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Kormányrendeletek

A Kormány 99/2012. (V. 16.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a 6. §-t követõen
a következõ III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET
A SZAKINDÍTÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI A KÖZIGAZGATÁSI, RENDÉSZETI, KATONAI ÉS NEMZETBIZTONSÁGI
FELSÕOKTATÁSBAN
6/A. § (1) A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló kormányrendeletet
a közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a nemzetbiztonsági felsõoktatás tekintetében az e szakaszban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Új alapképzési szak felvétele a felügyeletet gyakorló miniszter javaslata alapján, az érintett szakmai szervezetek
véleményének elõzetes megkérésével történik.
(3) Az új mesterképzési szak felvételére vonatkozó elõterjesztést a felügyeletet gyakorló miniszter egyetértésével kell
megtenni.
(4) Alapképzésben a szak képzési és kimeneti követelményeire a felügyeletet gyakorló miniszterek tehetnek
javaslatot.”
2. §

Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelete
a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási
területén lévõ belterületi 24893 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.), 24894 hrsz. (Kossuth Lajos tér), 24897/1 hrsz.
(idõsebb Antall József rakpart), 24989/2 hrsz. (Balassi Bálint utca), 24965/2 hrsz. (Falk Miksa utca), 24914 hrsz. (Szalay
utca), 24892 hrsz. (Alkotmány utca), 24708 hrsz. (Garibaldi utca), 24666 hrsz. (Akadémia utca), 24834/1 hrsz.
(a Vértanúk tere), továbbá 24696, 24697, 24710/4, 24897/2, 24956/2, 24957, 24987, 24988, 25007, 25122/4, 25122/6
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és 24989/2 hrsz. ingatlanokat, illetve ezen földrészletekbõl a telekalakítási eljárás jogerõs befejezését követõen
kialakított földrészleteket érintõ, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a budapesti
Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs, látogatóközpont és Parlamenti Múzeum építése beruházással
(a továbbiakban: beruházás) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggõnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a) a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és mûködéséhez közvetlenül,
b) a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér csillapított forgalmú övezetté alakítása által kiváltott közlekedési hatások
kezelése érdekében a Szent István körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Duna által határolt
területen, továbbá az Újpesti rakpart és a Carl Lutz rakpart Margit híd és Radnóti Miklós utca közötti szakaszán,
valamint
c) a beruházással érintett ingatlanokon álló közterületi szobrok bontásához és azok azonos vagy más ingatlanokon
való felállításához
szükségesek.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
2. §

Az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerõre emelkedéséig felhasználható – elõzetes szakhatósági állásfoglalást
ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott elõzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott
hatósági ügyek, valamint az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton
kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követõ 5. nap.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez
A beruházással összefüggõ kiemelt jelentõségû üggyé minõsített közigazgatási hatósági eljárások és az
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek
A

B

C

D

E

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások

Elsõ fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

A budapesti
Kossuth Lajos tér
rekonstrukciója,
mélygarázs,
látogatóközpont és
Parlamenti Múzeum
építése, valamint
a tér és
a kapcsolódó
területek felszíni
rendezése.

Budapest V. kerület
belterület
24893 hrsz.,
24894 hrsz.,
24897/1 hrsz.
ingatlanok.
A beruházást érintõ
egyéb ingatlanok:
A Budapest
V. kerület belterület
24989/2 hrsz.
(Balassi Bálint utca),
24965/2 hrsz.
(Falk Miksa utca),
24914 hrsz.
(Szalay utca)
24892 hrsz.
(Alkotmány utca),
24708 hrsz.
(Garibaldi utca),
24666 hrsz.
(Akadémia utca) és
24834/1 hrsz.
(a Vértanúk tere)
ingatlanok.
Budapest
V. kerület belterület
24696, 24697,
24710/4, 24897/2,
24956/2, 24957,
24987, 24988,
25007, 25122/4,
25122/6 és 24989/2
hrsz. ingatlanok.
Az 1. §
(2) bekezdése
szerinti
tevékenységekkel
érintett ingatlanok.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

általános építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások mûemléki
védelem alatt álló
építmények
esetében, mûemléki
védelem alatt álló
építményen belüli
felvonók esetében;
mûemlékhez
tartozó
ingatlanterületen
fakivágási
engedélyek;
kulturális
örökségvédelmi
hatósági
engedélyek
környezetvédelmi
hatósági eljárások

Budapest Fõváros
Kormányhivatala

építésügyért felelõs
miniszter

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség
útügyi hatósági
Budapest Fõváros
eljárások
Kormányhivatala
Közlekedési
Felügyelõsége
a Magyar
Budapest Fõváros
Kereskedelmi
Kormányhivatala
Engedélyezési
Mérésügyi és
Hivatalról és
Mûszaki Biztonsági
a területi mérésügyi Hatósága
és mûszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és
13. § (1) bekezdése
szerinti hatósági
eljárások
vízügyi hatósági
Közép-Duna-völgyi
eljárások
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
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8.

hírközlési hatósági
eljárások

9.

földmérési,
ingatlannyilvántartási
hatósági eljárások,
telekalakítási
eljárások
beépített tûzjelzõ,
tûzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
tûzvédelmi
hatósági ügyekben
eltérési
engedélyezési
eljárások
jogszabályokban
rögzített
tûzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
hatósági eljárások
bányahatósági
engedélyek
villamospálya
átépítésének
engedélyezési
eljárása

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Üzletek (kávézó)
mûködési
engedélye

16.

azon beépített
tûzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel
kapcsolatos
eljárások, amelyek
tervezése,
kivitelezése
jogszabályban,
nemzeti
szabványban teljes
körûen nem
szabályozott
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Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Budapesti 2. számú
Körzeti Földhivatal

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
Földhivatala

Fõvárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Belügyminisztérium nincs
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Fõvárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Budapesti
Bányakapitányság
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Belváros-Lipótváros
Budapest Fõváros
V. kerületi
Önkormányzat
jegyzõje
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

Budapest Fõváros
Kormányhivatala

nincs
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2. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremûködõ hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok
A
Szakhatósági közremûködése tárgyköre

B
Elsõfokú szakhatóság

1.
2.

építésügy

3.

kulturális örökségvédelem

4.

környezetvédelem,
természetvédelem és vízügyi

5.

katasztrófavédelem

6.

tûzvédelem

Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

7.

közlekedés

8.

egészségügy

9.

élelmiszer-egészségügy

10.

hírközlés

11.

mûszaki biztonság

12.
13.

rendészet
bányászat

Budapest Fõváros
Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelõsége
Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Budapest Fõváros
Kormányhivatala Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága
V. kerületi Rendõrkapitányság
Budapesti Bányakapitányság

14.

honvédelem

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Budapest Fõváros
Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség
Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje

C
Másodfokú szakhatóság

építésügyért felelõs miniszter
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Budapesti Rendõr-fõkapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
honvédelemért felelõs miniszter
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 11/2012. (V. 16.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez a devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódóan szolgáltatandó
információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

E rendelet hatálya a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének
rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelõ
devizakölcsön-szerzõdéssel rendelkezõ, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által adatszolgáltatásra kijelölt
a) hitelintézetre,
b) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes (valamely más) tagállamban székhellyel
rendelkezõ hitelintézet magyarországi fióktelepére
(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. §

(1) Az adatszolgáltató az 1. melléklet szerinti információkat az ott meghatározott táblaszerkezetben szolgáltatja az MNB
részére.
(2) Az 1. melléklet szerinti táblák kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az adatszolgáltató a 2. § szerinti információszolgáltatási kötelezettséget az MNB elektronikus adatbefogadási
rendszerén keresztül teljesíti.
(2) Az 1. melléklet szerinti információszolgáltatási kötelezettség havi gyakoriságú, teljesítésének határideje
a tárgyidõszakot követõ hónap 10. munkanap 12 óra.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. május 31-én lép hatályba.
(2) Az AL6 azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó, az 1. mellékletben foglalt 01. és 02. tábla, valamint
a 2. mellékletben foglalt kitöltési elõírások II. pontjának 1. és 2. alpontja 2012. június 30-án lép hatályba.

5. §

A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás
módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. §

Hatályát veszti a jegybanki információs rendszerhez a deviza alapú jelzálogkölcsönök rögzített árfolyamon történõ
végtörlesztéséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás
módjáról és határidejérõl szóló 13/2011. (X. 3.) MNB rendelet.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 11/2012. (V. 16.) MNB rendelethez
MNB azonosító: AL6

A devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódó adatok
01. tábla A késedelmesen törlesztett devizakölcsönök konverziójához kapcsolódó állományi adatok
Nagyságrend: millió Ft
Teljes
Sorszám

EUR

CHF

JPY

Egyéb deviza

deviza-

1

2

3

4

5

a

b

c

d

e

állomány

Megnevezés/ devizanem (adatok millió Ft-ban töltendġek)

A 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti,

001

ténylegesen forintra váltott devizakölcsönök

002

Ebbġl lakáscélú devizakölcsön

003

Ebbġl szabad felhasználású devizakölcsön
A 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti,

004

ténylegesen forintra váltott devizakölcsönök

005

Bruttó érték 2011. december 31-ei állapot szerint

006

Nettó érték 2011. december 31-ei állapot szerint

007

Bruttó érték átváltáskori állapot szerint

008

Nettó érték átváltáskori állapot szerint
A 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti,

009

ténylegesen forintra váltott devizakölcsönökkel kapcsolatban
elengedett követelés az elengedéskori állapot szerint

02. tábla A késedelmesen törlesztett devizakölcsönök konverziójához kapcsolódó szerzġdések száma
Nagyságrend: darab
Teljes
Sorszám

001

Megnevezés/ devizanem (adatok szerzġdés darabszámban
töltendġek)

EUR

CHF

JPY

Egyéb deviza

deviza-

1

2

3

4

5

a

b

c

d

e

állomány

A 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti,
ténylegesen forintra váltott devizakölcsönök

002

Ebbġl lakáscélú devizakölcsön

003

Ebbġl szabad felhasználású devizakölcsön

03. tábla Külföldrġl származó források változásainak összetevġi

Sorszám

Nagyságrend: millió Ft

001

Megnevezés

Külföldrġl származó források csökkenésének összetevġi

002

Rövid eredeti futamidejį lejárt

003

Rövid eredeti futamidejį, lejárat elġtt visszafizetett

004

Hosszú eredeti futamidejį lejárt

005

Hosszú eredeti futamidejį lejárat elġtt visszafizetett

006
007

ebbġl: rövid hátralévġ futamidejį
hosszú hátralévġ futamidejį

008

Összesen

009

Külföldrġl származó források növekedésének összetevġi

010

Rövid eredeti futamidejį

011

Hosszú eredeti futamidejį

012

Összesen

Forint

Deviza

Összesen

1

2

3

a

b

c
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2. melléklet a 11/2012. (V. 16.) MNB rendelethez
MNB azonosító: AL6

Kitöltési elõírások
A devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódó adatok
I.

Általános elõírások
1. A tábláknak az MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén történõ beküldésére vonatkozó szabályokat a jegybanki
információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás módjáról
és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) 2. melléklet I. B. pontja, valamint
3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.
2. A táblákban a kiszürkített mezõbe adatot írni nem lehet.

II.

A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes elõírások
1. A késedelmesen törlesztett devizakölcsönök konverziójához kapcsolódó állományi adatok (01. tábla)
A táblában a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének
rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelõ,
az átváltási lehetõség megnyílásától a tárgyidõszak utolsó napjáig ténylegesen forintra átváltott (a továbbiakban:
átváltott) devizakölcsönök állományának adatait kell jelenteni, a táblában meghatározott bontásban. Az adatokat
– a tábla 005–009 sorában jelentett adatok kivételével – a tárgyidõszak utolsó napján érvényes hivatalos MNB
devizaárfolyamon kell jelenteni. A 005 és 006 sorban a 2011. december 31-én, a 009 sorban a követelés elengedésekor
érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon kell jelenteni az adatokat. A 007 és 008 sorban az átváltás és a követelés
elengedés megtörténte utáni állapot szerint kell jelenteni a vonatkozó, már forintban fennálló állományt.
A táblában használt fogalmak tartalmára az MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 52. sorában
meghatározott „A háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány összetétele” (azonosító kód: H34) azonosító kódú
adatszolgáltatásnak az MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában foglalt kitöltési elõírásaiban leírtak az irányadók.
2. A késedelmesen törlesztett devizakölcsönök konverziójához kapcsolódó szerzõdések száma (02. tábla)
A táblában az átváltott, a 01. táblában jelentett devizakölcsönökre vonatkozó szerzõdések darabszámát kell megadni,
a táblában meghatározott bontásban, a 01. táblában jelentett adatokkal összhangban.
3. Külföldrõl származó források változásainak összetevõi (03. tábla)
A táblában a tárgyidõszakban lejárt, illetve visszafizetett, valamint a felvett külföldi forrásokra vonatkozó adatokat kell
megadni, forint- és devizabontásban.
A tábla nem állományváltozási adatokat tartalmaz, azaz a tárgyidõszakon belüli összes növekedést és összes
csökkenést is jelenteni kell.
A külföldi devizában denominált tételek esetén az átszámítás árfolyama a tárgyidõszak utolsó napján érvényes
hivatalos MNB devizaárfolyam. Rövid eredeti futamidõn az egy éven belüli eredeti futamidõvel rendelkezõ forrásokat
kell érteni. Hosszú eredeti futamidõn az egy éven túli eredeti futamidõvel rendelkezõ forrásokat kell érteni. Rövid
hátralévõ futamidõ alatt az értendõ, hogy a visszafizetésig kevesebb, mint egy év van hátra.
Külföldi forrásnak minõsül a külfölditõl származó betét és hitel, valamint a külföldön kibocsátott hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapír.
A külföldi forrásként jelentendõ tételek köre megegyezik az adatszolgáltató által az MNB rendelet 1. melléklet
I. pontjában foglalt táblázat
– 20. sorában meghatározott „Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás (hó végi záró állomány)” (azonosító kód:
F01) adatszolgáltatás 01. tábla 449–485, 495–506, 545–576, 598–609, illetve
– 59. sorában meghatározott „Napi jelentés az egyes követelések és kötelezettségek könyv szerinti bruttó
állományáról” (azonosító kód: AL1) adatszolgáltatás 054 „Külföldrõl származó források”
sorában jelentendõ tételekkel.
A külföld szektor meghatározását az MNB rendelet 2. melléklet I. A. pontjában foglalt elõírások szerint kell elvégezni.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 59. szám

9789

3. melléklet a 11/2012. (V. 16.) MNB rendelethez
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás
módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az F21 adatszolgáltatásra
vonatkozó kitöltési elõírások helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„MNB azonosító: F21

Kitöltési elõírások
Társadalombiztosítási alapok költségvetési jelentése
Az adatszolgáltatás keretében az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési elõirányzatainak
teljesítésérõl szóló, országos összesítésû havi kimutatásokat – bevételek, kiadások és a nem társadalombiztosítási
forrásból teljesített ellátások elõzetes pénzforgalmi adatai – kell megküldeni.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 26/2012. (V. 16.) BM rendelete
egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában, és
a 3. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 20. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.

