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Törvények

2012. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról*
1. §

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Mftv.) 1. §
f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Magyarország minisztériumai a következõk:)
„f) Emberi Erõforrások Minisztériuma,”

2. §

Az Mftv. 2. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ahol a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról szóló
2012. évi XLII. törvény hatálybalépését megelõzõnek kiadott jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz
a) Nemzeti Erõforrás Minisztériumot említ, ott Emberi Erõforrások Minisztériumát,
b) nemzeti erõforrás minisztert említ, ott emberi erõforrások miniszterét
kell érteni.
(6) Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a Nemzeti Erõforrás Minisztérium jogutódja.”

3. §

Ez a törvény 2012. május 14-én lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és
hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 8-i ülésnapján fogadta el.
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2012. évi XLIII. törvény
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának
kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) módosítása (a továbbiakban: Módosítás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés a Módosítást e törvénnyel hirdeti ki.

3. §

A Módosítás hiteles angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

“Amendment of the Articles of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and
Development on the Support of the Geographic Expansion of the Bank’s Region of Operations to the
Southern and Eastern Mediterranean
The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:
Article 1 of the Agreement Establishing the Bank shall be amended to read as follows:
“In contributing to economic progress and reconstruction, the purpose of the Bank shall be to foster the transition
towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and
Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market
economics. Subject to the same conditions, the purpose of the Bank may also be carried out in Mongolia and in
member countries of the Southern and Eastern Mediterranean as determined by the Bank upon the affirmative vote of
not less than two-thirds of the Governors, representing not less than three fourths of the total voting power of the
members. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to “Central and Eastern European countries”,
”countries from Central and Eastern Europe”, “recipient country (or countries)” or “recipient member country
(or countries)” shall refer to Mongolia and each of such countries of the Southern and Eastern Mediterranean as well.”
Article 18 of the Agreement Establishing the Bank shall be amended to read as follows:
“1. (i) The Bank may accept the administration of Special Funds which are designed to serve the purpose and come
within the functions of the Bank in its recipient countries and potential recipient countries. The full cost of
administering any such Special Fund shall be charged to that Special Fund.
(ii) For the purposes of subparagraph (i), the Board of Governors may, at the request of a member which is not
a recipient country, decide that such member qualifies as a potential recipient country for such limited period and
under such terms as may seem advisable. Such decision shall be taken by the affirmative vote of not less than
two-thirds of the Governors, representing not less than three fourths of the total voting power of the members.
(iii) The decision to allow a member to qualify as a potential recipient country can only be made if such member is able
to meet the requirements for becoming a recipient country. Such requirements are those set out in Article 1 of this
Agreement, as it reads at the time of such decision or as it will read upon the entry into force of an amendment that has
already been approved by the Board of Governors at the time of such decision.
(iv) If a potential recipient country has not become a recipient country at the end of the period referred to in
subparagraph (ii), the Bank shall forthwith cease any special operations in that country, except those incident to the
orderly realization, conservation and preservation of the assets of the Special Fund and settlement of obligations that
have arisen in connection therewith.
2. Special Funds accepted by the Bank may be used in its recipient countries and potential recipient countries in any
manner and on any terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank, with the other
applicable provisions of this Agreement, and with the agreement or agreements relating to such Funds.
3. The Bank shall adopt such rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of
each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for
those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 8-i ülésnapján fogadta el.
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Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankról szóló Megállapodás Módosítása A Bank Tevékenységének
a Dél- és Kelet-mediterrán Térségre való Kiterjesztésével kapcsolatban
A kormányok, amelyek nevében a jelen Megállapodást aláírták, a következõkben állapodnak meg:
A Bankot létrehozó megállapodás 1. cikke helyébe a következõ szöveg lép:
„A gazdasági fejlõdéshez és az újjáépítéshez hozzájárulva, a Bank célja, hogy elõsegítse az átmenetet a piacgazdaságba,
valamint a magán- és vállalkozói kezdeményezéseket a közép- és kelet-európai országokban, amelyek elkötelezték
magukat a többpárti demokrácia elvei, a pluralizmus és a piacgazdaság mellett, és azokat alkalmazzák. Azonos feltételek
mellett a Bank céljai Mongóliában, valamint a Bank által meghatározott módon a tagok összes szavazati jogának legalább
háromnegyedét képviselõ kormányzók legalább kétharmadának egyetértésével a dél- és kelet-mediterrán térség
tagországaiban is megvalósíthatók. Ennek megfelelõen ebben a megállapodásban és ennek mellékleteiben található
minden utalás a „közép- és kelet-európai országok”-ra, a „fogadó országok”-ra, valamint a „fogadó tagországok”-ra egyaránt
vonatkozik Mongóliára és a dél- és kelet-mediterrán térség valamennyi ilyen országára.”
A Bankot létrehozó megállapodás 18. cikke helyébe a következõ szöveg lép:
„(1) i) A Bank vállalhatja olyan különleges alapok kezelését, amelyek a Bank célját szolgálják, és feladatai körébe tartoznak a
fogadó és potenciális fogadó országokban. Az ilyen különleges alapok kezelésének teljes költségét fel kell számítani.
ii) Az i) pont alkalmazásában bármely fogadó országnak nem minõsülõ tag kérelmére a Kormányzótanács dönthet
úgy, hogy az adott tag a Kormányzótanács belátása szerinti korlátozott idõre és feltételek mellett potenciális fogadó
országnak minõsül. Ilyen döntést a tagok összes szavazati jogának legalább háromnegyedét képviselõ kormányzók
legalább kétharmadának egyetértésével lehet hozni.
iii) Egy tag potenciális fogadó országgá minõsítésérõl csak abban az esetben lehet dönteni, ha az adott tag képes
megfelelni a fogadó országgá váláshoz szükséges követelményeknek. E követelményeket a jelen megállapodás
1. cikkének döntéskor hatályos, illetve a döntéskor már a Kormányzótanács által jóváhagyott módosítás
hatálybalépésével létrejövõ változata határozza meg.
iv) Ha egy potenciális fogadó ország az ii) pontban hivatkozott idõszak elteltével nem vált fogadó országgá, a Bank
haladéktalanul köteles valamennyi különleges mûveletet beszüntetni az adott országban, kivéve azokat, amelyek
eszközeinek rendben történõ realizálásához, megõrzéséhez szükségesek, illetve a vonatkozó kötelezettségeinek
teljesítésével járnak.
(2) A Bank által elfogadott különleges alapok bármilyen módon és bármilyen feltételek mellett felhasználhatók a
fogadó és potenciális fogadó országokban, amennyiben összhangban állnak a Bank céljával és feladataival,
e megállapodás más vonatkozó rendelkezéseivel, és az ilyen alapokra vonatkozó megállapodással vagy
megállapodásokkal.
(3) A Bank olyan szabályokat és rendeleteket fogad el, amelyek szükségessé válhatnak az egyes különleges alapok
létrehozásához, kezeléséhez és felhasználásához. Az ilyen szabályok és rendeletek összhangban állnak
e megállapodás rendelkezéseivel, kivéve azon rendelkezéseket, amelyeket kifejezetten csak a Bank szokásos
mûveleteire kell alkalmazni.” ”
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 56. cikk 3. bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Módosítás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszter
gondoskodik.
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és
hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva
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2012. évi XLIV. törvény
a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény módosításának
kihirdetésérõl*
(Az 1989. évi 7. törvényerejû rendelettel kihirdetett Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény
2010. július 30. napján kelt módosítása Magyarország vonatkozásában 2010. november 14-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)
1. §

Az Országgyûlés a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezményt módosító,
az Ügynökség Kormányzótanácsa által meghozott, és a tagállamok által 2010. július 30-án elfogadott 86. számú
határozatban foglaltakat (a továbbiakban: Egyezmény módosítása) e törvénnyel hirdeti ki.