2. §

Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet
a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK,
a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,
b) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvezõ személyekre történõ kiterjesztése
tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi
irányelvnek [1–2. §]
való megfelelést szolgálja.”

3. §

A menekültügy szervezeti rendszerérõl szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 5. §-ában az „a Magyar Köztársaság
Európai Unió mellett mûködõ Állandó Képviselete látja el” szövegrész helyébe a „Magyarország Európai Unió mellett
mûködõ Állandó Képviselete látja el” szöveg lép.

4. §

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–2. § 2012. május 20-án lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. május 21-én hatályát veszti.
Ez a rendelet
a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,
b) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvezõ személyekre történõ kiterjesztése
tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja [1–2. §].
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 26/2012. (V. 16.) BM rendelethez
„20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Letelepedési kérelem
Gépi ügyszám: ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ

A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:

Arcfénykép
____ év __ hónap__ nap

Kérelemhez tartozó betétlapok:
A: __ db B: __ db C: __ db
D: __ db E: __ db F: __ db

Az okmány átvételének helye
Ƒ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át
Ƒ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését
kéri.
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! A
szülei, házastársa, gyermeke(i), Önnel együtt letelepedni
szándékozók és eltartottai vonatkozásában ne felejtse el a
megfelelő betétlapot kitölteni! A tájékoztató szerinti
iratokat a kérelemhez mellékelni kell!

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!

A hatóság tölti ki!
Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):
______
_________________________
Adatbevitel dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez?
Ƒ ideiglenes letelepedési engedély Ƒ nemzeti letelepedési
Ƒ EK letelepedési engedély
engedély
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I. A letelepedési engedélyt kérő személyi adatai
I/1. Családi neve:
I/2. Utóneve(i):
I/3. Családi neve:
I/4. Utóneve(i):
I/5. Családi neve:
I/6. Utóneve(i):

Kérelmező neve
______________________________
______________________________
Előző vagy születési neve
______________________________
______________________________
Anyja születési neve
______________________________
______________________________

Születési helye
______________________________
______________________________
____ év __ hónap __ nap
Férfi: Ƒ Nő: Ƒ
______________________________
______________________________
______________________________
I/13. További állampolgárságai:
______________________________
I/14. Családi állapota:
Ƒ Nőtlen/Hajadon
Ƒ Házas
Ƒ Özvegy
Ƒ Elvált
I/15. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
______________________________
I/16. Szakképzettsége:
______________________________
I/17. Iskolai végzettsége:
Ƒ Alapfokú
Ƒ Középfokú
Ƒ Felsőfokú
I/7. Ország:
I/8. Település:
I/9. Születési ideje:
I/10. Neme:
I/11. Állampolgársága:
I/12. Előző állampolgárságai:

II. Magyarországra érkezése előtti külföldi lakóhelye
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:
________________
III. Magyarországra érkezése előtt a kérelmező foglalkozása, munkáltatója
III/1. Foglalkozása:
______________________________
III/2. Munkáltatójának neve:
______________________________
______________________________
III/3. Munkáltatójának székhelye:
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:
________________
IV. Úti okmány adatai
IV/1. Útlevelének száma:
IV/2. Útlevelének típusa:

Útlevelének kiállítási helye:
IV/3. Ország:
IV/4. Település:
IV/5. Kiállítási ideje:

___________
Ƒ Magánútlevél
Ƒ Szolgálati útlevél
Ƒ Diplomata útlevél
Ƒ Menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített számára kiállított útlevél
Ƒ Egyéb éspedig ________________________
______________________________
______________________________
____év __ hónap __ nap
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IV/6. Érvényességi ideje:
____év __ hónap __ nap
IV/7. A kérelmező útlevelében szereplő olyan gyermekek adata, akiknek letelepedését a kérelemben nem kérte.
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma
Gyermek neve
__
______________________________
__
______________________________
__
______________________________
__
______________________________
__
______________________________
IV/8. Ha menekült/kiegészítő védelemben részesített személy:
a státusz fajtája: ……….
a státuszt elismerő tagállam neve: ………….
a státusz elismerésének ideje: ……………….

V. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok
V/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete:
____év __ hónap __ nap
V/2. Kiadott vízumának száma:
_-_______
V/3. Vízumát kiadó hatóság megnevezése: ______________________________
V/4. Vízumkiadás dátuma:
____év __ hónap __ nap
V/5. Vízum érvényessége:
____év __ hónap __ nap
V/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély ______
száma:
V/7. Tartózkodási engedély kiállításának
____év __ hónap __ nap
időpontja:
V/8. Tartózkodási engedély érvényessége:
____év __ hónap __ nap
V/9. A tartózkodási engedélyt kiadó
hatóság:
______________________________
V/10. A tartózkodási engedély kiállításának
Ƒ Látogatás
Ƒ Hivatalos
Ƒ Keresőtevékenység
célja:
Ƒ Önkéntes tevékenység
Ƒ Családi együttélés biztosítása Ƒ Tanulmány
Ƒ Gyógykezelés
Ƒ Kutatás
Ƒ Egyéb
Ƒ EU Kék Kártya
V/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa:
V/12. Letelepedési engedély száma:
V/13. Az okmány érvényességi ideje:
V/14. Az engedélyt kiadó hatóság:
V/15. Ha rendelkezik személy azonosító igazolvánnyal, annak száma:
V/16.Az okmány kiadásának dátuma:
V/17. A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje:
V/18. A kérelem benyújtása előtti években külföldön töltött napok száma:
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
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VI. A kérelem kedvező elbírálását lehetővé tevő körülmények
Ƒ Családi együttélés biztosítása
(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)
VII. A Magyarországon élő családtagok adatai
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
Név
sorszáma
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________

VIII. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
VIII/1. Volt-e magyar állampolgár?
VIII/2. Magyar állampolgársága mikor szűnt meg?
VIII/3. Magyar állampolgársága megszűnésének oka?
VIII/4. Élt-e korábban Magyarországon magyar
állampolgárként?

Rokonsági fok
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Ƒ Igen Ƒ Nem
____év __ hónap __ nap
____________________
Ƒ Igen Ƒ Nem

IX. Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
IX/1. Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmenői magyar
állampolgárok?
IX/2. Magyar állampolgár felmenőinek adatai
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________
__
_____________________________

Ƒ Igen Ƒ Nem

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

X. Jelenlegi magyarországi tartózkodási helyének adatai
X/1. Tartózkodási helyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
X/2. Jelenlegi tartózkodási hely jellege:
Ƒ Kereskedelmi szálláshely Ƒ Magánszálláshely
X/3. Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme:
Ƒ Tulajdonos
Ƒ Albérlő
Ƒ Bérlő
Ƒ Családtag
Ƒ Haszonélvező
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
X/4. Amennyiben Ön Magyarország által elismert menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített személy, jelölje meg
magyarországi lakóhelyének a címét:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __

MAGYAR KÖZLÖNY

•

9795

2012. évi 59. szám

Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XI. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __

Ajtó: ____

XII. A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai
XII/1. A lakásban való tartózkodás jogcíme:
Ƒ Tulajdonos
Ƒ Albérlő
Ƒ Bérlő
Ƒ Haszonélvező
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
XII/2. Szobák száma: _ + _ ½
2
XII/3. Lakás alapterülete:____._ m
XII/4. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __
XII/5. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma:
__
2
XII/6. Alapterülete: ____._ m
XII/7. Meddig tartózkodhat a lakásban:
Ƒ Határozatlan ideig
Ƒ Határozott ideig, éspedig
____év __ hónap __ nap
XIII. Magyarországi megélhetésének forrása
Ƒ Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás
Ƒ Magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog
Ƒ Keresőtevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony)
Ƒ Egyéb kereső tevékenység
Ƒ Külföldről folyósított nyugdíj, járadék
Ƒ Magyarországon élő családtagja biztosítja
Ƒ Egyéb, éspedig

Ƒ Családtag

(Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!)
(Kérjük töltse ki a XV. kérdéscsoportot!)
(Kérjük töltse ki a XVI. kérdéscsoportot!)
(Kérjük töltse ki a XVII. kérdéscsoportot!)
(Kérjük töltse ki a XVIII. kérdéscsoportot!)
(Kérjük töltse ki a XIX. kérdéscsoportot!)

XIV. Ha megélhetését pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításból kívánja biztosítani
XIV/1. Számlát vezető pénzintézet neve:
___________________________________
XIV/2. Bankszámlaszáma:
___________________________________
XIV/3. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
XIV/4. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:
_______________
___
_______________
___
_______________
___
_______________
___
XIV/5. Számlát vezető pénzintézet neve:
___________________________________
XIV/6. Bankszámlaszáma:
___________________________________
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XIV/7. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
XIV/8. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:
_______________
_______________
_______________
_______________
XIV/9. Számlát vezető pénzintézet neve:
___________________________________
XIV/10. Bankszámlaszáma:
___________________________________
XIV/11. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
XIV/12. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:
_______________
_______________
_______________
_______________
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___
___
___
___

___
___
___
___

XV. Megélhetését magyarországi vagyonából, vagyoni értékű jogából kívánja biztosítani
XV/1. Vagyon, vagyoni érték
___________________________________
megnevezése:
___________________________________
XV/2. Becsült forgalmi értéke:
______________ HUF
XV/3. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai:
__________________________
XV/4. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XV/5. Vagyon, vagyoni érték
megnevezése:

___________________________________

___________________________________
XV/6. Becsült forgalmi értéke:
______________ HUF
XV/7. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító
adatai:
__________________________
XV/8. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVI. Ha megélhetése kereső tevékenységből (munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból)
biztosított
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme:
XVI/1. A kérelem benyújtását megelőző évben az adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) igazolása alapján
munkavégzésből származó összevont éves nettó jövedelme: ______________ HUF
XVI/2. A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi nettó jövedelme:
______________ HUF
Az előző naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kettő:
XVI/3. Munkáltató neve:
___________________________________
___________________________________
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XVI/4. Munkáltató székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Közterület neve: ____________________

Kerület: __

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVI/5. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye nem egyezik meg a
munkáltató székhelyével:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVI/6. Munkaköre: _________________________
XVI/7. Havi bruttó jövedelme:
______________ HUF
XVI/8. Havi nettó jövedelme:
______________ HUF
XVI/9. Foglalkoztatás kezdete:
____ év __ hónap __ nap
XVI/10. Foglalkoztatás vége:
____ év __ hónap __ nap
XVI/11. Munkáltató neve:
___________________________________
___________________________________
XVI/12. Munkáltató székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________

Kerület: __

Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVI/13. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye nem egyezik meg a
munkáltató székhelyével:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Közterület neve: ____________________

Kerület: __

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI/14. Munkaköre: _______________________________________
XVI/15. Havi bruttó jövedelme: ___________ HUF
XVI/16. Havi nettó jövedelme: ___________ HUF
XVI/17. Foglalkoztatás kezdete:
____év __ hónap __ nap
XVI/18. Foglalkoztatás vége:
____év __ hónap __ nap
Az előző naptári évi és a folyó évi munkavállalási engedélye(i):
XVI/19. Jelenleg érvényes munkavállalási engedély száma: _________________________
XVI/20. Munkavállalási engedély érvényessége:
____év __ hónap __ nap
XVI/21. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:
_________________________
_________________________
XVI/22. Előző munkavállalási engedély száma:
_________________________
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XVI/23. Munkavállalási engedély érvényessége:
XVI/24. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:

____év __ hónap __ nap
_________________________
_________________________

XVII. Ha megélhetése egyéb kereső tevékenységből (pl. vállalkozói tevékenységből) biztosított
XVII/1. Jövedelemszerző tevékenység végzésének jellege:
Ƒ Egyéni vállalkozóként
Ƒ Gazdasági társaság tulajdonosaként/vezető
tisztségviselőjeként
Ƒ Egyéb, éspedig
_______________________
XVII/2. Gazdasági társaság/vállalkozás neve:
_________________________
_________________________
XVII/3. A gazdasági társaság/vállalkozás székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Közterület neve: ____________________

Kerület: __

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVII/4. Az alkalmazottak száma:
_______
XVII/5. A befektetett saját tőke nagysága:
_______ HUF
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme:
XVII/6. Az adóhatóság (APEH/NAV) igazolása alapján vállalkozói tevékenységből vagy gazdasági társaság vezető
tisztségviselőjeként szerzett előző évi összevont jövedelme: __________ HUF
XVII/7. A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme: __________ HUF
XVIII. Ha megélhetését külföldről folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani
XVIII/1. A jövedelem típusa:
Ƒ Nyugdíj
Ƒ Járadék
Ƒ Egyéb, éspedig
__________
XVIII/2. Havi összege (érték, valutanem): __________
___
XVIII/3. Kifizető magyar pénzintézet neve:
_________________________
_________________________
XVIII/4. Folyósítás kezdete:
____év __ hónap __ nap
XVIII/5. Megállapító külföldi társadalombiztosító intézmény megnevezése:
_________________________
_________________________
XVIII/6. Székhelye:
Irányítószám: _________
Ország: ______________________________
Település: ______________________________
Közterület neve: ______________________________
Házszám: ___________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó: ________________

XIX. Ha megélhetését Magyarországon élő családtag biztosítja
XIX/1. A megélhetést biztosító családtag adatai
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
Név
sorszáma
__
_____________________________
__
_____________________________
XX. A kérelmezővel együtt letelepedni szándékozók adatai
(Az itt szereplő személyekről „A” betétlapot kell kitölteni!)

Rokonsági fok
____________________
____________________
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Betétlap
sorszáma
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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Név

Rokonsági fok

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

XXI. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok
XXI/1. Volt-e korábban büntetve?
Ƒ Igen Ƒ Nem
XXI/2. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, melyik bíróság vagy más hatóság, milyen
büntetést, intézkedést rótt ki?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
XXI/3. Magyar vagy más külföldi hatóság előtt büntetőeljárás van-e Ön ellen folyamatban?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXI/4. Ha igen, milyen hatóság előtt, milyen bűncselekmény miatt?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
XXI/5. Az előzőeken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés - különösen szabálysértés - miatt?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXI/6. Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
XXI/7. Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más
Ƒ Igen Ƒ Nem
országból?
XXI/8. Ha kiutasították, mikor, melyik országból, milyen indokok alapján?
XXI/9. Kiutasítás dátuma:
____ év __ hónap __ nap
XXI/10. Kiutasító ország:
_________________________
XXI/11. Kiutasítás indokai:
_________________________
XXI/12. Kiutasítás dátuma:
____ év __ hónap __ nap
XXI/13. Kiutasító ország:
_________________________
XXI/14. Kiutasítás indokai:
_________________________
XXI/15. Hazájában vagy más országban van-e tartozása?
Ƒ Igen Ƒ Nem
XXI/16. Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összegű, milyen jogcímen?
XXI/17. Az ország, ahol tartozása van:
_________________________
XXI/18. A tartozás összege (érték, valuta):
___________ ___
XXI/19. A tartozás jogcíme:
_________________________
XXI/20. Az ország, ahol tartozása van:
_________________________
XXI/21. A tartozás összege (érték, valuta):
___________ ___
XXI/22. A tartozás jogcíme:
_________________________

XXI/23. Van-e tartási kötelezettsége (szülő, gyermek, házastárs)? Ƒ Igen Ƒ Nem
XXI/24. A kérelmezőt terhelő tartási kötelezettség alapján eltartott(ak) adatai
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
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Betétlap
Név
Rokonsági fok
sorszáma
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
XXI/25. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző
betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXI/26. Amennyiben a fenti betegségben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező
és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXII. Részletes önéletrajz
(Életút, külföldön élő közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok, előző külföldi munkahelyei,
nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi megbízatásai, szabadidős elfoglaltsága, érdeklődési
köre, magyarországi rokonainak, barátainak neve, lakóhelye stb.)

XXIII. A letelepedés célja, indokai, megalapozottsága

Megjegyzés, kiegészítés:
(Ha az adatlapon valamely adat megadására alkalmas rovat nem szerepelt, akkor itt az adatokat megadhatja.)

XXIV./1. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
XXIV./2. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a
kérelem elutasítását, illetőleg az engedély visszavonását vonja maga után, továbbá a kérelmemben, valamint a csatolt
mellékletben foglalt adataimban bekövetkező változást 8 napon belül köteles vagyok a kérelmemet elbíráló regionális
igazgatósághoz bejelenteni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetiségemre vonatkozó adatokat az idegenrendészeti hatóság a kérelem elutasítása esetén
annak időpontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megszűnésétől számított 20 évig nyilvántartsa.
Kelt: ...................................

A hatóság feljegyzései
(A kérelmet átvevő ügyintéző feljegyzései, tolmács közreműködésének
rögzítése, kapcsolódó kérelmek jelzése stb.)

.............................................
(a kérelmező aláírása)

Illetékbélyeg helye
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A kérelem teljesítése esetén
A hatóság tölti ki!
A letelepedési engedély megadásának indokai:

A kérelmező letelepedését engedélyezem.

Tagállam neve:

-án/-én nemzetközi védelemben részesült.1

-ban,-ben

Kelt: .....................................

..................................
javaslattevő ügyintéző

A hatóság tölti ki!
A kiadott letelepedési engedély(ek) száma:
_________ _________ _________
Okmány(ok) kiállításának dátuma:
Okmány(ok) érvényességének dátuma:
A bevont tartózkodási engedély(ek) száma:
_________ _________ _________
A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem.

....................................
engedélyező vezető

_________ _________
_________ _________
____év __ hónap __ nap
____év __ hónap __ nap
_________ _________
_________ _________
Kelt: ..................................

P. H.
.....................................
ügyintéző aláírása
A kérelem elutasítása esetén
A hatóság tölti ki!
Elutasító határozat száma: _________

..................................
(a kérelmező aláírása)

A határozat kelte: ____év __ hónap __ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Kelt: ............................
...............................................
javaslattevő ügyintéző

1

Amennyiben a kérelmező nemzetközi védelemben is részesült.

..........................................
jóváhagyó vezető
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„A” betétlap
A kérelmező külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a letelepedést
Gépi ügyszám: ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ

A hatóság tölti ki!:
Betétlap sorszáma:
A hatóság tölti ki!:
Gépi ügyszám

_______________

A/1. A gyermek adatai szerepelnek a kérelmező
útlevelében?
Ƒ Igen

Arcfénykép

Ƒ Nem

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
A gyermek neve
______________________________
______________________________
Előző neve
A/4. Családi neve:
______________________________
A/5. Utóneve(i):
______________________________
Anyja születési neve
A/6. Családi neve:
______________________________
A/7. Utóneve(i):
______________________________
Születési helye
A/8. Ország:
______________________________
A/9. Település:
______________________________
A/10. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
A/11. Neme:
Férfi: Ƒ Nő: Ƒ
A/12. Állampolgársága:
______________________________
A/13. Előző/további állampolgárságai:
______________________________
______________________________
A/14. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni): ______________________________
A/15. A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe:
Irányítószám: ____
A/2. Családi neve:
A/3. Utóneve(i):

Település: _________________________
Közterület neve: ____________________

Kerület: __

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____
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A/16. Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
A/17. Amennyiben a gyermek a fenti betegségben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
A/18. Úti okmány adatai
A/18/1. Útlevelének száma:
___________
A/18/2. Útlevelének típusa:
Ƒ Magánútlevél
Ƒ Szolgálati útlevél
Ƒ Diplomata útlevél
Ƒ Menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített számára kiállított útlevél
Ƒ Egyéb éspedig ________________________
Útlevelének kiállítási helye:
A/18/3. Ország:
______________________________
A/18/4. Település:
______________________________
A/18/5. Kiállítási ideje:
____év __ hónap __ nap
A/18/6. Érvényességi ideje:
____év __ hónap __ nap
A/19. Ha menekült/kiegészítő védelemben részesített személy:
a státusz fajtája: ……….
a státuszt elismerő tagállam neve: ………….
a státusz elismerésének ideje: ……………….
A/20/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete:
____év __ hónap __ nap
A/20/2. Kiadott vízumának száma:
_-_______
A/20/3. Vízumát kiadó hatóság
______________________________
megnevezése:
A/20/4. Vízumkiadás dátuma:
____év __ hónap __ nap
A/20/5. Vízum érvényessége:
____év __ hónap __ nap
A/20/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási
______
engedély száma:
A/20/7. Tartózkodási engedély kiállításának
____év __ hónap __ nap
időpontja:
A/20/8. Tartózkodási engedély érvényessége:
____év __ hónap __ nap
A/20/9. A tartózkodási engedélyt kiadó
hatóság:
______________________________
A/20/10. A tartózkodási engedély kiállításának
Ƒ Látogatás
Ƒ Hivatalos
Ƒ Keresőtevékenység
célja:
Ƒ Önkéntes tevékenység
Ƒ Családi együttélés biztosítása Ƒ Tanulmány
Ƒ Gyógykezelés
Ƒ Kutatás
Ƒ Egyéb
Ƒ EU Kék Kártya
A/20/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa:
A/20/12. Letelepedési engedély száma:
A/20/13. Az okmány érvényességi ideje:
A/20/14. Az engedélyt kiadó hatóság:
A/20/15. Ha rendelkezik személy azonosító igazolvánnyal, annak száma:
A/20/16. Az okmány kiadásának dátuma:
A/20/17. A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje:

Kelt: ….........................
….......................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
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„B” betétlap
A kérelmező Magyarországon élő külföldi állampolgár családtagja, aki nem kérelmezi vele együtt a letelepedést
B/1. A családtag és a kérelmező viszonya: Ƒ Házastárs gyermeke Ƒ Kérelmező apja Ƒ Kérelmező anyja Ƒ Kérelmező házastársa
Ƒ Kérelmező gyermeke Ƒ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
B/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A IV/7-es kérdésben meg
kell adni a gyermek nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
B/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag
nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
B/4. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, aki a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell
adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
B/5. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VII-es kérdésben meg kell
adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
Családtag neve
B/6. Családi neve:
______________________________
B/7. Utóneve(i):
______________________________
Előző vagy születési neve
B/8. Családi neve:
______________________________
B/9. Utóneve(i):
______________________________
Anyja születési neve
B/10. Családi neve:
______________________________
B/11. Utóneve(i):
______________________________
Születési helye
B/12. Ország:
______________________________
B/13. Település:
______________________________
B/14. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
B/15. Neme:
Férfi: Ƒ Nő: Ƒ
B/16. Állampolgársága(i):
______________________________
B/17. Ha Magyarországon élő külföldi családtag, akkor annak jogállása:
Ƒ
Ƒ
Ƒ Letelepedési engedéllyel
Ƒ Tartózkodási engedéllyel rendelkező
Menekült
Bevándorolt rendelkező
B/18. Nemzetisége:
______________________________
B/19. Szakképzettsége:
______________________________
B/20. Iskolai végzettsége: Ƒ Alapfokú
Ƒ Középfokú
Ƒ Felsőfokú
B/21. Lakóhelye:
Irányítószám: _________
Ország: ______________________________
Település: ______________________________
Közterület neve: ______________________________
Házszám: ___________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó: ________________
B/22. Foglalkozása:
______________________________
B/23. Munkáltatójának neve:
______________________________
______________________________
B/24. Munkáltatójának székhelye:
Irányítószám: _________
Ország: ______________________________
Település: ______________________________
Közterület neve: ______________________________
Házszám: ___________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:
________________

MAGYAR KÖZLÖNY

•

9805

2012. évi 59. szám

Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:
B/25. Ország:
______________________________
B/26. Település:
______________________________
B/27. Házastárs esetén a házasságkötés
____ év __ hónap __ nap
ideje:
B/28. Magyarországi családi életközösség kezdete:
____ év __ hónap __ nap
B/29. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor
Havi jövedelme:
_________ HUF
A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak
__
száma:
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __

A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

„C” betétlap
A kérelmező Magyarországon élő magyar állampolgár családtagja
C/1. A családtag és a kérelmező viszonya: Ƒ Házastárs gyermeke Ƒ Kérelmező apja Ƒ Kérelmező anyja Ƒ Kérelmező házastársa
Ƒ Kérelmező gyermeke Ƒ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
C/2. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag
nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
C/3. A családtag a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
C/4. Ezt a családtagot családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VII-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
C/5. Ezt a szülőt magyar felmenőjeként jelölte meg? (A IX/2-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
Családtag neve
C/6. Családi neve:
______________________________
C/7. Utóneve(i):
______________________________
Előző vagy születési neve
C/8. Családi neve:
______________________________
C/9. Utóneve(i):
______________________________
Anyja születési neve
C/10. Családi neve:
______________________________
C/11. Utóneve(i):
______________________________
Születési helye
C/12. Ország:
______________________________
C/13. Település:
______________________________
C/14. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
C/15. Neme:
Férfi: Ƒ Nő: Ƒ
C/16. Állampolgársága(i):
______________________________
______________________________
C/17. Szakképzettsége:
______________________________
C/18. Iskolai végzettsége: Ƒ Alapfokú
Ƒ Középfokú
Ƒ Felsőfokú
C/19. Lakóhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________