2. §

Az Egyezmény módosításának hiteles angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

“Amendment of the Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:
The text of Article 11 shall be amended to read as follows:
“(a) Subject to the provisions of Sections (b) and (c) below, the Agency may guarantee eligible investments against
a loss resulting from one or more of the following types of risk:
(i) Currency Transfer
any introduction attributable to the host government of restrictions on the transfer outside the host country of its currency
into a freely usable currency or another currency acceptable to the holder of the guarantee, including a failure of the host
government to act within a reasonable period of time on an application by such holder for such transfer;
(ii) Expropriation and Similar Measures
any legislative action or administrative action or omission attributable to the host government which has the effect of
depriving the holder of a guarantee of his ownership or control of, or a substantial benefit from, his investment, with
the exception of non-discriminatory measures of general application which the governments normally take for the
purpose of regulating economic activity in their territories;
(iii) Breach of Contract
any repudiation or breach by the host government of a contract with the holder of a guarantee, when (a) the holder of
a guarantee does not have recourse to a judicial or arbitral forum to determine the claim of repudiation or breach, or
(b) a decision by such forum is not rendered within such reasonable period of time as shall be prescribed in the
contracts of guarantee pursuant to the Agency’s regulations, or (c) such a decision cannot be enforced; and
(iv) War and Civil Disturbance
any military action or civil disturbance in any territory of the host country to which this Convention shall be applicable
as provided in Article 66.
(b) In addition, the Board, by special majority, may approve the extension of coverage under this Article to specific
non-commercial risks other than those referred to in Section (a) above, but in no case to the risk of devaluation or
depreciation of currency.
(c) Losses resulting from the following shall not be covered:
(i) any host government action or omission to which the holder of the guarantee has agreed or for which he has been
responsible; and
(ii) any host government action or omission or any other event occurring before the conclusion of the contract of
guarantee.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 8-i ülésnapján fogadta el.
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The text of Article 12 shall be amended to read as follows:
“(a) Eligible investments shall include equity interest, including medium- or long-term loans made or guaranteed by
holders of equity in the enterprise concerned, and such forms of direct investment as may be determined by the Board.
(b) Loans other than those mentioned in Section (a) above are eligible for coverage (i) if they are made to finance or are
otherwise related to a specific investment or project in which some other form of direct investment is present, whether
or not guaranteed by the Agency and regardless of when such other investment was made, or (ii) as may be otherwise
approved by the Board by special majority.
(c) The Board, by special majority, may extend eligibility to any other medium- or long-term form of investment.
(d) Guarantees shall generally be restricted to investments the implementation of which begins subsequent to the
registration of the application for the guarantee by the Agency or receipt by the Agency of other satisfactory evidence
of investor intent to obtain guarantees from the Agency. Such investments may include:
(i) any transfer of foreign exchange made to modernize, expand, or develop an existing investment, in which case both
the original investment and the additional investment may be considered eligible for coverage;
(ii) the use of earnings from existing investments which could otherwise be transferred outside the host country;
(iii) the acquisition of an existing investment by a new eligible investor;
(iv) existing investments where an eligible investor is seeking to insure a pool of existing and new investments;
(v) existing investments owned by an eligible investor where there is an improvement or enhancement of the
underlying project or the investor otherwise demonstrates a medium- or long-term commitment to the project, and
the Agency is satisfied that the project continues to have a high developmental impact in the host country; and
(vi) such other investments as may be approved by the Board by special majority.
(e) In guaranteeing an investment, the Agency shall satisfy itself as to:
(i) the economic soundness of the investment and its contribution to the development of the host country;
(ii) compliance of the investment with the host country’s laws and regulations;
(iii) consistency of the investment with the declared development objectives and priorities of the host country; and
(iv) the investment conditions in the host country, including the availability of fair and equitable treatment and legal
protection for the investment.”

A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény módosítása
A kormányok, amelyek nevében a jelen Egyezményt aláírták, a következõkben állapodnak meg:
A 11. cikk szövege a következõk szerint módosul:
„(a) Az alábbi b) és c) pont rendelkezéseinek fenntartásával az Ügynökség az alábbi egy vagy több kockázattípusból
eredõ veszteség ellen biztosíthatja a beruházásokat:
(i) Valuta átutalás
a fogadó kormánynak tulajdonítható bármely korlátozás bevezetése arra nézve, hogy a fogadó ország valutáját
szabadon felhasználható valutában vagy más, a biztosított számára elfogadható valutában át lehessen utalni, ideértve
a fogadó kormány azon mulasztását, hogy ésszerû idõn belül intézkedjen a biztosított átutalási kérelmével
kapcsolatosan;
(ii) Kisajátítás és hasonló intézkedések
a fogadó kormánynak tulajdonítható törvényhozási vagy államigazgatási intézkedés vagy mulasztás, amelynek
következtében a biztosítottat megfosztja beruházási tulajdonjogától vagy ellenõrzésétõl vagy az abból származó
jelentõs mértékû hasznoktól, az olyan általános érvényû és megkülönböztetés nélküli intézkedések kivételével,
amelyeket a kormányok a területükön folytatott gazdasági tevékenység szabályozása céljából általában hoznak;
(iii) Szerzõdésszegés
a fogadó kormány és a biztosított közötti szerzõdés teljesítésének megtagadása vagy megszegése a fogadó kormány
részérõl, amikor a) a biztosítottnak nem áll módjában, hogy bírósági vagy választottbírósági fórumhoz forduljon a
szerzõdés teljesítésének megtagadásával vagy megszegésével kapcsolatos igényének megállapítása érdekében, vagy
b) az ilyen fórum nem hoz döntést olyan ésszerû idõn belül, amelyet az Ügynökség szabályzatainak megfelelõen
a biztosítási szerzõdésben elõírnak, vagy c) az ilyen határozat nem érvényesíthetõ; és
(iv) Háború és polgári zavargások
bármely katonai cselekmény vagy polgári zavargás a fogadó ország bármely olyan területén, amelyre a jelen
Egyezmény a 66. Cikke értelmében alkalmazandó.
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(b) Továbbá az Igazgatóság, minõsített többséggel, jóváhagyhatja a jelen Cikk szerinti fedezet kiterjesztését a fenti
a) pontban hivatkozott kockázatokon kívül, más meghatározott nem kereskedelmi kockázatokra is, azonban ez
a kiterjesztés semmiképpen nem vonatkozhat a valuta leértékelés vagy elértéktelenedés kockázatára.
(c) Az alábbiakból származó veszteségek nem fedezhetõk:
(i) a fogadó kormány bármely olyan tevékenysége vagy mulasztása, amelyhez a biztosított hozzájárult, vagy amelyért
maga is felelõs; és
(ii) a fogadó kormány bármely olyan tevékenysége vagy mulasztása vagy bármely egyéb olyan esemény, amely
a biztosítási szerzõdés megkötése elõtt következett be.”
A 12. cikk szövege a következõk szerint módosul és egészül ki:
„(a) Biztosítható beruházásnak minõsül a tõkerészesedés, beleértve az olyan közép- és hosszú távú kölcsönöket,
amelyeket az érintett vállalatban tõkerészesedéssel rendelkezõk nyújtanak vagy garantálnak, valamint a közvetlen
beruházások olyan formái, amelyeket az Igazgatóság annak minõsít.
(b) Az (a) pontban említett kölcsönökön túl továbbiak akkor biztosíthatók, ha (i) finanszírozásra nyújtják azokat, vagy
egyéb módon egy meghatározott befektetéshez vagy projekthez kapcsolódnak, amelyben a közvetlen befektetés egy
másik formája megvalósul, függetlenül attól, hogy biztosította-e az Ügynökség, és mikor történt ez a másik befektetés,
vagy (ii) ha azokat az Igazgatóság minõsített többséggel egyébként jóváhagyta.
(c) Az Igazgatóság minõsített többséggel kiterjesztheti a jogosultsági kört a befektetések bármely más közép- és
hosszú távú formájára.
(d) A biztosítás általánosságban olyan beruházásokra korlátozódik, amelyek megvalósítása a biztosítás iránti
kérelemnek az Ügynökség által történõ bejegyzését vagy a biztosításigénylés befektetõi szándékára vonatkozó egyéb
elégséges bizonyíték Ügynökség általi kézhezvételét követõen kezdõdik. Az ilyen beruházások az alábbiakat
foglalhatják magukba:
(i) külföldi deviza-átutalás egy meglévõ beruházás modernizálására, bõvítésére vagy fejlesztésére, aminek esetében
mind az eredeti befektetés, mind a további befektetés jogosult lehet a fedezetre;
(ii) a meglévõ beruházásokból származó olyan jövedelmek felhasználása, amelyeket egyébként a fogadó országból át
lehetne utalni;
(iii) meglévõ beruházás megszerzése egy új biztosítható befektetõ által;
(iv) meglévõ beruházások, ahol egy biztosítható beruházó egy csoport meglévõ és új beruházás biztosítását kérelmezi;
(v) biztosítható beruházók tulajdonában lévõ meglévõ beruházások, ahol az alapvetõ projekt fejlesztésérõl vagy
megerõsítésérõl van szó, vagy a befektetõ másképp mutat közép- vagy hosszú távú elkötelezettséget a projekt iránt,
és az Ügynökség meggyõzõdik arról, hogy a projekt továbbra is jelentõs fejlesztõ hatást gyakorol a fogadó országban;
és
(vi) más beruházások, amelyeket az Igazgatóság minõsített többséggel jóváhagy.
(e) Egy adott beruházás biztosítása elõtt az Ügynökség az alábbiakról köteles meggyõzõdni:
(i) a beruházás gazdasági megalapozottsága és szerepe a fogadó ország fejlõdésének elõsegítésében;
(ii) megfelel-e a beruházás a fogadó ország törvényeinek és rendelkezéseinek;
(iii) összhangban van-e a beruházás a fogadó ország által kinyilvánított fejlesztési célkitûzésekkel és prioritásokkal; és
(iv) milyenek a beruházási feltételek a fogadó országban, beleértve a beruházásokkal kapcsolatos igazságos és
méltányos elbánást és megfelelõ jogi védelmet.” ”
3. §

(1) E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszter
gondoskodik.
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és
hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva
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2012. évi XLV. törvény
a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*
1. §

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 1. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Eximbankban és a Mehib Rt.-ben az állam tulajdonában álló társasági részesedések feletti tulajdonosi
(részvényesi) jogok gyakorlására a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért
felelõs miniszter jogosult.”

2. §

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 16. § (1) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:
(Az e törvényben meghatározott elvek mentén)
„q) a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlás módját a
Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló törvény”
(állapítja meg.)

3. §

(1) Hatályát veszti a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi
XLVIII. törvény 138. § (4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFBtv.)
1. számú mellékletében a
a) „Magyar Export-import Bank Zrt.” és
b) „Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.”
szövegrész.
(3) Hatályát veszti az MFBtv. 2. számú mellékletében a
a) „Magyar Export-import Bank Zrt.”, és
b) „Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.”
szövegrész.

4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 3. § (3) bekezdése az 5. § szerinti részvényátruházás részvénykönyvi bejegyzésének napján lép hatályba.
(3) A 3. § (3) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet
gazdaságfejlesztéséért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) annak ismertté válását követõen a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

5. §

A 100%-os állami tulajdonban álló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar
Exporthitel Biztosító Zrt. 75% –1 szavazatot megtestesítõ részvényeit köteles ellenszolgáltatás nélkül átruházni
az államra, e törvény hatálybalépését követõ 8 napon belül. Az átruházásra irányuló jogügylet tekintetében az államot
a miniszter képviseli.
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és
hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 8-i ülésnapján fogadta el.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2012. (V. 9.) MNB rendelete
az „I. Károly aranyforintja” arany 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 – az elsõ magyar aranyforint kibocsátásának emlékére – „I. Károly aranyforintja”
megnevezéssel 10 000 forintos címletû arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2012. május 15.

2. §

(1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 3,491 gramm, átmérõje 20 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban – egy ponttal
elválasztva – a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az alsó és a felsõ körirat között, bal oldalon
a „2012” verési évszám, jobb oldalon a „Bp.” verdejel olvasható. A középmezõben I. Károly aranyforintjának elõlapja
alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felsõ köriratban az „I. KÁROLY” felirat, alsó köriratban az „1301–1342” felirat
olvasható. Az alsó és a felsõ körirat között, bal és jobb oldalon az Anjou-ház jelképét, az Anjou-liliomot ábrázoló díszítõ
motívum, a jobb oldali díszítõ motívum alatt Soltra E. Tamás tervezõmûvész mesterjegye látható. A középmezõben
I. Károly aranyforintjának hátlapja alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme hátlapjának képét a
2. melléklet tartalmazza.

3. §

Az emlékérmébõl 5000 darab készíthetõ.

4. §

Ez a rendelet 2012. május 15-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 9/2012. (V. 9.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet a 9/2012. (V. 9.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2012. (V. 9.) MNB rendelete
a szélfelirattal ellátott „I. Károly aranyforintja” arany 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 – az elsõ magyar aranyforint kibocsátásának emlékére – „I. Károly aranyforintja”
megnevezéssel 10 000 forintos címletû, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2012. május 15.

2. §

(1) Az emlékérme az „I. Károly aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról szóló 9/2012. (V. 9.) MNB rendelettel
kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piefort változata, szélfelirattal ellátva.
(2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérõje 20 mm.
(3) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban – egy ponttal
elválasztva – a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az alsó és a felsõ körirat között, bal oldalon
a „2012” verési évszám, jobb oldalon a „Bp.” verdejel olvasható. A középmezõben I. Károly aranyforintjának elõlapja
alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az emlékérme hátlapjának szélén, felsõ köriratban az „I. KÁROLY” felirat, alsó köriratban az „1301–1342” felirat
olvasható. Az alsó és a felsõ körirat között, bal és jobb oldalon az Anjou-ház jelképét, az Anjou-liliomot ábrázoló díszítõ
motívum, a jobb oldali díszítõ motívum alatt Soltra E. Tamás tervezõmûvész mesterjegye látható. A középmezõben
I. Károly aranyforintjának hátlapja alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme hátlapjának képét a
2. melléklet tartalmazza.
(5) Az emlékérme szélén a „KAROLUS · REX · FLORENUS · 1325” szélfelirat olvasható, amelyet az Anjou-liliomot ábrázoló
díszítõ motívum zár le.

3. §

Az emlékérmébõl 1500 darab készíthetõ.

4. §

Ez a rendelet 2012. május 15-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 10/2012. (V. 9.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet a 10/2012. (V. 9.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 26/2012. (V. 9.) KIM rendelete
az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatásokról
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatás megállapításának és folyósításának feltételei
1. §

A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együtt:
önkormányzati fenntartó) a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kötv.) 5. melléklet 11. pont a) és b) alpontja szerinti támogatásokat akkor igényelheti, ha az általa
fenntartott intézmény a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
[a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/D–39/E. §-ában és 54. § (15) bekezdésében meghatározott
követelményeknek megfelelõ, az oktatásért felelõs miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerinti
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést, illetve óvodai fejlesztõ program szerinti foglalkozást biztosít.

2. §

(1) Az olyan önkormányzati fenntartó, aki a 2011. évben a 2011/2012. nevelési évre, tanévre tekintettel az oktatási
esélyegyenlõséget szolgáló támogatásokról szóló 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján (a továbbiakban: Otkr.)
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztõ program szervezésének támogatásában
(a továbbiakban együtt: kiegészítõ támogatás) vagy az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó
pedagógusok anyagi támogatására fordítható támogatásban (a továbbiakban: kiegészítõ illetmény) részesült,
a 2011/2012-es nevelési év, tanév feladatainak ellátására költségvetési támogatásra jogosult.
(2) A kiegészítõ támogatás az oktatásért felelõs miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai programban
meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására, illetve az ott meghatározott célok megvalósítására az
5. melléklet szerinti mértékben 2012. szeptember 15-ig használható fel.
(3) A kiegészítõ támogatás nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi fedezetét a kiegészítõ
illetmény biztosítja.