Kerület: __
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Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __
C/20. Foglalkozása: ______________________________
C/21. Munkáltatójának neve: ______________________________

Ajtó: ____

______________________________
C/22. Munkáltatójának székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Közterület neve: ____________________

Kerület: __

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:
C/23. Ország:
______________________________
C/24. Település:
______________________________
C/25. Házastárs esetén a házasságkötés ____ év __ hónap __ nap
ideje:
C/26. Magyarországi családi életközösség kezdete:
____ év __ hónap __ nap

C/27. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor
Havi jövedelme:
_________ HUF
A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak __
száma:
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
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„D” betétlap
A kérelmező külföldön élő letelepedését nem kérelmező külföldi állampolgár családtagja
D/1. A családtag és a kérelmező viszonya: Ƒ Házastárs gyermeke Ƒ Kérelmező apja Ƒ Kérelmező anyja Ƒ Kérelmező házastársa
Ƒ Kérelmező gyermeke Ƒ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
D/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A IV/7-es kérdésben meg
kell adni a gyermek nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
D/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag
nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
Családtag neve
D/4. Családi neve:
______________________________
D/5. Utóneve(i):
______________________________
Előző vagy születési neve
D/6. Családi neve:
______________________________
D/7. Utóneve(i):
______________________________
Anyja születési neve
D/8. Családi neve:
______________________________
D/9. Utóneve(i):
______________________________
Születési helye
D/10. Ország:
______________________________
D/11. Település:
______________________________
D/12. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
D/13. Neme:
Férfi: Ƒ Nő: Ƒ
D/14. Állampolgársága(i):
______________________________
______________________________
D/15. Nemzetisége:
______________________________
D/16. Lakóhelye:
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:
________________
D/17. Foglalkozása:
______________________________
D/18. Munkáltatójának neve:
______________________________
______________________________
Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:
D/19. Ország:
______________________________
D/20. Település:
______________________________
D/21. Házastárs esetén a házasságkötés ____ év __ hónap __ nap
ideje:
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
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„E” betétlap
A kérelemben megjelölt jövőbeni lakóhely bejelentésére
Kérelmező neve
______________________________
______________________________
A kérelmező születési helye
3. Ország:
______________________________
4. Település:
______________________________
5. Kérelmező születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
6. A kérelmező állampolgársága:
______________________________
7. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
Lépcsőház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai
8. A lakásban való tartózkodás jogcíme:
Ƒ Tulajdonos
Ƒ Albérlő
Ƒ Bérlő
Ƒ Családtag
Ƒ Haszonélvező
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
9. Szobák száma: _ + _ 1/2
2
10. Lakás alapterülete:____._ m
11. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __
12. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma:
__
2
13. Alapterülete: ____._ m
14. Meddig tartózkodhat a lakásban:
_ Határozatlan ideig
_ Határozott ideig, éspedig
____év __ hónap __ nap
Kelt: ............................
..........................................
szállásadó aláírása
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):

A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
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„F” betétlap
A kérelemhez mellékelt okiratok jegyzéke
Okirat típusa

Száma

Kelte

A felsorolt okiratokat átvettem.
Kelt: ............................
..........................................
ügyintéző aláírása
”
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A vidékfejlesztési miniszter 48/2012. (V. 16.) VM rendelete
a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint
a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program Európai
Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez
kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés i) pontjában, a 10–11. § tekintetében a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

(1) A Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet [a továbbiakban:
115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet] 1. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet alkalmazásában:]
„e) Mezõgazdasági parcella: a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált
igazgatási és ellenõrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös mefeleltetés tekintetében,
a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK
bizottsági rendelet) 2. cikk 1. bekezdése szerinti terület.”
(2) A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet alkalmazásában:]
„g) Támogatható terület: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK
rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i
73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 124. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti
terület, amely egy fizikai blokk vonatkozásában az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti
maximális támogatható területet jelenti az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazásában.”
(3) A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 1. §-a a következõ k)–l) ponttal egészül ki:
[A rendelet alkalmazásában:]
„k) Speciális tulajdonságokkal rendelkezõ terület: olyan, a g) pont alá nem tartozó terület, amelyre az egyes, földterület
használatához kapcsolódó támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok alapján támogatás igényelhetõ.
l) Nem támogatható terület: az a terület, amely nem felel meg a támogatható terület g) pont szerinti fogalmának.”

2. §

A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatálya alá tartozó, földterülethez kapcsolódó támogatások eljárásainak kizárólagos
– állami tulajdonú – országos azonosító rendszere.”

3. §

A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A MePAR alapvetõ adatai:
a) a fizikai blokkok határvonalai;
b) a fizikai blokkon belül a támogatható terület vagy területek határvonalai;
c) a fizikai blokkon belül a nem támogatható terület vagy területek határvonalai, valamint az annak, vagy azoknak
a részét képezõ speciális tulajdonságokkal rendelkezõ terület vagy területek határvonalai;
d) a támogatható és a nem támogatható területek mértéke;
e) a blokkazonosító;
f) ortofotó vagy nagyon nagy felbontású ûrfelvétel.”
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4. §

A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A fizikai blokk meghatározása távérzékeléses és szükség szerint helyszíni adat-felvételezésen alapul. A fizikai
blokkon belül a támogatható területek, a nem támogatható területek, a speciális tulajdonságokkal rendelkezõ
területek, és a különbözõ mezõgazdasági hasznosítású területek elkülönítése az adat-felvételezés idõpontjában
fennálló tényleges mezõgazdasági mûvelés figyelembevételével történik.”

5. §

A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A földterülethez kapcsolódó támogatási kérelmek térképi alapját az adott évben a 4. § (1) bekezdésében foglalt
adatoknak az adott év január 31-i állapotban lezárt törzsállománya képezi, amely a kataszteri fedvénnyel együtt
az MVH-nak átadásra kerül.”

6. §

(1) A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A változásvezetési eljárás bejelentésre vagy hivatalból indul. Változásvezetési eljárást az ügyfélnek abban
az esetben kell indítania, ha a 4. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti adatok nem helytállóak. A változásvezetési
eljárás megindítására irányuló kérelmet (a továbbiakban: változásvezetési kérelem) az egységes kérelem részeként
elektronikus úton – az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 23. cikke által meghatározott idõpontig –, egyéb esetekben
az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani az MVH területileg
illetékes megyei kirendeltségéhez. Az egységes kérelem részeként benyújtott, valamint a hivatalból indított
változásvezetési kérelmek eredményei az adott évi egységes kérelem vonatkozásában figyelembevételre kerülnek.
Az MVH honlapján közzétett nyomtatványon évente október 1-jéig benyújtott változásvezetési kérelmekben foglalt,
az MVH által elfogadott változások úgy kerülnek átvezetésre, hogy a következõ évi egységes kérelmek benyújtásakor
már felhasználhatók.”
(2) A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 7. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti nyomtatvány az alábbiakat tartalmazza:
a) az ügyfél azonosító adatai,
b) az ügyfél regisztrációs száma,
c) a fizikai blokkazonosító,
d) a bejelentés tárgyának részletes leírása,
e) a bejelentés részletes indokolása,
f) annak a támogatási jogcímnek a megnevezése, amellyel kapcsolatban az ügyfél a fizikai blokk módosítását kéri.
(4b) A (4) bekezdésben meghatározott nyomtatványon benyújtott változásvezetési kérelemhez az ügyfél köteles
az MVH által biztosított aktuális A/3-as méretû blokktérképet mellékelni a változásvezetési kérelem tárgyának
egyértelmû rajzi feltüntetésével.”
(3) A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az MVH a (4) bekezdés szerinti változásvezetési kérelemrõl a FÖMI mûszaki véleményének figyelembevételével
dönt.”
(4) A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 7. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A változásvezetési kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) a kérelem nem a MePAR-ban lévõ fizikai blokk kialakítására vonatkozik;
b) az ügyfél a 7. § (4) bekezdés szerinti nyomtatvány 7. § (4a) bekezdés e) pontja szerinti részét – a döntést megalapozó
tények, körülmények vonatkozásában – érdemben nem töltötte ki;
c) az ügyfél a 7. § (4b) bekezdésben elõírtakat nem teljesítette;
d) a változásvezetéssel érintett parcella a fizikai blokk nem támogatható területébe átnyúlik, illetve az adott blokkhatár
vonalán legfeljebb 3 méterrel nyúlik túl és a túlnyúlással érintett területek összege nem éri el a 0,05 ha-t;
e) a kérelem az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ
„Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok
állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló miniszteri rendelet alapján meghatározott kunhalom,
gémeskút, vagy vízvédelmi sáv tematikus rétegére vonatkozik;
f) a kérelem az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján meghatározott árvíz sújtotta terület,
Érzékeny Természeti Területek, kedvezõtlen adottságú terület, Magas Természeti Értékû Területek, Natura 2000
terület, nitrátérzékeny terület, sérülékeny vízbázis védõterület, széleróziós mintaterület, valamint a Vásárhelyi Terv
továbbfejlesztésének mintaterülete tematikus rétegére vonatkozik.”
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7. §

A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A MePAR mûködtetésében a FÖMI – az MVH-val kötött delegálási szerzõdés alapján – az alábbi feladatokkal vesz
részt:
a) a 4. § (1) bekezdése szerinti alapvetõ adatok és tematikus rétegek fejlesztése és technikai szintû elõállítása,
változásvezetése, idõszakonkénti programszerû felújítása, és minõségbiztosítása;
b) az MVH által kiválasztott területekre a területalapú támogatási kérelmek távérzékeléses ellenõrzése és annak
dokumentálása, valamint
c) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala, beleértve a területalapú támogatás kérelmezését támogató
analóg és digitális térképi adatok elõállítását."

8. §

A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A MePAR 4. § (1) bekezdés szerinti adatbázisát csak az MVH felhatalmazásával vagy jogszabályi
felhatalmazással rendelkezõk kezelhetik és szolgáltathatnak abból adatot, a (2) bekezdés kivételével arról harmadik fél
számára másolat nem készíthetõ.
(2) A Tv. 31. § (4) bekezdése szerinti eljárásban a kérelmezõ által kitöltött, a kérelem mellékletét képezõ A3-as méretû
egyedi blokktérképrõl – saját archiválás céljára – a kérelmezõ egy példányban másolatot készíthet.
(3) A blokktérképek igazgatási szolgáltatási díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A díjak az általános
forgalmi adót nem tartalmazzák.
(4) Az MVH a Tv. 31. § (4) bekezdése szerinti eljárása során kizárólag a MePAR 4. § (1) bekezdésében meghatározott
alapvetõ adatait szolgáltathatja.
(5) A Tv. 31. § (5) bekezdésében foglalt adatfelhasználás esetén a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatok
szolgáltatása az MVH-val kötött szerzõdés alapján történhet.
(6) A MePAR alapvetõ adatainak és a kataszteri fedvénynek a szolgáltatása analóg és digitális formában történhet.”

9. §

Hatályát veszti a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése és az 1. számú melléklete.

10. §

(1) A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról
szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 1. § 5. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„5. Beruházás: a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti olyan, az ügyfél által eszközölt,
a számvitelrõl szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény által befektetett eszközként aktiválhatónak
minõsített, támogatás nélkül értendõ ráfordítások összessége, amely az elismert tevékenységet szolgálja, és amelynek
megvalósulása az ügyfél saját nevére szóló érvényes számlával, teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel,
adásvételi szerzõdéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó
rendeletnek megfelelõ nyilvántartással vagy egyéb közokirattal teljes körûen igazolható;”
(2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. § 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„16. Referencia hízottbika állomány: a húsmarhatartó által tartott azon 9 hónapnál idõsebb hímivarú szarvasmarha
egyedek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR-ban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június
30. között, és ezen idõszak alatt legalább két hónapon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak, majd
a tenyészetbõl történõ kikerülést követõen legfeljebb 30 napon belül vágóhídon levágtak (továbbiakban: vágás), vagy
élõ állatként Magyarországon kívül értékesítésre (export) kerültek, és a vágás vagy az export idõpontja nem késõbbi,
mint 2011. július 30. Az állatoknak legkésõbb a vágás vagy az export idõpontjában be kell tölteniük a 9 hónapos kort.”
(3) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. § 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„18. Szakmai továbbképzés: A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által indított,
a 3. mellékletben meghatározott és tartalmilag részletezett, valamint egyéb, az 1. mellékletben szereplõ akkreditált
képzés;”
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A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(1) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában a „gazdasági év” szövegrész helyébe
a „naptári év” szöveg lép.
(2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 11. §-ában, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 13. § (3) bekezdésében az „érintett rész”
szövegrész helyébe az „érintett idõszak” szöveg lép.
(3) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 12. § (1) és (2) bekezdésében a „11. §” szövegrész helyébe a „3. §” szöveg lép.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.”
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 48/2012. (V. 16.) VM rendelethez
„3. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által a húsmarha és
a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek teljesítéséhez
szervezett képzések felsorolása és tartalmi meghatározása
A résztvevõk egy-egy képzésen, a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti
program feltételeinek teljesítése címén, csak egyszer vehetnek részt. A két képzés tematikája nem egymásra épül, így
sorrendjük szabadon választható.
1. A képzés megnevezése: Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek
1.1. A képzés idõtartama:
32 óra
1.2. A képzés szervezése:
4 egymást követõ nap, vagy 2*2 egymást követõ nap, vagy 4 különálló nap (a képzés
szervezhetõ szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhetõ ünnepnapokra)
1.3. A képzés költsége:
bruttó 50 000 Ft/fõ (minimum 10, maximum 35 fõs csoportokban indítva).
1.4. A képzés tartalma: 1. táblázat szerint.
1. táblázat
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

A vállalkozás tervezése, vállalkozási formák:
a stratégiakialakítás,
tõkeköltségvetés,
beruházás,
a kisvállalkozás mûködésére ható kockázati tényezõk, kockázatmenedzselés,
humánerõforrás jelentõsége, szerepe, meghatározott végzettségek,

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

A vállalkozás mûködtetése:
a vállalkozás finanszírozása,
költséggazdálkodás,
a vállalat mûködésének elemzése,
egyszerûsített mérleg, eredmény-kimutatás,
a nyereség növelésének lehetõségei,
fontosabb pénzügyi mutatók.

3. Üzleti terv készítése
4. Adózási ismeretek
5. Társadalombiztosítási alapismeretek
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2. A képzés megnevezése: Ökológiai és természetközeli gazdálkodás
2.1. A képzés idõtartama:
32 óra
2.2. A képzés szervezése:
4 egymást követõ nap, vagy 2*2 egymást követõ nap, vagy 4 különálló nap (a képzés
szervezhetõ szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhetõ ünnepnapokra)
2.3. A képzés költsége:
bruttó 50 000 Ft/fõ (minimum 10 fõs csoportokban indítva).
2.4. A képzés tartalma: 2. táblázat szerint
2. táblázat
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Ökológiai gazdálkodás:
az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei, szerepe a mezõgazdasági termelésben,
ökológiai növénytermesztés,
ökológiai állattenyésztés,
ökológiai kertészet,
átállás az ökológiai gazdálkodásra,
igénybe vehetõ támogatások,
jogszabályi háttér
a biotermékek értékesítési lehetõségei,
az ökológiai gazdálkodás ökonómiája.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Természetközeli gazdálkodás:
természetvédelmi alapismeretek,
a mezõgazdaság szerepe a környezet- és természetvédelemben,
a természetvédelem mûködése Magyarországon,
Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a védett természeti területeken,
Magyarország védett állatai és növényei,
alapvetõ gyógynövény- és gombaismeret,
környezetkímélõ gyepgazdálkodás,
vadkármegelõzés, -elhárítás a mezõgazdaságilag mûvelt területeken,
környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése.
„
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A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5003/2012/9. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsa dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott által képviselt Veszprém Megyei Kormányhivatal
indítványa alapján a dr. Gáli Mihály ügyvéd (5400 Mezõtúr, Garibaldi utca 5.) által képviselt Badacsonytomaj Város
Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fõ út 14.) ellen Képviselõ-testület által alkotott a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatról szóló 10/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (9) bekezdése vizsgálatára irányuló nemperes
eljárásban meghozta a következõ
határozatot:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testülete által
alkotott a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló – a 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel és a 43/2011.
(XII. 9.) önkormányzati rendelettel módosított – 10/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (9) bekezdése
törvénysértõ, ezért azt megsemmisíti.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített
rendelkezés a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt
követõ nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás
I.

1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 136. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. Cikk
(4) bekezdése alapján és a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 48. §-a szerint
indítványozta Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselõ-testülete által alkotott a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatról szóló 10/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) egyes rendelkezése
törvényellenességének vizsgálatát. Az indítványozó elõadta, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2011.
április 27-én megtartott nyilvános ülésen megalkotta az SZMSZ módosításáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ. mód1.), amelynek 6. §-a az SZMSZ 13. §-át (9) bekezdéssel egészítette ki. E szabály
lehetõvé teszi, hogy az önkormányzati képviselõ – meghatározott feltételek esetén – a képviselõ-testület ülésein
videokonferencia beszélgetés formájában is részt vegyen, s így szavazzon. A Kormányhivatal 2011. október 12-én
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (1) bekezdése alapján
törvényességi felhívással élt. Ebben kifejtette, hogy az SZMSZ mód1. által megállapított SZMSZ 13. § (9) bekezdése
az Ötv. 14. § (1) bekezdésébe, 19. § (2) bekezdés f) pontjába ütközik, ezért kérte, hogy a képviselõ-testület a soron
következõ ülésén a törvénysértést szüntesse meg.
Az SZMSZ 13. § (9) bekezdését is érintõen az önkormányzat a 43/2011. (XII. 9.) rendeletével (a továbbiakban: SZMSZ
mód2.) módosította ugyan az SZMSZ-t – korrekciókat hajtott végre – de a 13. § (9) bekezdése lényegét tekintve
változatlan maradt, azaz az önkormányzati képviselõk egy részének továbbra is lehetõséget biztosít videokonferencia
útján részt venni a képviselõ-testület ülésén. Az SZMSZ mód2. szövegét és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
tájékoztatását a Kormányhivatal 2011. december 28-án vette kézhez.
2. A 2012. január 1-én hatályba lépett Alaptörvény 25. Cikk. (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az
önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl, a 32. Cikk (4) bekezdés szerint pedig
ha a fõvárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati rendeletet vagy annak valamely rendelkezését
jogszabálysértõnek találja, kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
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A Bszi. 45. § (1) bekezdése értelmében a Kúrián az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjában, valamint
a 32. cikk (4) és (5) bekezdésében foglalt ügyek elbírálására önkormányzati tanács mûködik. A Bszi. 48. § (1) bekezdés
szerint pedig az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást a helyi önkormányzattal
szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fõvárosi és megyei kormányhivatal a helyi
önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott követelményeknek megfelelõ indítvánnyal és határidõn belül
kezdeményezi.
A Mötv. 136. § (2) bekezdése kimondja, hogy a kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétõl
vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidõ eredménytelen elteltétõl számított tizenöt napon belül
kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. A bírósági
eljárás megindításával egyidejûleg az indítványt a kormányhivatal megküldi az érintett helyi önkormányzatnak.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Kormányhivatal 2012. január 6-án indítványozta, hogy a Kúria
Önkormányzati Tanácsa állapítsa meg, hogy az SZMSZ-nek az SZMSZ mód2. 6. §-ával módosított 13. § (9) bekezdése az
Ötv. 14. § (1) bekezdésében és 19. § (2) bekezdés f) pontjában rögzített törvényi rendelkezésekkel ütközik, ezért kérte
az SZMSZ 13. § (9) bekezdésének megsemmisítését.
3. A Bszi. 52. §-a értelmében az Önkormányzati Tanács az indítványt 30 napos határidõ tûzésével megküldi a helyi
önkormányzatnak az indítvánnyal kapcsolatos állásfoglalása beszerzése céljából. Az önkormányzat állásfoglalásában
kifejtette, hogy az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés d) pontja alapján a város Önkormányzata a helyi közügyek
intézése körében, a törvény keretei között határozta meg szervezeti és mûködési rendjét. Az Ötv. 18. § (1) bekezdés
szerint a képviselõ-testület a mûködésének részletes szabályait a szervezeti és mûködési szabályzatról szóló
rendeletében határozza meg. E szabályok által hozta meg az önkormányzat az SZMSZ-t és azok módosításait. Az
Ötv. 14. § (1) bekezdése a képviselõ-testület határozatképességéhez a települési képviselõk több mint felének
jelenlétet írja elõ. Az érintett önkormányzat véleménye szerint a „jelen van” kifejezés nem feltétlen fizikai jelenlétet
jelent. Jelen van a képviselõ akkor is, ha – az SZMSZ 13. § (9) bekezdésben szabályozott módon – képviselõtársaival
kapcsolatot tud teremteni, „egymást érzékelik”. Az érintett önkormányzat szerint az Ötv. 19. § (2) bekezdésben
meghatározott személyes részvétel követelménye sem sérül, mivel videokonferencia útján a név szerinti, feltett kézzel
történõ szavazás ugyan úgy biztosítható, mint az, hogy a képviselõhöz kérdéseket lehessen intézni, s arra
válaszolhasson. Mindennek a technikai feltételei és garanciái biztosíthatók az SZMSZ szerint. A fentiek alapján az
önkormányzat úgy ítélte meg, hogy az SZMSZ 13. § (9) bekezdése nem törvénysértõ.
II.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a Kormányhivatal kezdeményezése megalapozott.
1. Az SZMSZ – SZMSZ mód1. és SZMSZ mód2. által megállapított – 13. § (9) bekezdése a következõképpen rendelkezik:
„Az önkormányzati képviselõ részt vehet a képviselõ-testületi ülésen videokonferencia beszélgetés formájában is,
amennyiben a következõ együttes feltételek adottak:
a) a számítógépes eszközt a tanácsteremben oly módon kell elhelyezni, hogy az a jelenlévõk számára jól látható
legyen,
b) élõ hanggal és kameraképpel kell garantálni a képviselõ ott létét,
c) a konferenciabeszélgetésrõl a tanácsteremben elhelyezett számítógépes eszközök idõbélyegzõjét a jegyzõkönyv
mellé kell csatolni,
d) a megválasztott települési képviselõknek maximum 1/3-a az aki egyszerre ilyen módon részt vehet az ülésen.”
Az SZMSZ e szabálya nem írja elõ a képviselõ-testületi ülés határozatképességének megállapításához és az
önkormányzati döntések meghozatalához a személyes, fizikai részvételt, ugyanakkor lehetõvé teszi, hogy a képviselõk
legfeljebb 1/3-a – az SZMSZ-ben meghatározott módon – videokonferencia útján vegyenek részt a képviselõ-testület
ülésein.
2. Az önkormányzati jogok gyakorlásának, az önkormányzati döntések meghozatalának elsõdleges színtere a helyi
önkormányzat képviselõ-testülete. Az Ötv. 2. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat érvényre juttatja
a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörû nyilvánosságot teremtve kifejezi és
megvalósítja a helyi közakaratot.
Az önkormányzati jogok közé tartozik az önkormányzatok szervezetalakítási szabadsága. Az Ötv. 18. § (1) bekezdése
felhatalmazza a képviselõ-testületet, hogy mûködésének részletes szabályait a szervezeti és mûködési szabályzatáról
alkotott rendeletben határozza meg. Az önkormányzat rendeletalkotási szabadsága azonban e tárgyban sem
korlátlan, a szabályokat törvény – az Ötv. – keretei között hozhatja meg. Az Ötv. 12–18. §-ai szólnak a képviselõ-testület
mûködésérõl. E szabályok garanciális rendelkezések annak érdekében, hogy az Ötv. 2. §-ában megfogalmazott
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követelmények – a helyi közügyek demokratikus módon történõ intézése, a széles körû nyilvánosság garantálása –
megvalósulhassanak.
3. Az Ötv. 14. § (1) bekezdése értelmében „A képviselõ-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési
képviselõknek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevõ települési képviselõk több mint a felének
igen szavazata szükséges.” A képviselõk képviselõ-testületi ülésen való jelenléte – ahogy a Kormányhivatal is
hivatkozik rá – szorosan kapcsolódik az Ötv. 12. § (3) bekezdésébe foglalt fõszabályhoz, amelynek értelmében
„a képviselõ-testület ülése nyilvános”. A nyilvánosság az ülésen megjelent képviselõk munkájára vonatkozik, arra,
hogy a településen lakó választópolgárok, vagy bárki más figyelemmel kísérhesse az önkormányzati döntéshozatalt.
A települési képviselõk szempontjából mindez kötelezettséggel jár. Az Ötv. 19. § (2) bekezdés f) pontja értelmében
a települési képviselõ „köteles részt venni a képviselõ-testület munkájában”. Mindezen szabályok alapján
megállapítható, hogy az Ötv. a települési képviselõ személyes részvételét és így jelenlétét írja elõ a képviselõ-testületi
üléseken. E személyes részvétel nem váltható ki videokonferenciával, távszavazással vagy más módon; az Ötv. sem
a 18. § (1) bekezdésében sem más rendelkezésében nem ad felhatalmazást ilyen tárgyú önkormányzati
rendeletalkotásra. Egy esetleges videokonferenciával egybekötött képviselõ-testületi ülés garanciális szabályait
– mivel az önkormányzat képviselõ-testülete közhatalmat gyakorol – törvénynek kellene tartalmaznia, ilyen tárgyú
törvényi szabályozás azonban nincs.
Az indítványozó Kormányhivatal hivatkozott az Alkotmánybíróság 369/E/2009. AB határozatára. E döntésében az
Alkotmánybíróság – bár nem önkormányzati rendelet vizsgálata kapcsán, de általános érvénnyel – kifejtette, hogy
(akár az országgyûlési, akár a helyi önkormányzati) képviselõ-testületi üléseken a jogi szabályozás által elõírt jelenlét
szûken értelmezendõ: „a testületi szerv ülésén való fizikai jelenlétet jelenti”. Ez irányadó a szavazásnál is, „az ülésen
való részvétel hiányában a szavazati jog nem gyakorolható” (ABH 2009, 2722.).
4. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete által alkotott a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló – a 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati
rendelettel és a 43/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelettel módosított – 10/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet
13. § (9) bekezdése ellentétben áll az Ötv. 14. § (1) bekezdésével és 19. § (2) bekezdés f) pontjával, ezért e rendelkezést
a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) pontja szerint elrendelte határozatának a Magyar
Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés a Bszi. 56. § (2) bekezdés alapján a határozat Magyar
Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
A Kúria egyben a Bszi. 55. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a Magyar
Közlönyben való közzétételt követõ nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon
kerüljön sor.
Budapest, 2012. április 26.
Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

Dr. Marosi Ildikó s. k.,

elõadó bíró

bíró
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A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5005/2012/6. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Pécsi Törvényszék által indítványozott helyi önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban a Dr. Halmos Péter ügyvéd (Képv.: Dr. Halmos Ügyvédi Iroda,; 7621
Pécs, Mária u. 29.) által képviselt Mohács Város Önkormányzatának (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
közterület-használatról szóló 19/1995. (VI. 19.) rendelete ellen elõterjesztett indítvány alapján meghozta a következõ
határozatot:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Mohács Város Önkormányzatának a közterület-használatról szóló
19/1995. (VI.19.) rendelete 3. § (2) bekezdés r) pontja törvényellenes, ezért e rendelkezést megsemmisíti.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Mohács Város Önkormányzatának a közterület-használatról szóló
19/1995. (VI.19.) rendelete 3. § (2) bekezdés r) pontja a Pécsi Törvényszék elõtt folyamatban lévõ 6.K.20.858/2011.
számú és 6.K.21.415/2010. számú ügyekben, továbbá valamennyi, a megsemmisítés idõpontjában valamely bíróság
elõtt folyamatban lévõ egyedi ügyben nem alkalmazható.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített
rendelkezés a határozat Magyar Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ nyolc
napon belül – Mohács Város Önkormányzatának a közterület-használatról szóló 19/1995. (VI. 19.) rendeletével azonos
módon hirdessék ki.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
I.