3. §

(1) A kiegészítõ támogatás összege
a) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetén legfeljebb 16 000 Ft/fõ,
b) óvodai fejlesztõ program esetén legfeljebb 18 000 Ft/fõ.
(2) A kiegészítõ illetmény összege
a) általános iskolai pedagógus esetén, ha a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók aránya
aa) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, tanulónként legfeljebb 9000 forint,
ab) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, tanulónként legfeljebb 12 500 forint,
ac) a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, tanulónként legfeljebb 15 000 forint,
ad) a 60%-ot meghaladja, tanulónként legfeljebb 19 000 forint.
b) óvodapedagógusok esetén, ha a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya
ba) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, gyermekenként legfeljebb 13 000 forint,
bb) az 50%-ot meghaladja, gyermekenként legfeljebb 15 000 forint.
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(3) A kiegészítõ illetmény összegét a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók és a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók 10%-át meg nem haladó mértékû, integrációs pedagógiai programba bevont hátrányos helyzetû
tanulók 2011. október havi statisztikai létszámadatai alapján, a programban részt vevõk létszámának megfelelõen kell
meghatározni. A százalékos arány kiszámításánál törtszám esetén a százalékos érték egész számra történõ felfelé
kerekítésével kell az arányokat megállapítani.
4. §

(1) A kiegészítõ támogatás és a kiegészítõ illetmény igénylésének lebonyolításában a Magyar Államkincstár, valamint
a Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban: Alapkezelõ) vesznek részt.
(2) A kiegészítõ támogatás folyósításának feltétele az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet, a kiegészítõ illetmény
esetén az 1. melléklet és a 4. melléklet szerinti adatlapok benyújtása.
(3) Az adatlapokat az erre a célra mûködtetett honlapon elérhetõ elektronikus rendszeren keresztül kell kitölteni, és
az adatlapok kinyomtatott példányát a Magyar Államkincstárnak az önkormányzati fenntartó székhelye szerint
illetékes területi igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság), 2012. május 30-ig kell benyújtani. A kizárólag postai
úton benyújtott adatlap érvénytelen.
(4) Az adatszolgáltatás elmulasztása jogvesztõ.
(5) A kiegészítõ támogatásra és a kiegészítõ illetményre jogosult önkormányzati fenntartó adatait nyomtatott és
elektronikus formában az Igazgatóság 2012. június 28-áig küldi meg az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi
felzárkózásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére, aki azt ellenõrzés után
a) a fenntartó KSH-kódja, megnevezése és a támogatási összeg feltüntetésével nyomtatott és elektronikus
formában a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére 2012. július 2-áig;
b) az Alapkezelõ részére 2012. július 6-áig továbbítja.
(6) A kiegészítõ támogatás és a kiegészítõ illetmény összegét az Alapkezelõ közli az önkormányzati fenntartóval.

5. §

(1) A kiegészítõ támogatás folyósítására a 2012. július havi nettó finanszírozás keretében egy összegben kerül sor.
A kiegészítõ illetmény a 2012. január, február, március, április, május, június, július hónapra járó folyósítására a
2012. július havi nettó finanszírozás keretében egy összegben, a további részének folyósítására ezt követõen kéthavi
egyenlõ részletben havonta kerül sor.
(2) A kiegészítõ illetmény pedagógusoknak történõ kifizetésérõl a fenntartó gondoskodik.
(3) A fenntartó az egyes intézmények között nem csoportosíthatja át a kiegészítõ illetményt.

6. §

(1) A támogatott idõszakra vonatkozóan az önkormányzati fenntartó és az általa fenntartott intézmény az Alapkezelõvel
az Otkr. 11. § (1) bekezdése alapján kötött együttmûködési megállapodást a kiegészítõ támogatás és a kiegészítõ
illetmény vonatkozásában 2012. július 31-éig módosítani köteles.
(2) Az önkormányzati fenntartó és az általa fenntartott intézmény 2012. szeptember 28-áig az együttmûködési
megállapodás teljesítésérõl intézményi önértékelést és pénzügyi elszámolást nyújt be az Alapkezelõ részére.
(3) Ha az együttmûködési megállapodásban vállaltak teljesítése a 2011/2012. tanévben nem történik meg, a benyújtásra
kerülõ intézményi önértékelés és a pénzügyi elszámolás nem kerül elfogadásra.

2. Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatás elszámolásának és ellenõrzésének rendje
7. §

A kiegészítõ támogatás és a kiegészítõ illetmény felhasználásáról az önkormányzati fenntartó 2012. december 31-i
fordulónappal, a zárszámadás keretében és rendje szerint számol el illetve évközi módosítás esetén az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 104. § (1) bekezdését
figyelembe véve kell kérni az elõirányzat módosítását. A beszámolóban kimutatott adatok valódiságát analitikus
nyilvántartással és szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

8. §

(1) Amennyiben a 4. § (2) bekezdése szerinti adatlapok benyújtását követõen az önkormányzati fenntartó az általa
fenntartott intézményt átszervezi vagy fenntartóváltás következik be, köteles ezt a tényt az átszervezésrõl vagy a
fenntartóváltásról szóló döntés meghozatalától számított nyolc napon belül írásban az Igazgatóságnak és az
Alapkezelõnek bejelenteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a támogatási összeg felhasználásának további módját.
(3) Az önkormányzati fenntartó jogutódja az Alapkezelõtõl köteles azonosítót igényelni az (1) bekezdés szerinti
benyújtási kötelezettség teljesítéséhez.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

9219

2012. évi 55. szám

(4) A kiegészítõ támogatás és a kiegészítõ illetmény teljes összegével a támogatásra jogosult önkormányzati fenntartó
– önkormányzati társulás esetében a gesztor önkormányzat – számol el.

3. Záró rendelkezések
9. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013. június 30-án hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelethez
Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, két eredeti példányban, postai úton 2012. május
30-ig az Igazgatósághoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása 2011/2012. nevelési év, tanév”.
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/eselyegyenloseg
FENNTARTÓI ADATLAP
Megye:
Címe:
Adószám:
KSH-kód:
PIR törzsszám (költségvetési szerv esetében):
ÁHT azonosító (költségvetési szerv esetében):
A számlavezetõ bank neve:

Fenntartó neve:
Polgármester/képviselõ neve:

Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó faxszáma:

Bankszámlaszám:

Dátum:
P. H.
....................................................................
a fenntartó képviselõje

-

-
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2. melléklet a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelethez
Iskolai intézményi, tagintézményi adatbejelentõ a 2011. október havi statisztikai létszám alapján
Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, két eredeti példányban, postai úton 2012. május
30-ig az Igazgatósághoz.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:
KSH kód:
AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra vált jogosulttá!
Intézmény megnevezése:
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény címe:
Telefon, e-mail cím:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény neve:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény címe:
Össz. létszámadat (2011. október havi statisztikai létszám szerint):
HHH tanulók száma (a 2011. október havi statisztikai létszám szerint):
A programban részt vevõ HHH tanulók száma az adott székhelyen,
tagintézményben (a 2011. október havi statisztikai létszám alapján kell megadni):
A programban részt vevõ hátrányos helyzetû tanulók száma az adott székhelyen,
tagintézményben (A támogatást hátrányos helyzetû tanulók után is lehet igényelni
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. § (6) bekezdésében foglaltak szerint):
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetõ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezetõ
P. H.
...........................................................
fenntartó