1. A Baranya Megyei Bíróság a 6.K.20.858/2011/8. számú végzésében a tárgyalását felfüggesztette és az
Alkotmánybírósághoz fordult Mohács Város Önkormányzatának a közterület-használatról szóló 19/1995. (VI.19.)
rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdés r) pontja alkotmány- és törvényellenességének utólagos vizsgálatát
kezdeményezve. Az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja értelmében közterület-használati engedélyt kell beszerezni
„közterületen lévõ mûtárgyakon (pl. villanyoszlop, kandeláber) elhelyezett hirdetõberendezésre, transzparensre,
reklámhordozó eszközre”.
Az alapul fekvõ ügyben a Jobbik Magyarországért Mozgalom felperes Mohács Város Önkormányzata alperes ellen
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata ellen indított pert. A felperes a 2010. évi önkormányzati választás
kampánya során – mint jelölõ szervezet – több alkalommal 18 db. 1 m2 nagyságú választási plakátot helyezett ki
közterületre, amellyel a jelöltjét kívánta népszerûsíteni. A kihelyezésre az alperes engedélye nélkül került sor. Az
alperes véleménye szerint a közterület-használat ezen formája engedélyköteles. A felperes a Baranya Megyei
Bíróságtól az alperes 1738-3/2009. számú határozatának hatályon kívül helyezését kérte, mely határozattal az alperes
helybenhagyta Mohács Város polgármestere azon határozatát, amellyel a felperest használati díj megfizetésére
kötelezte az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja, 14/A. § (1) bekezdése és 16. § (1) bekezdése alapján. A felperes keresetében
elsõdlegesen arra hivatkozott, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. § (2) bekezdése alapján
helyezte ki a plakátot, így ahhoz engedély nem kellett és ahhoz díjfizetési kötelezettség sem kapcsolódhat.
A Baranya Megyei Bíróság az Alkotmánybíróságtól azt kérte, hogy állapítsa meg az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontjának
alkotmányellenességét, mert közterület-használati engedély beszerzéséhez köti a közterületen lévõ mûtárgyakon
a transzparens elhelyezését. Véleménye szerint az Ör. megjelölt rendelkezése ellentétes a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 42. §-ával, továbbá sérti a gyülekezési jogot és a véleménynyilvánítás
szabadságát. A Ve. 42. § (1) bekezdése értelmében a választási kampány végéig a jelölõ szervezetek és a jelöltek
engedély és bejelentés nélkül elõállíthatnak plakátokat, a (2) bekezdés értelmében pedig a plakát – a (3)–(6)
bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhetõ.
A Baranya Megyei Bíróság álláspontja szerint az alapul fekvõ ügyben a választási kampány során a jelölõ szervezet és
a jelölt által kihelyezett választási plakátok a korlátozás nélkül elhelyezhetõ kampány-plakátok közé tartoznak. Ezáltal
az Ör.-nél magasabb szintû jogszabály, a Ve. határozza meg azokat az eseteket, amikor az önkormányzat hozzájárulása
szükséges plakát kihelyezéséhez. Emiatt az önkormányzatnak nincs felhatalmazása arra, hogy valamennyi
közterületen lévõ mûtárgyra plakát kihelyezését engedélyhez kösse, sem arra, hogy ezekért közterület-használati díjat
követeljen. Az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja nem határozza meg, hogy alkalmazásában mi minõsül „transzparensnek”,
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így állt elõ az a helyzet – véli a normakontrollt kezdeményezõ bíróság –, hogy minden esetben engedély kell, amikor
a közterületen lévõ mûtárgyon elhelyezett hirdetõberendezésre, transzparensre, reklámhordozó eszközre is
közterület-használati engedélyt kell beszerezni.
2. A Baranya Megyei Bíróság az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontját érintõen egy másik, a 6.K.21.415/2010/3. számú ügyben is
felfüggesztette az eljárást és normakontrollt kért az Alkotmánybíróságtól. Ezen ügy tényállása szerint a felperes
demonstrációt jelentett be a Mohácsi Rendõrkapitányságon a Polgármesteri Hivatal elé. A demonstráció során 1 db
4 m2 nagyságú vászon alapanyagú felületet feszített ki „Csalás történt a városházán? Igazságot a Trianon-emlékmû
kapcsán!” felirattal. Az önkormányzat a felperest közterület-használati díj megfizetésére kötelezte, mivel úgy vélte,
hogy a transzparens közterületen való kifeszítéséhez az önkormányzatnak, mint a közterület tulajdonosának az
engedélyére lett volna szükség az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja alapján. A Baranya Megyei Bíróság kérelmében
elõadta, hogy az Ör. vizsgálni kért rendelkezése sérti a gyülekezési jogot és a véleménynyilvánítás szabadságát,
továbbá a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvénnyel (a továbbiakban: Gytv.) is ellentétes. A Gytv. tartalmazza
a közterületen tartandó rendezvénnyel kapcsolatos bejelentési kötelezettséget. A Gytv. 6. §-a szerint
közterületen tartandó rendezvény szervezését a rendezvény helye szerint illetékes rendõrkapitányságnak kell
bejelenteni. Az indítványozó bíróság szerint az Ör. megtámadott rendelkezése a Gytv.-ben szabályozott gyülekezési
jogot sérti azzal, hogy a Gytv. 6. §-án túlmenõen a véleménynyilvánítást és a gyülekezést további feltételhez,
közterület-használati engedély beszerzéséhez köti. Ezért kérte az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja megsemmisítését.
3. 2012. január 1-én hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye. Az Alaptörvény 25. cikk c) pontja szerint a bíróság dönt
az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. A bíróságok szervezetérõl és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 24. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Kúria dönt az
önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi
CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 73. § (2) bekezdés alapján a bírósághoz kell áttenni 2012. január 1-ét megelõzõen
bíró által elõterjesztett olyan indítványt, amely elõtte folyamatban lévõ ügy elbírálása során alkalmazandó jogszabály
alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló eljárásban önkormányzati rendelet vizsgálatára irányult, és az
indítvány tartalmában önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését állítja. A Bszi 196. § (2) bekezdése szerint
„Az Alkotmánybíróságra a bíró által 2011. december 31-éig benyújtott indítványok elbírálása során a Kúrián mûködõ
önkormányzati tanács az Alkotmánybíróság által áttett indítvány beérkezését követõ 30 napon belül határidõ
tûzésével felhívja a bírót az indítványnak az e törvényben meghatározottak szerinti kiegészítésére.” Ennek
megfelelõen a Kúria Önkormányzati Tanácsa 2012. január 30-án felhívta a kérelmezõt. A Pécsi Törvényszék
a 6.K.20.858/2011/12. és a 6.K.21.415/2010/9. sorszámú végzésében indítványát fenntartotta, kérte
a támadott önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Az Ör. által megsértett jogszabályhelyként a Ve. 42. §
(1) bekezdését jelölte meg. A Kúria eljárását ennek alapján folytatta le, figyelembe véve az indítványozó esetében az
idõközben bekövetkezett törvényi jogutódlást is.
A Kúria felhívására az érintett önkormányzat is kifejtette álláspontját. Véleménye szerint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyokat rendezze. Felhatalmazást ad az önkormányzat számára a szabálysértésekrõl
szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdése is, amely szerint szabálysértési tényállást az önkormányzat rendelete is
megállapíthat. Végül álláspontja szerint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
54. § (1) bekezdése arra ad felhatalmazást, hogy közterület-használatra vonatkozóan jogszabály az építési szabályoktól
eltérõen is rendelkezhet. Az érintett önkormányzat véleménye, hogy az Ör. megfelelõ törvényi háttér és
jogszabály-alkotási felhatalmazás alapján született.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Baranya Megyei Bíróság 6.K.20.858/2011/8. számú végzése és a 6.K.21.415/2010/3.
számú számú végzése alapján indult eljárásban az ügyeket a Bszi. 48. § (5) bekezdése alapján – az indítványok
összefüggõ tárgyára tekintettel – egyesítette.
II.

Az indítványok megalapozottak.
1. A Baranya Megyei Bíróság 6.K.20.858/2011/8. számú végzése az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontjának a Ve. 42. §-ával való
ellentét vizsgálatára irányult.
A Ve. VI. Fejezete a választási kampány szabályait tartalmazza. A kampány szabályai közvetlenül kapcsolódnak
a választójog, mint politikai alapjog gyakorláshoz. A Ve. 3. §-a az alapelvek között is szól a választási kampányról.
E szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek érvényre kell
juttatniuk – többek között – az önkéntes részvételt a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban.
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A kampányszabályok betartása összefüggésben áll a választások tisztaságának megóvása, illetve a jelöltek és a jelölõ
szervezetek közötti esélyegyenlõség Ve. 3.§-ában meghatározott elveivel is.
A Ve. 42. §-a a kampányszabályok között szól a választási plakátok készítésérõl, elhelyezésérõl, az ezzel kapcsolatos
hozzájárulásról, tilalmakról. A jelöltek és jelölõ szervezetek esélyegyenlõségét és a választói akarat felszínre hozatalát is
szolgálja a Ve. 42. § (1) bekezdése, amikor kimondja, hogy „A választási kampány végéig a jelölõ szervezetek és
a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát engedély és bejelentés nélkül elõállítható.”, illetve a Ve.
42. § (2) bekezdése, amikor fõszabályként „engedélymentességet” deklarál: „Plakát – a (3)–(6) bekezdésben
meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhetõ”. E szabályok – beleértve a plakátelhelyezésre
vonatkozókat is – azt a célt szolgálják, hogy a jelölteket és a jelölõ szervezeteket a választópolgárok minél szélesebb
körben megismerhessék. A plakátkihelyezés – fõszabályként rögzített – „engedélymentessége” pedig az
esélyegyenlõség alapelvével áll összefüggésben.
A jelen ügyben vizsgált Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja a közterületen lévõ valamennyi mûtárgyon elhelyezett
hirdetõberendezésre, transzparensre, s reklámhordozó eszközre közterület-használati engedély beszerzésének
kötelezettségét írja elõ, kivételt sem a mûtárgy jellege, tulajdona, sem pedig az elhelyezés ideje, idõszaka tekintetében
nem teremt. A Ve. 42. §-ában szabályozott „plakát” elhelyezése a választási kampányban a politikai hirdetés vagy
politikai reklám célját szolgálja, ezáltal a kampány során kihelyezett plakátra is vonatkozik az Ör. 3. § (2) bekezdés
r) pontja. Ezt támasztja alá a Kúria normakontroll eljárásának alapjául szolgáló egyedi ügy tényállása is.
A Ve. 42. § (3)–(6) bekezdései a választási kampányban a korlátozás nélküli plakátelhelyezés alól kivételeket állapítanak
meg. Így a (3) bekezdés értelmében „Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlõ, illetõleg
– állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan esetén – a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával
lehet.” A (4) bekezdés önkormányzati rendeletben foglalt tilalom felállítására ad felhatalmazást mûemlékvédelmi és
környezetvédelmi okból, illetve kimondja, hogy állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen
vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A Ve. 42. § (5) bekezdése kimondja, hogy a választási kampányt szolgáló
önálló hirdetõberendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni, míg
a (6) bekezdés a plakát-elhelyezés módját szabályozza azzal a kötelezettséggel, hogy a plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követõ 30 napon belül köteles eltávolítani.
Megállapítható, hogy az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontjában szabályozott mûtárgyakon a választási kampányban
elhelyezett plakát, nem tartozik a Ve. 42. § (3)–(6) bekezdéseiben meghatározott kivételek alá: az Ör. 3. § (2) bekezdés
r) pontja a mûtárgyakon (pl. villanyoszlop, kandeláber), s nem épület falára vagy kerítésére elhelyezett plakátra
vonatkozik; az Ör. e rendelkezése nem tilalmat fogalmaz meg, hanem engedélyezési kötelezettséget ír elõ; illetve az
Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja szerint elhelyezett plakát nem tekinthetõ önálló hirdetõberendezésnek sem.
Mindezekbõl következõen a Ve. 42. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás nélküliség – „engedélymentesség” –
alkalmazandó a választási kampány során a mûtárgyakon lévõ hirdetõberendezésen vagy reklámhordozó eszközön
elhelyezett plakátra (politikai hirdetésre). Azzal, hogy az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja ebben a körben is
közterület-használati engedély beszerzését írja elõ, szemben áll a Ve. 42. § (2) bekezdésével, azaz az Ör. e rendelkezése
ellentétes más jogszabállyal.
2. A Baranya Megyei Bíróság 6.K.21.415/2010/3. számú végzése az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontjának a Gytv. 6. §-ával való
ellentét megállapítására irányult.
A Gytv. is politikai alapjogot szabályoz: a gyülekezési szabadságot. A gyülekezési jog – ahogy az indítványozó bíróság
is megállapítja – a véleménynyilvánítási szabadság része, a kommunikációs alapjogok közé tartozik. A Gytv. ezen jog
érvényesülésének kereteit határozza meg. A Gytv. 6. § a közterületen tartandó rendezvény szervezését a rendezvény
helye szerint illetékes rendõrkapitánysághoz történõ bejelentéshez köti, a 7. § pedig azt szabályozza, hogy az írásbeli
bejelentésnek mit kell tartalmaznia. A Gytv. e szabályai, de a Gytv. más rendelkezései sem tartalmaznak felhatalmazást
önkormányzati rendeletalkotásra a gyülekezés további feltételhez kötését illetõen, a gyülekezés pedig – magasabb
jogszabály – a Gytv. által szabályozott tárgykör. Ezáltal az az önkormányzati rendelkezés, amely a gyülekezéshez való
politikai alapjog gyakorlása során e jogukkal élõk által – tiltakozásuk jeléül – kifeszített feliratot közterület-használati
engedélyhez és közterület-használati díjfizetéshez köti, szemben áll a Gytv.-el. Az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja tehát
ebben a vonatkozásban a Gytv.-el került ellentétbe.
3. Az érintett önkormányzat jogi képviselõje az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja törvényességének igazolása körében
hivatkozott arra, hogy az Ötv. 16. § (1) bekezdése felhatalmazza az önkormányzatokat a törvény által nem szabályozott
helyi társadalmi viszonyok rendezésére. Megállapítható, hogy az adott kérdést törvény rendezi: mind a Vet. mind
a Gytv. az adott tárgykört érintõen tartalmaz szabályokat, az önkormányzat ún. eredeti jogalkotói jogköre erre
a tárgykörre nem terjed ki. Hivatkozott a jogi képviselõ az Sztv. 1. § (1) bekezdésére is, amely szerint szabálysértési
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tényállást az önkormányzat rendelete is megállapíthat. Az Sztv.-t 2012. április 15-ei hatállyal hatályon kívül helyezte
a szabálysértésekrõl, szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény
254. § (1) bekezdés a) pontja, azonban a 252. § (1) bekezdése a folyamatban lévõ ügyekben az Sztv.-t rendeli
alkalmazni. Az Sztv. 1. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat rendeletben valóban szabálysértéssé nyilváníthat
meghatározott magatartásokat, ez azonban nem vonatkozik a Ve. vagy a Gytv. által szabályozott magatartásokhoz
kapcsolódó szabálysértés önkormányzati megállapítására. Végül megállapítható, hogy a jogi képviselõ által
hivatkozott Étv. 54. § (1) bekezdése sem ad felhatalmazást a Ve. illetve a Gytv. szabályait felülíró önkormányzati
rendeletalkotásra.
Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja – e határozat indokolásának II/1. és
II/2. pontjában foglaltak szerint a Ve. és a Gytv. szabályaival ellentétesen – az adott tárgykört érintõen rendeletalkotási
jog hiányában rendelkezett.
4. Az Alaptörvény 32. Cikk (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
A Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja szerint, ha az önkormányzati tanács megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet
vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, az önkormányzati rendeletet vagy annak rendelkezését
megsemmisíti. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontja ellentétben áll
a Ve. 42. § (2) bekezdésével és a Gytv.-el, ezért az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontját megsemmisítette. A Bszi. 56. §
(2) bekezdése szerint a megsemmisített önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése a határozatnak a Magyar
Közlönyben való közzétételét követõ napon hatályát veszti.
A Kúria bírói kezdeményezés alapján járt el. A Bszi. 56. § (5) bekezdése szerint, ha az önkormányzati tanács bírói
kezdeményezés alapján semmisíti meg az önkormányzati rendeletnek a bíróság elõtt folyamatban lévõ ügyben
alkalmazandó rendelkezését, az önkormányzati rendelet megsemmisített rendelkezése nem alkalmazható a bíróság
elõtt folyamatban lévõ egyedi ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés idõpontjában valamely bíróság elõtt
folyamatban lévõ egyedi ügyben. Erre tekintettel a Kúria az Ör. 3. § (2) bekezdés r) pontjának alkalmazási tilalmát
rendelte el a jelen eljárása alapját képezõ Pécsi Törvényszék elõtt folyamatban lévõ 6.K.20.858/2011. számú és
6.K.21.415/2010. számú ügyekben, valamint valamennyi, a megsemmisítés idõpontjában valamely bíróság elõtt
folyamatban lévõ egyedi ügyben.
A határozatnak a Magyar Közlönyben való közzététele a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) pontján alapul. A Kúria egyben
a Bszi. 55. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való
közzétételt követõ nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
Budapest, 2012. április 16.
Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

Dr. Marosi Ildikó s. k.,

elõadó bíró

bíró
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A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5043/2012/3. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Szombathelyi Városi Bíróság indítványa alapján Ajka város Önkormányzata
Képviselõ-testületének az Ajka város fizetõ parkolási rendszerének szabályozásáról szóló – többször módosított –
13/2003. rendelete törvényellenességének vizsgálatára irányuló nemperes eljárásban meghozta a következõ
határozatot:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Ajka város
fizetõ parkolási rendszerének szabályozásáról szóló – többször módosított – 13/2003. (V. 8.) rendelete törvényellenes,
ezért azt megsemmisíti.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Ajka város
fizetõ parkolási rendszerének szabályozásáról szóló – többször módosított – 13/2003. (V. 8.) rendelete a Szombathelyi
Városi Bíróság elõtt folyamatban lévõ 14.P.20.900/2010/20/I. számú ügyben, továbbá valamennyi, a megsemmisítés
idõpontjában valamely bíróság elõtt folyamatban lévõ egyedi ügyben nem alkalmazható.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített
rendelkezés a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt
követõ nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás
I.

A Szombathelyi Városi Bíróság az elõtte folyamatban lévõ 14.P.20.900/2010/20/I. számú ügyben a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/C. §-a alapján indítványt terjesztett elõ Ajka város Önkormányzata
Képviselõ-testületének Ajka város fizetõ parkolási rendszerének szabályozásáról szóló – többször módosított –
13/2003. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a törvényellenességének vizsgálatára. Az Ör. 2. §-a a rendelet személyi
hatályát fogalmazza meg. E szerint: „A rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. §-ban meghatározott fizetõ parkolót
igénybe vevõ jármû üzemben tartójára. E rendelet értelmezésében üzembentartó a jármû forgalmi engedélyébe
bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó illetve aki, a jármûvet egyéb jogcímen használja.” Az indítványozó
álláspontja szerint az Ör. vizsgálni kért rendelkezése a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban:
Kkt.) – az elõtte folyamatban lévõ ügy keletkezésekor hatályban volt – a 15. § (4) bekezdésbe ütközik, mert eltérõen
határozza meg az üzembentartó fogalmát.
Az indítványozó bíróság kifejtette, hogy a Kkt. 15. § (3) bekezdése hatalmazta fel az érintett önkormányzatot parkolási
díj és pótdíj szedésére, amikor kimondta, hogy „közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített,
illetõleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelõje díj és pótdíj szedését rendelheti el.” A Kkt. 15. § (4) bekezdése szerint
pedig „[a]z (1) bekezdésben, továbbá a 33/A. § szerinti használati díj vagy útdíj, valamint pótdíj megfizetésérõl
a gépjármû tulajdonosa (üzemben tartója) gondoskodik.” Az indítványozó bíróság szerint az Ör. 2. §-a a Kkt. – fent
idézett – 15. § (4) bekezdésével ellentétben áll.

II.

1. Az indítványozó bíróság beadványában hivatkozott arra, hogy Ajka Város Önkormányzata az Ör.-t a Kkt. 15. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg. Az Ör. preambuluma szerint: „Ajka város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a fizetõ parkolási rendszer szabályozására a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:”
A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 55. § (1) bekezdése
szerint az Önkormányzati Tanács az indítványhoz kötve van, de az önkormányzati rendeletnek az indítványban
megjelölt rendelkezésével szoros összefüggésben álló más rendelkezését is vizsgálhatja. Erre tekintettel az
Önkormányzati Tanács elõször az Ör. egészét vizsgálta meg a Kkt. 15. § (3) bekezdés vonatkozásában.
Az Alkotmánybíróság a 109/2009. (XI. 18.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) megállapította – többek között –
a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15. § (3) bekezdésének az
alkotmányellenességét és azt megsemmisítette.
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Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban döntött arról is, hogy a Kkt. 15. § (3) bekezdésének megsemmisítése érinti-e
a – felhatalmazó rendelkezésen alapuló, közterületen való várakozás tárgykörében alkotott – önkormányzati
rendeletek érvényességét. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy önmagában a felhatalmazó rendelkezés
hatályon kívül helyezése nem okozza szükségképpen a felhatalmazáson alapuló (az ügyben: önkormányzati rendeleti)
szabályozás alkotmányellenességét. Ha a felhatalmazó jogalkotó közhatalma teljességének birtokában járt el, akkor
a felhatalmazó rendelkezés késõbbi sorsa nem befolyásolja a rá alapított jogszabályok sorsát. Amennyiben azonban
e jogalkotói hatáskör csorbát szenvedett, úgy annak delegálására nem kerülhet sor alkotmányosan. (ABH 2009, 941,
964.) A testület megállapította, hogy a közterületen való várakozás tárgyában hozott önkormányzati rendeletek nem
helyi közügyben, hanem delegált jogkörben való önkormányzati jogalkotás eredményeként jöttek létre.
Következésképpen, mivel a felhatalmazói jogkör gyakorlására alkotmányellenesen került sor a Kkt. 15. § (3) bekezdés
által, és a vizsgált önkormányzati rendeletek felhatalmazáson alapuló hatáskörben születtek, a felhatalmazó
jogszabály alkotmányellenessége kihat a felhatalmazáson alapuló szabályok alkotmányosságára is. (ABH 2009, 941,
965.) Az Alkotmánybíróság ezért az Abh.-ban megsemmisítette a Kkt. 15. § (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás
alapján született önkormányzati rendeleteket.
Ezt követõen – a fenti érvek alapján – a Kkt. 15. § (3) bekezdése alapján létrejött miskolci parkolási rendeletet
a 137/2010. (VII. 8.) AB határozat, a kaposvári parkolási rendeletet a 180/2010. (X. 20.) AB határozat, a szombathelyi
parkolási rendeletet a 22/2011. (III. 30.) AB határozat, a pécsi parkolási rendeletet a 62/2011. (VII. 13.) AB határozat
megsemmisítette.
2. Jelen eljárásban a Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítvány alapján észlelte, hogy az Ör. a Kkt. – Alkotmánybíróság
által az Abh.-ban megsemmisített – 15. § (3) bekezdésén alapul. Az Ötv. 16. § (1) bekezdés szerint az önkormányzat
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján,
annak végrehajtására alkothat önkormányzati rendeletet. Mint ahogy az Alkotmánybíróság az Abh.-ban kifejtette,
a parkolás önkormányzati szabályozása nem minõsül helyi közügynek. Így a parkolási rendeletek önkormányzati
megalkotása – ahogy a jelen ügyben vizsgált Ör. is – felhatalmazáson alapult. Az Ör. megalkotására felhatalmazó
Kkt. 15. § (3) bekezdése alkotmányellenességében azonban – az Abh. szerint – osztoznak az ennek alapján létrejött
önkormányzati rendeletek, így az Ör. is. Az Kkt. 15. § (3) bekezdés alkotmányellenessége és megsemmisítése miatt
az Ör. felhatalmazás nélkül maradt, és az adott tárgy nem is helyi közügy, amire kiterjedhetne az önkormányzat eredeti
jogalkotói jogköre. Márpedig az Ötv. 16. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet megalkotásának az abban
foglaltak valamelyikén kell alapulnia. Mindezek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör.
az Ötv. 16. § (1) bekezdésével ellentétes, ezért azt megsemmisítette.
3. A Kúria bírói kezdeményezés alapján járt el. A Bszi. 56. § (5) bekezdése szerint, ha az önkormányzati tanács bírói
kezdeményezés alapján semmisíti meg az önkormányzati rendeletnek a bíróság elõtt folyamatban lévõ ügyben
alkalmazandó rendelkezését, az önkormányzati rendelet megsemmisített rendelkezése nem alkalmazható a bíróság
elõtt folyamatban lévõ egyedi ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés idõpontjában valamely bíróság elõtt
folyamatban lévõ egyedi ügyben. Erre tekintettel a Kúria az Ör. alkalmazási tilalmát rendelte el a jelen eljárása alapját
képezõ Szombathelyi Városi Bíróság elõtt folyamatban lévõ 14.P.20.900/2010/20/I. számú ügyben, valamint
valamennyi, a megsemmisítés idõpontjában valamely bíróság elõtt folyamatban lévõ egyedi ügyben.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) pontja szerint elrendelte határozatának a Magyar
Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés a Bszi. 56. § (2) bekezdés alapján a határozat Magyar
Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
A Kúria egyben a Bszi. 55. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a Magyar
Közlönyben való közzétételt követõ nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon
kerüljön sor.
Budapest, 2012. április 23.
Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