MAGYAR KÖZLÖNY

•

9221

2012. évi 55. szám

3. melléklet a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelethez
Óvodai intézményi, tagintézményi adatbejelentõ a 2011. október havi statisztikai létszám alapján
Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, két eredeti példányban, postai úton 2012. május
30-ig az Igazgatósághoz.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:
KSH kód (önkormányzati fenntartók esetében):
AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra vált jogosulttá!
Intézmény megnevezése:
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény címe:
Telefon, e-mail cím:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény neve:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény címe:
Össz. létszámadat (a 2011. október havi statisztikai létszám szerint):
HHH gyermekek száma (a 2011. október havi statisztikai létszám szerint kell
megadni):
A programban részt vevõ HHH gyermekek száma az adott székhelyen,
tagintézményben (a 2011. október havi statisztikai létszám szerint kell megadni):
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetõ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezetõ
P. H.
...........................................................
fenntartó
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4. melléklet a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelethez
Intézményi, tagintézményi adatlap a kiegészítõ illetmény igényléséhez felhasználásának tervezéséhez
Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, két eredeti példányban, postai úton 2012. május
30-ig az Igazgatósághoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása 2011/2012. nevelési év, tanév”.
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/eselyegyenloseg
Intézmény neve, OM azonosítója:
Tagintézmény megnevezése, települése:
Együttmûködési Megállapodás száma:
A tagintézmény által felhasználható maximális keretösszeg kiszámítása:

Oktatási forma
(Ó: óvoda
esetén;
I: általános
iskola esetén)

Összes
gyermek,
tanuló létszám
a 2011.
októberi
statisztikai
adatok alapján

Halmozottan
hátrányos helyzetû
(a továbbiakban:
HHH) gyermekek,
tanulók létszáma
a 2011. októberi
statisztikai adatok
alapján

HHH gyermekek,
tanulók,
tanulók aránya
a székhelyintézményben,
illetve
a tagintéz-

Gyermekenkénti,
tanulónkénti támogatás
összege a 3. § (2)–(3)
bekezdésben
meghatározott sávok
alapján

Gyermekek,
tanulók
Maximális keretösszeg
létszáma,
az adott intézményre,
amelyre igényli
tagintézményre
a támogavonatkozóan
tást*

Ft

Ft

ményben

* A 2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni, általános iskola esetén a hátrányos helyzetû
tanulók után is lehet igényelni, melynek létszáma nem lehet több mint az osztályonként meghatározott halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók 10%-a.
A kiegészítõ illetmény felhasználásának tervezése:

Sorszám

Pedagógus neve

A HHH tanulók
A HHH tanulók
fejlesztése
fejlesztése
érdekében ellátandó érdekében ellátandó
tevékenységek havi
tevékenységek
óraszáma
(legalább három)*

A pedagógus
részére kifizetendõ
kiegészítõ illetmény
havi összege**

1.
Ft
2.
Ft
A kiegészítõ illetmény kifizetésére igényelt intézményi, tagintézményi összeg:

A pedagógus
részére kifizetendõ,
8 hónapra számított
kiegészítõ illetmény
összege

A pedagógus
részére kifizetendõ,
8 hónapra számított
kiegészítõ illetmény
munkaadókat
terhelõ járulékokkal
növelt teljes összege

Ft
Ft

Ft
Ft
Ft***

* A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. §-ában meghatározott tevékenységek.
** A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdésben meghatározott összegek szerint.
*** A pedagógusoknak kifizetni tervezett összesen összeg nem lehet magasabb, mint az intézmény/tagintézmény
által a fenti táblázatban kiszámított felhasználható maximális keret összege.
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetõ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezetõ
P. H.
...........................................................
fenntartó
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5. melléklet a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelethez
Az esélyegyenlõségi támogatás és a kiegészítõ támogatás felhasználási területei
A) Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely,
tagintézmény esetén
Kötelezõen megvalósítandó
tevékenységek

Minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani.

1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása
– Iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés,
tréning, illetõleg az ezekhez kapcsolódó mentorálás (továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási
költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Integrációs módszertani, elõítélet-kezelõ, konfliktus-kezelõ tréning (módszertani költség; megbízási költség;
tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Óvoda iskola átmenet tréning (továbbképzési költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési
rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Szupervízió igénybevétele (továbbképzési költség; megbízási költség; szupervízori költség; tréneri díj; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minõségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás
(szolgáltatási költség; megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetõleg hospitálás más intézményben (hospitálás költsége; megbízási díj;
szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevõ tanulók részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan
(tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipõ, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra;
osztálykiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi
utazási bérletek megvásárlása, illetve menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevõ gyermekek és kísérõik részére kulturális és sport/rendezvényeken való részvétel
biztosítása (belépõk, utazás költsége, autóbusz bérleti díj).
3. Együttmûködések – partneri kapcsolatok erõsítése
– Az Iskolai IPR alkalmazását támogató az iskolán kívüli partneri kapcsolatok erõsítése tanórán kívüli, szabadidõs
tevékenységek, programok szervezésével legalább egy – nem az iskola érdekeltségébe tartozó – civil szervezet,
kisebbségi önkormányzat, sportegyesület stb. bevonásával, valamint a felkészítésbe bevont tanulók
szüleinek/gondviselõinek részvételével, illetve a helyi szülõi munkaközösséggel együttmûködve (megbízási díj,
szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerzõdések költsége, reprezentáció, elõadói díj, útiköltség: helyi,
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
Nem kötelezõen megvalósítandó tevékenységek

Maximum 40%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során
több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek).
5. Pályaorientációs programok, a továbbtanulást elõsegítõ tevékenységek
– Elsõsorban tanórán kívüli, intézményen belüli, a partneri szektort, külsõ szakértõket is bevonó, patrónusi,
mentori, tutori rendszer az iskolán kívüli kezdeményezésekre építõ rendszeres programok támogatása
(mentori díj, megbízási díj, tutori díj szakértõi díj, tanácsadói díj).
6. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A felkészítésben részt vevõ tanulók számára igényeiknek megfelelõen, a kötelezõen biztosított szolgáltatásokon
túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelõ,
logopédus, iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében, valamint egyéni fejlesztési tervek készítésére fejlesztõ
pedagógus és egyéb szakember biztosítása stb.) biztosítása. Kapcsolattartás a helyi Családsegítõ intézménnyel,
valamint Nevelési Tanácsadóval (tanácsadói díj, megbízási díj, szakértõi díj).
7. Eszközök beszerzése
– A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítõ eszközök (a tanórai és
a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis értékû eszközök, segédanyagok, alapanyagok
beszerzése.)
– Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítõ fejlesztõ eszközök (társasjáték, logikai,
készségfejlesztõ, finom motorikát, térlátást fejlesztõ, segítõ eszközök stb.).
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8. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
– Elsõsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása
(kis értékû tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok). Nem használható fel elemi
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre, felújításra (fûtés, hûtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás
stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbõvítésre.
9. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel
utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.
10. Projektnap
– Az Iskolai IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintû projekt megvalósítása, eszközök beszerzése,
szolgáltatások, elõadók felkérése (megbízási díj, elõadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértõi díj,
segédanyagok, alapanyagok, kisértékû tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
B) Óvodai fejlesztõ program támogatás felhasználásának kerete óvodai székhely, tagintézmény esetén
Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek

Minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani.

1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása
– Óvodai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés,
mentorálás, (továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi,
kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Integrációs módszertani, elõítélet-kezelõ, konfliktus-kezelõ tréning, óvoda iskola átmenet tréning, (módszertani
költség; megbízási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati
díj; szállásköltség).
– Szupervízió igénybevétele, (továbbképzési költség; megbízási költség; szupervízori költség; tréneri díj; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minõségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi
szolgáltatás, (szolgáltatási költség; megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetõleg hospitálás más, a programban résztvevõ óvodában, iskolában
(hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján
gépkocsi használati díj).
2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevõ gyermekek részére az óvodai programokhoz
kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipõ, sportruházat sporteszközök egyéni
használatra; óvodai kirándulás, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi
és helyközi utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevõ gyermekek részére kulturális és sport/rendezvényeken való részvétel, biztosítása
(belépõk, utazás költsége, autóbusz bérleti díj.)
3. Együttmûködések – partneri kapcsolatok erõsítése
– Az IPR alkalmazását támogató az óvodán kívüli partneri kapcsolatok erõsítése tanórán kívüli, szabadidõs
tevékenységek, programok szervezésével legalább egy – nem az óvoda érdekeltségébe tartozó – civil szervezet,
kisebbségi önkormányzat, sportegyesület stb., valamint a felkészítésbe bevont gyermekek szüleinek,
gondviselõinek részvételével, valamint gyermekjóléti családsegítõ szolgálattal védõnõi hálózattal (megbízási díj,
szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerzõdések költsége, reprezentáció, elõadói díj, útiköltség: helyi,
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
Nem kötelezõen megvalósítandó tevékenységek

Maximum 40%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a nevelési év
során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)
5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A programban részt vevõ gyermekek számára igényeiknek megfelelõen, a kötelezõen biztosított
szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás
(pl. gyógytestnevelõ, logopédus, iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztõ pedagógus stb.)
biztosítása (megbízási díj, szakértõi díj, tanácsadói díj).
6. Eszközök beszerzése
– A gyermekek által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítõ fejlesztõ eszközök beszerzése. A fejlesztést
segítõ eszközök beszerzése (társasjáték, logikai, készségfejlesztõ, finom motorikát, nagymozgást, térlátást fejlesztõ,
segítõ eszközök stb.).
– A pedagógusok tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Az óvodai
program megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kis értékû eszközök, segédanyagok,
alapanyagok beszerzése.
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7. Gyermekbarát csoportszoba kialakítása
– Elsõsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása (kisértékû tárgyi
eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
– Nem használható fel ingatlan beruházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre, felújításra
(fûtés, hûtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbõvítésre.
8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel,
utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.
9. Projektnap
– Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintû projekt megvalósítása, eszközök beszerzése,
szolgáltatások, elõadók felkérése, (megbízási díj, elõadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértõi díj,
segédanyagok, alapanyagok, kisértékû tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
C) Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai
székhely, tagintézmény esetén
Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek

Minimum 80%-ot erre a célra kell fordítani.

1. A programmal kapcsolatos kiegészítõ pedagógiai tevékenység, humánerõforrás biztosítása, IPR menedzsment
mûködtetése
– IPR menedzsment mûködtetése, IPR alapú intézményfejlesztés megvalósítása, az iskola környezetével való
kapcsolatépítés, kapcsolattartás (megbízási költség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján
gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Egyéni fejlesztési tervek készítése a felkészítésben részt vevõ tanulók vonatkozásában, egyéni tanulási útvonalak
megvalósításának támogatása, a tanulók teljesítményének értékelése (megbízási szerzõdések költsége az adott
intézményben dolgozó szakemberek részére).
– Módszertani adaptációt segítõ munkacsoport mûködtetése. A módszertani elemek (kiemelten az integrációt
segítõ módszertani elemek, pl. differenciálás, kooperatív tanulás, projektpedagógia, drámapedagógia – valamint
a multikulturális oktatás horizontális bevezetése) adaptációját elõsegítõ munkacsoport mûködtetése
(megbízási díj, elõadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértõi díj).
2. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások megrendelése
– Iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés,
tréning, mentorálás.
– Integrációs módszertani, elõítélet-kezelõ, konfliktus-kezelõ tréningek, óvoda-iskola átmenet tréning, szupervízió
igénybevétele (továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; szupervízori költség;
útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– IPR-alapú komplex intézményfejlesztési, minõségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi
szolgáltatás (szolgáltatási költség, megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetõleg hospitálás más intézményben (szervezési, lebonyolítási költségek,
megbízási díj, hospitálás költsége, szállásköltség, útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetés rendelvény alapján gépkocsi
használati díj).
3. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevõ tanulók részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan
(tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipõ, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra;
osztálykiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi
utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevõ gyermekek részére kulturális és sport/rendezvényeken való részvétel biztosítása
(belépõk,utazás költsége, autóbusz bérleti díj).
Nem kötelezõen megvalósítandó tevékenységek

Maximum 20%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során
több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)
5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A programban részt vevõ gyermekek számára igényeiknek megfelelõen, a kötelezõen biztosított
szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás
(pl. gyógytestnevelõ, logopédus, iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztõ pedagógus stb.)
biztosítása (megbízási díj, szakértõi díj, tanácsadói díj).
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6. Eszközök beszerzése
– A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítõ eszközök (a tanórai és
a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis értékû eszközök, segédanyagok, alapanyagok
beszerzése).
A Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítõ fejlesztõ eszközök (társasjáték, logikai,
készségfejlesztõ, finom motorikát, térlátást fejlesztõ, segítõ eszközök stb).
7. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
– Elsõsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása (kis értékû tárgyi
eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
– Nem használható fel ingatlan beruházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre, felújításra
(fûtés, hûtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbõvítésre.
8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel,
utazási és egyéb költségek (kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.).
9. Projektnap
– Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintû projekt megvalósítása, eszközök beszerzése,
szolgáltatások, elõadók felkérése (megbízási díj, elõadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértõi díj,
segédanyagok, alapanyagok, kisértékû tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2012. (V. 9.) NFM rendelete
a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 10. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

(1) A központi költségvetés által biztosított támogatást (a továbbiakban: támogatás) e rendelet szerint az a helyi
közösségi közlekedéssel (a továbbiakban: helyi közlekedés) rendelkezõ megyei jogú városok, városok, nagyközségek
és községek önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) igényelheti a központi költségvetésérõl szóló
törvényben meghatározott feltételek szerint, amely
a) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Atv.) 2. § c) pontjában, 3. § (4) bekezdés a) pontjában, vagy
b) a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 5. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott esetekben megfelel Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 10. pont a) alpontjában foglaltaknak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzat azon helyi személyszállítási tevékenység után is igényelheti a támogatást,
amelyre az Atv. 3. § (4) bekezdés b) pontjában vagy a Vtv. 5. § (3) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott, helyi
járattal a közigazgatási határon kívül autóbusszal, vagy a helyi vasúttal végzett személyszállításra vonatkozó
megállapodás alapján az önkormányzati, állami vagy egyéb szolgáltatóval a közszolgáltatási szerzõdést megkötötte.
Ebben az esetben az érintett önkormányzatok közötti megállapodás szerint történik a támogatás igénylése.
(3) A támogatás igénylésének feltétele az önkormányzat – képviselõ-testületi határozatba foglalt – nyilatkozata arról,
hogy
a) a helyi közlekedés mûködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint
fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelõzõ évben szolgáltatónként milyen nettó összegû, saját
forrásból származó, vissza nem térítendõ önkormányzati támogatással járult hozzá,
b) a helyi közlekedést a tárgyév január 1-jétõl december 31-éig folyamatosan fenntartja, továbbá
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c)

az Atv. 6. §-a, vagy a Vtv. 27/A. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy az Atv. 8. §-a vagy a Vtv.
27/D. §-a szerint, pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval
a közszolgáltatási szerzõdést.
(4) Az önkormányzat akkor is jogosult támogatás igénylésére idõarányosan, ha a helyi közlekedést a tárgyévet megelõzõ
év közben hozták létre, és annak mûködtetését az önkormányzat a tárgyévben is fenntartja.
(5) Az az önkormányzat, amely a pályázat benyújtását megelõzõ évben is részesült támogatásban, abban az esetben
igényelhet támogatást, ha az elõzõ évben kapott összeggel határidõre hiánytalanul elszámolt.
(6) E rendelet alkalmazásában:
1. közlekedési teljesítmény (férõhely-kilométer; fhkm): az egyes jármûvek, szerelvények férõhelyének,
befogadóképességének és hasznos kilométerének szorzata, több jármû közlekedtetése esetén az elõzõek szerint
jármûvenként számított teljesítmények összege;
2. önkormányzati mûködési támogatás: az önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen
nyújtott, mûködési célú – a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz
biztosított – támogatás;
3. önkormányzati fejlesztési támogatás: az önkormányzat által fejlesztési célra nyújtott támogatás.
2. §

(1) A támogatási kérelmet az 1. mellékletben meghatározott tartalommal, a 2. melléklet szerinti, szolgáltatónként kitöltött
adatlappal együtt kell tárgyév június 8-áig a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben rögzített,
onnan kinyomtatott adatlapokon három eredeti példányban a szükséges mellékletekkel együtt postai úton
benyújtani a Magyar Államkincstárnak az önkormányzat székhelye szerinti területi Igazgatóságához (a továbbiakban:
Igazgatóság).
(2) Az (1) bekezdés szerinti beadási határidõ az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített igénylésének
legkésõbb az azt követõ munkanapon történõ postára adását jelenti. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag
postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.
(3) A 2. melléklet szerint kitöltött adatlapnak a hatósági férõhellyel számított, tárgyévet megelõzõ évi közlekedési
teljesítményeket kell tartalmaznia. A statisztikai férõhellyel számított tárgyévet megelõzõ évi közlekedési
teljesítmények rendelkezésre állása esetén az adatlapnak azt az adatot is tartalmaznia kell.
(4) Az Igazgatóság a kérelmet annak elõírt tartalmi és formai teljessége szempontjából ellenõrzi. Hiányos kérelem
esetében az Igazgatóság 5 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. A határidõt
megtartottnak kell tekinteni, ha az önkormányzat a kért adatot az informatikai rendszerben a megadott határnapon
éjfélig rögzíti, vagy a hiánypótlás utolsó napján postára adja.
(5) A formai és tartalmi követelményeknek megfelelõ kérelem egy példányát, valamint az elektronikusan rögzített
adatokat tartalmazó adatbázist az Igazgatóság a tárgyév június 29-éig átadja a közlekedésért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) részére.

3. §

(1) A költségvetési törvényben meghatározott éves támogatási keretet a feltételeknek megfelelõen benyújtott
támogatási kérelmek és a 2. melléklet szerinti adatlapon közölt adatok alapján a tárgyévet megelõzõ évben
ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból súlyozott – közlekedési teljesítmény arányában kell elosztani
az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve a következõ településkategóriák súlyozott – a tárgyévet megelõzõ évi
üzemi szintû – fajlagos ráfordításai figyelembevételével:
a) a megyei jogú városok,
b) a városok, a nagyközségek és a községek között.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzat által
a helyi közlekedés mûködtetésének – folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak –
finanszírozására fordított támogatásával együttesen nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási
közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elvek szerint számított,
a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerû nyereség együttes összegét.
(3) Azon önkormányzatok esetében, amelyek a szolgáltatót az Atv. 6. §-ában meghatározott pályázati eljárás alapján
választották ki, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés – az önkormányzat által a helyi
közlekedés mûködtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására
fordított támogatásával nem fedezett – mértékéig igényelhetnek támogatást, amely nem eredményezheti
a szolgáltató túlfinanszírozását.
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4. §

(1) A miniszter a Települési Önkormányzatok Helyi Közösségi Közlekedésének Támogatásáért Felelõs Bizottságot
(a továbbiakban: Bizottság) hoz létre a támogatás elosztási javaslatának elkészítésére.
(2) A Bizottság mûködési feltételeit a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) biztosítja.
(3) A Bizottság tagjainak száma hét fõ, amelybõl két fõt a miniszter, egy fõt a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter,
egy fõt az államháztartásért felelõs miniszter és egy fõt a környezetvédelemért felelõs miniszter delegál. A Bizottság
további két tagját a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek
Országos Önkormányzati Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Megyei Jogú Városok Szövetsége, a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, valamint a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége együttesen delegálja. A Bizottság döntése alapján a Bizottság munkájában az
önkormányzatok részérõl tanácskozási joggal – az ülés megtartása elõtt a minisztérium részére írásban adott
tájékoztatás alapján – további delegáltak vehetnek részt.
(4) A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.
(5) A miniszter az általa delegált két fõ közül kijelöli a Bizottság elnökét. A Bizottság a mûködésének részletes szabályait az
ügyrendjében határozza meg, amelyet az elsõ ülésén fogad el.
(6) A Bizottság határozatképes, ha öt tag jelen van. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza, a döntések
elfogadásához a jelen lévõ tagok többségének támogató szavazata szükséges. Szavazategyenlõség esetén a Bizottság
elnökének szavazata dönt.

5. §

(1) A Bizottság a támogatás mértékére vonatkozó felosztási javaslatát a tárgyév július 23-áig a hatályos jogszabályok,
továbbá a 3. §-ban meghatározott feltételek alapján készíti el. Az e rendeletnek megfelelõen benyújtott kérelmekrõl
– a Bizottság javaslatának figyelembevételével – a miniszter dönt a tárgyév augusztus 15-éig.
(2) A döntés eredményérõl a kérelmet benyújtó önkormányzatokat a miniszter írásban, a Magyar Államkincstár
elektronikus úton értesíti. A miniszter a Kormány honlapján, valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
Hivatalos Értesítõben önkormányzatonként közzéteszi a támogatások összegét, valamint a támogatás megállapítása
során alkalmazott súlyszámokat. Ha az önkormányzat több gazdálkodó szervezettel áll az 1. § (1)–(2) bekezdése
szerinti jogviszonyban, a támogatás összegét szolgáltatónként kell közzétenni, és a támogatást az önkormányzat
a szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.
(3) A 3. § (1) bekezdése alapján számított, megítélt támogatásnak a tárgyév szeptember 20-ától havi egyenlõ
részletekben, az önkormányzatok költségvetési számlájára történõ utalásáról minden hónap 20-áig a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik. A támogatást a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja. A támogatást az
önkormányzat a szolgáltatónak az önkormányzat költségvetési számlájára történõ megérkezésétõl számított 8 napon
belül továbbutalja.
(4) A támogatás folyósítására vonatkozóan – ideértve az elõlegként igénybevett támogatás beszámítását, illetve
visszafizetését is – a költségvetési törvény 5. melléklet 10. pont a) alpontjában meghatározott rendelkezéseket kell
alkalmazni.

6. §

(1) A költségvetési törvény 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az odaítélt támogatás csak a helyi közlekedés
mûködtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására használható fel.
(2) Ha az önkormányzat a támogatást részben vagy egészben nem a kérelemben szereplõ helyi közlekedési célra
használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles a nem jogszerûen felhasznált,
jogtalanul igénybe vett támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti kamattal megnövelve a központi költségvetésnek visszafizetni.
(3) A támogatásból származó mûködési támogatást a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 77. § (2) bekezdés d) pontja
alapján a szolgáltatónak egyéb bevételként kell elszámolnia.
(4) Az önkormányzat a támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról december 31-i fordulónappal a mindenkori
zárszámadás keretében és annak rendje szerint, az önkormányzati önrész, valamint a támogatás összegének
a szolgáltató részére határidõben történõ átadását igazoló bizonylat másolatának csatolásával számol el az
Igazgatóság felé.
(5) Az Igazgatóság a (4) bekezdés szerinti bizonylat másolatokat a beérkezést követõ 10 napon belül a miniszter részére
továbbítja.
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(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 23/2011. (V. 20.) NFM rendelet.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 25/2012. (V. 9.) NFM rendelethez
A támogatási kérelem tartalma, mellékletei
1. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az önkormányzat KSH statisztikai számjelét, pontos nevét, címét, telefonszámát, adószámát, számlaszámát
a számlavezetõ bank megnevezésével,
b) a helyi személyszállítást végzõ közlekedési szolgáltató pontos nevét, címét (székhely, telephely), telefonszámát.
2. A kérelemhez csatolni kell eredetiben vagy hiteles (az önkormányzat jegyzõje által aláírt és pecséttel ellátott)
másolatként
a) amennyiben az önkormányzat helyi közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, vagy költségvetési szervet
tart fenn, a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy a költségvetési szerv alapító okiratát,
továbbá a tárgyévet megelõzõ évi menetrendet igazoló dokumentumot,
b) amennyiben az önkormányzat a helyi közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerzõdést az önkormányzati,
állami vagy egyéb szolgáltatóval megkötötte, az Atv. 9. §-a, vagy a Vtv. 27. §-a szerinti közszolgáltatási szerzõdést,
amelynek része a tárgyévet megelõzõ évi menetrend,
c) amennyiben az önkormányzat a helyi közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerzõdésnek megfelelõ
szerzõdést vagy a koncessziós szerzõdést az önkormányzati, állami vagy egyéb szolgáltatóval megkötötte, az
Atv. 17. § (2) bekezdése szerinti (koncessziós) szerzõdést és a tárgyévet megelõzõ évi menetrendet igazoló
dokumentumot,
d) az 1. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén az Atv. 3. § (4) bekezdése, vagy a Vtv. 5. § (3) bekezdés
a)–b) pontja szerinti megállapodást, az Atv. 3. § (5) bekezdése szerinti megbízást, a tárgyévet megelõzõ évi
menetrendet igazoló dokumentumot és az 1. § (2) bekezdés szerinti, az önkormányzatok közötti megállapodást,
e) az önkormányzat hatályos, a menetrend szerinti helyi közlekedés díjairól szóló rendeletét,
f) a helyi közlekedés tárgyévet megelõzõ évi közlekedési teljesítményét és a megjelölt gazdálkodási adatait
bemutató, a 2. melléklet szerinti adatlapot (helyi személyszállítást végzõ közlekedési szolgáltatónként külön),
g) az 1. § (3) bekezdésének megfelelõ nyilatkozatokat,
h) a szolgáltató tárgyévet megelõzõ évi éves beszámolóját.
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2. melléklet a 25/2012. (V. 9.) NFM rendelethez
Adatlap a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása igényléséhez
Települési önkormányzat KSH statisztikai számjele: .................................................................................................................................
neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
címe: ............................................................................................................................................................................................................................
telefonszáma: ..........................................................................................................................................................................................................
adószáma: .................................................................................................................................................................................................................
számlaszáma: ...........................................................................................................................................................................................................
számlavezetõ bank neve: ....................................................................................................................................................................................
közlekedési szolgáltató neve: ............................................................................................................................................................................
címe: ............................................................................................................................................................................................................................
telefonszáma: ..........................................................................................................................................................................................................
A

1
2

5
6
7
8

C

D

helyi közösségi
közlekedési
üzemágazat
neve

Tárgyévet megelõzõ év
a szolgáltató helyi közösségi
a szolgáltató
közlekedési teljesítménye
helyi közösségi
összesen, az adott településre
közlekedési
vonatkozóan
tevékenységére
(ezer fhkm)(7)
vonatkozó
üzemi (üzleti)
hatósági
statisztikai
tevékenység
férõhellyel(1) (2)
férõhellyel(3) (4)
ráfordítása
(ezer fhkm)
(ezer fhkm)
összesen,
az adott
településre
vonatkozóan(5)
(ezer forint)

4
5

F

önkormányzati
mûködési
támogatás
nettó összege
(ezer forint)

önkormányzati
fejlesztési
támogatás
nettó összege
(ezer forint)

dízelüzemû
autóbusz
gázüzemû
autóbusz
közúti vasút
(villamos)
trolibusz
Összesen
A

1
2
3

E
(6)

3

4

B

B

C

D

Tárgyévet megelõzõ év
Társaság 1

Társaság 2

Társaság 3

a helyi közlekedésbõl származó tényleges
nettó (áfa nélküli) díjbevétel (ezer forint)
igénybe vett fogyasztói árkiegészítés
nettó (áfa nélküli) összege (ezer forint)
bevételekkel nem fedezett, indokolt
költség(8) (ezer forint)

Egyéb megjegyzés 1(9): .........................................................................................................................................................................................
Egyéb megjegyzés 2(10): .......................................................................................................................................................................................
Kelt: ..............................................................................
P. H.
............................................................................................
települési önkormányzat polgármestere

...............................................................................
települési önkormányzat jegyzõje
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Megjegyzés:
(1)
(2)

4
5

(3)
(4)

6

(5)

7

(6)

8

(7)

9

(8)

10

(9)

11

(10)

B

A hatósági engedélyes közlekedési teljesítmény oszlopot kötelezõ kitölteni.
Hatósági férõhely: a megengedhetõ terhelés alapján számított, a jármûvel a forgalmi
engedélye szerint szállítható személyek számaként bejegyzett férõhely
(az utazószemélyzet leszámításával).
Ha rendelkezésre áll a teljesítmény adat, akkor az oszlopot ki kell tölteni.
Statisztikai férõhely: a kocsiszekrények ülõhelyeinek és a (kerékdobok, lépcsõk és lábtartó
dobogók nélküli) szabad állófelületébõl 5 fõ/m2-rel számított állóhelyeinek összege.
A szolgáltató helyi közösségi közlekedési tevékenységére vonatkozó üzemi (üzleti)
tevékenység ráfordítása összesen: a számvitelrõl szóló törvénynek és a számviteli
politikának megfelelõen a több településen mûködõ szolgáltató, az adott településen
végzett valamennyi helyi közösségi közlekedési tevékenységére kimutatott üzemi
(üzleti) tevékenység ráfordítása.
Ha a településen több szolgáltató látja el a közlekedési szolgáltatást, a szolgáltatók által
megadott adatokat a település vonatkozásában összesítve és szolgáltatónként is
szükséges megadni.
A szolgáltató helyi közösségi közlekedési teljesítménye összesen: a településen mûködõ
szolgáltató összes helyi járati közlekedési teljesítménye.
Az önkormányzat által a helyi közlekedés mûködtetésének (folyamatos üzemeltetésének
és eszközfenntartási ráfordításainak) finanszírozására fordított támogatással csökkentett,
bevételekkel nem fedezett indokolt költség és az ágazatban szokásos ésszerû nyereség
együttes összege. Az Atv. 6. §-a vagy a Vtv. 27/A. §-a alapján lefolytatott eljárásban
odaítélt pályázatok esetében itt az ilyen eljárásban odaítélt szolgáltatás ellenértékét
(a pályázati díjat) szükséges megadni. Ezen önkormányzatok esetében a közszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés az önkormányzat által a helyi
közlekedés mûködtetésének (folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási
ráfordításainak) finanszírozására fordított támogatásával nem fedezett mértékben
vehetõ figyelembe. A táblázat kitöltése minden esetben kötelezõ.
Egyéb megjegyzés 1: a tárgyévet megelõzõ évben indított helyi közlekedés esetében
a járatindítás pontos dátuma.
Egyéb megjegyzés 2: több települést kiszolgáló társaság esetében a megyei jogú
városok kivételével a települések megnevezése.
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 116/2012. (V. 9.) KE határozata
miniszteri megbízatás megszûnésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 42. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erõforrás miniszternek e megbízatása 2012. május 13-ai hatállyal megszûnik.
Budapest, 2012. május 9.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. május 9.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01875/2012.

A köztársasági elnök 117/2012. (V. 9.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszûnésérõl
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 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy Balog Zoltánnak,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárának e megbízatása 2012. május 13-ai hatállyal megszûnik.
Budapest, 2012. május 9.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. május 9.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01874/2012.
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A köztársasági elnök 118/2012. (V. 9.) KE határozata
miniszteri kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a 16. cikk (7) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Balog Zoltánt
2012. május 14-ei hatállyal az emberi erõforrások miniszterévé kinevezem.
Budapest, 2012. május 9.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. május 9.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01917/2012.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