Dr. Marosi Ildikó s. k.,

elõadó bíró

bíró
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Határozatok Tára

A Kormány 1152/2012. (V. 16.) Korm. határozata
a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekrõl szóló
1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról
1. A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekrõl szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm.
határozat 1–3. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„1. A Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek 2012. évi elõirányzatainak az 1. melléklet szerinti zárolását, illetve
csökkentését rendeli el. A Kormány felhívja a fejezeteket irányító szervek vezetõit, hogy – a nemzetgazdasági miniszter
jóváhagyása után – a Magyar Államkincstárnak azonnal jelentsék be az 1. mellékletben foglalt zárolási, csökkentési
kötelezettségeket cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím és kiemelt elõirányzatonkénti részletezettségben. Nem
jelenthetõ be zárolás, csökkentés a 2. mellékletben felsorolt elõirányzatokra.
Felelõs: fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ: a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyásához bejelentésre: azonnal
a Magyar Államkincstár felé történõ bejelentésre: azonnal
2. Az e határozatban elrendelt zárolási kötelezettség fejezetek, alrendszerek közötti nullszaldós átrendezésére,
valamint a zárolási kötelezettség részbeni bevétel befizetéssel történõ kiváltására a fejezetet irányító szervek
vezetõinek kezdeményezésére, a nemzetgazdasági miniszter engedélyével kerülhet sor.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos
3. A Kormány egyetért az 1–2. pont alapján meghatározott zárolás és csökkentés összegének a 2013. évi fejezeti
fõösszegekben történõ figyelembevételével.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítéséhez igazodóan”
2. A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekrõl szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm.
határozat a következõ 14–16. ponttal egészül ki:
„14. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen – a MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság osztalékfizetésének figyelmen kívül hagyásával – az államot megilletõ
osztalékbevételek legalább 1500 millió forint összegû növelése érdekében.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. június 30.
15. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló
törvénytervezetet úgy készítse elõ, hogy az államháztartás központi alrendszerében a dologi kiadások nominális
szinten tartása érvényesüljön a 2012. évhez képest.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ: a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítéséhez igazodóan
16. A Kormány felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy kérjék fel az államháztartás
önkormányzati alrendszerébe tartozó önkormányzatokat és társulásokat, hogy a 2013. évi költségvetésük kidolgozása
során a dologi kiadásoknál legfeljebb a 2013. évre a költségvetési törvényjavaslatban prognosztizált infláció
mértékének felével történõ növekedést tervezzenek a 2012. évhez képest, a feladatváltozásaikra is tekintettel.
Felelõs: belügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2013. év elején, az önkormányzatok és társulások költségvetési rendeletének megalkotását megelõzõen”
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3. A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekrõl szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm.
határozat
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1152/2012. (V. 16.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozathoz
Millió forintban
Megnevezés

Zárolási kötelezettség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Miniszterelnökség
Vidékfejlesztési Minisztérium
Belügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Adó és Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Külügyminisztérium
Uniós fejlesztések
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Központi Statisztikai Hivatal
Összesen

3 987,3
14,0
188,4
7 808,4
5 975,9
1 065,6
1 945,1
3 079,5
742,4
671,9
6 734,4
181,0
32 393,9

Helyi önkormányzatok
Egyes szociális feladatok támogatása
Vagyon fejezet
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Az állam tulajdonosi felelõsségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Az MNV Zrt. mûködésének támogatása
Az MFB Zrt. mûködésének támogatása
TB alapok
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
Egészségbiztosítási költségvetési szervek
Mindösszesen

4 000,0
4 000,0
3 000,0
500,0
500,0
1 000,0
500,0
500,0
270,4
137,7
132,7
39 664,3
Csökkentési kötelezettség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Együtt

338,0
40 002,3
”
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2. melléklet az 1152/2012. (V. 16.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozathoz
Mentesített elõirányzatok

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
Jogi segítségnyújtás
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány mûködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények támogatása
Egyházi kulturális programok támogatása
Hittanoktatás támogatása
Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezés és kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi személyek jövedelempótléka
Egyházi szórványprogramok támogatása
Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Bolgár Országos Önkormányzat és Média
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média
Országos Horvát Önkormányzat és Média
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
Országos Cigány Önkormányzat és Média
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média
Országos Örmény Önkormányzat és Média
Országos Szlovák Önkormányzat és Média
Országos Szlovén Önkormányzat és Média
Szerb Országos Önkormányzat és Média
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média
Ukrán Országos Önkormányzat és Média
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai
Méhészeti Nemzeti Program
Igyál tejet program
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
Egyes állatbetegségek megelõzésének és felszámolásának támogatása
Uniós Programok ÁFA fedezete
Iskolagyümölcs program
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Mentesített elõirányzatok

Nemzeti Diverzifikációs Program
Nemzeti agrár kárenyhítés
Állat- és növénykártalanítás
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
I. tengely: A mezõgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
III. tengely: Az életminõség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
IV. tengely: Leader programok
Technikai segítségnyújtás
Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)
Technikai segítségnyújtás (V. tengely)
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Belügyminisztérium
Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Európai Menekültügyi Alap
Integrációs Alap
Visszatérési Alap
Külsõ Határok Alap
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
Önkormányzati tûzoltóságok normatív támogatása
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Nemzetgazdasági Minisztérium
Függõ kár kifizetés
Járadék kifizetés
Tõkésítésre kifizetés
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok
Szervezetátalakítási alap
Kötött segélyhitelezés
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
TEN-T projektek
Beruházás ösztönzési célelõirányzat
Autópálya rendelkezésre állási díj
Oktatási, kulturális és sport PPP programok
Nemzetközi tagdíjak
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Külügyminisztérium
Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes hozzájárulások
Európai uniós befizetések
EU utazási költségtérítések
Uniós Fejlesztések
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
Gazdaságfejlesztés Operatív Program
Közlekedés Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program – Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program
Környezet és energia Operatív Program
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Államreform Operatív Program
Elektronikus közigazgatás Operatív Program
Végrehajtás Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Közép-dunántúli Operatív Program
Dél-dunántúli Operatív Program
Dél-alföldi Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program
Észak-magyarországi Operatív Program
Közép-magyarországi Operatív Program
ETE HU-SK
ETE HU-RO
ETE HU-SER
ETE HU-CRO
ETE SEES
ETE AU-HU
ETE SLO-HU
ETE CES
INTERREG IVC
ENPI HU-SK-RO-UA együttmûködési program
INTERACT 2007-2013
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterõ támogatása
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése
Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)
Nemzeti Tehetség Program
A Nemzet Színésze cím támogatása
Mûvészeti nyugdíjsegélyek megtérítése
Gyermekvédelmi Lakás Alap
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és
krízisközpont finanszírozása
Légimentés eszközpark bérlésével összefüggõ kiadások
Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer mûködésének támogatása
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Magyar Sport Háza támogatása
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ költségkompenzáció
”
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A Kormány 1153/2012. (V. 16.) Korm. határozata
a Magyary Program Egyszerûsítési Programjának aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására
vonatkozó feladatának végrehajtásáról
1. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy terjessze a Kormány elé a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és azzal összefüggõ egyéb törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódóan a kormányrendeleti szintû jogszabály-módosításokat.
A jogszabály-módosítások célja egyrészt annak biztosítása, hogy a közigazgatási hatósági ügyekben az eljáráshoz
szükséges iratként csupán azokban az esetekben legyen elõírva címpéldány (aláírás-minta) alkalmazása, ahol azt az
eljárás valóban indokolja, másrészt az, hogy a cég cégkivonatának, valamint – ha azt megfelelõ módon
a cégbírósághoz benyújtotta, – a cég képviselõje aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) csatolása alól
közigazgatási hatósági eljárásban mentesüljön a cégnyilvántartásba bejegyzett cég.
Határidõ:
a törvényjavaslathoz igazodva folyamatos, de legkésõbb 2013. január 31.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
2. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódóan,
a feladatkörükbe tartozó törvényi szintû, valamint miniszteri rendeleti szintû jogszabály-módosításokat – az
1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében – készítsék elõ, és intézkedjenek a törvényjavaslat
elfogadását követõen azok Országgyûléshez történõ benyújtásáról, kihirdetésérõl.
Határidõ:
a törvényjavaslathoz igazodva folyamatos, de legkésõbb 2012. december 31.
Felelõs:
érintett miniszterek
3. A Kormány felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az egyszerûsítés megvalósításához szükséges
informatikai fejlesztéseket a KEK KH bevonásával valósítsa meg.
Határidõ:
2012. szeptember 30.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg és tájékoztassa a Kormányt arról,
hogy az aláírási címpéldány helyett a cég képviselõjének aláírásképe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, az
útlevelet vagy a kártyaformátumú vezetõi engedélyt kezelõ hatósági nyilvántartásokból beszerezhetõ-e, továbbá
elemezze a megvalósításhoz szükséges technikai, pénzügyi és egyéb feltételeket.
Határidõ:
2013. október 31.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter, a pénzügyi feltételek vizsgálata tekintetében
a nemzetgazdasági miniszter bevonásával
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1154/2012. (V. 16.) Korm. határozata
a Magyary Program Egyszerûsítési Programjának elfogadásáról szóló
1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosításáról
1. A Magyary Program Egyszerûsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. mellékletének helyébe e határozat 1. melléklete lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1154/2012. (V. 16.) Korm. határozathoz
Az egyszerûsítendõ ügyek megnevezése, fõfelelõse és ütemezése

Szám

Ügy neve

I.
1.

Család, gyermek
Teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat
jegyzõkönyvbe foglalása (születés elõtt,
megszületett gyermek esetén)
Gyámrendelés
Gyermekek családba fogadása
Gyermekek tartós nevelésbe vétele
Gyermekek átmeneti nevelésbe vétele
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítása és folyósítása
Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
megállapítása és folyósítása
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása és folyósítása
Ingyenes gyermekétkeztetés megállapítása
50%-os gyermekétkeztetés megállapítása és
folyósítása
Óvodáztatási támogatás megállapítása és
folyósítása
Iskolakezdési támogatás
Anyasági támogatás folyósítása
Terhességi-gyermekágyi segély igény benyújtása,
elbírálása
Gyermekgondozási díj igény benyújtása, elbírálása
(GYED)
Gyermekgondozási segély folyósítása (GYES)
Családi pótlék folyósítása
Gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósítása
START számla (Babakötvény) nyitása a Magyar
Államkincstár állampénztári irodáinál,
hitelintézetnél, befektetési szolgáltatónál
Az örökbefogadás elõtti eljárás
Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás
Örökbefogadás joghatásaival kapcsolatos eljárások

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

Elsõbbséget
élvezõ ügyek
(mérlegelést
nem
igényelnek)

KIM

2012. augusztus 31.

x

EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

NGM
EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x

EMMI

2012. augusztus 31.

x

EMMI
EMMI
EMMI
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x
x
x

EMMI
EMMI
KIM

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. augusztus 31.
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Ügy neve

23. Magyar állampolgárságú gyermek
örökbefogadása külföldi állampolgár által
24. Külföldi állampolgárságú gyermek magyarországi
örökbe fogadása
25. Gyermekjóléti alapellátások igénybevétele
– gyermekjóléti szolgáltatás,
– gyermekek napközbeni ellátása (bölcsõde,
családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi
gyermekfelügyelet),
– gyermekek átmeneti gondozása (családok
átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona)
26. Kismama bérlet kiállításához szükséges igazolás
kiállítása
27. Utógondozói ellátás elrendelése
28. Gondnokrendelés
Munkavállalás, munkanélküli ellátás
29. Álláskeresõként történõ nyilvántartásba vétel
30. Keresetpótló támogatás folyósítása
31. Álláskeresési járadék folyósítása
32. Álláskeresési segély folyósítása
33. START kártya kiállítása
34. START PLUSZ kártya igénylés
35. START EXTRA kártya igénylés
36. Egyéni munkavállalási engedély kiállítása;
meghosszabbítása
37. Szezonális munkavállalási engedély kiállítása
38. Harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására
vonatkozó egyéni munkavállalási engedély
kiállítása; meghosszabbítása
Szociális ellátások
39. Szociális alapszolgáltatások igénybevétele:
családsegítés, falu- és tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás,
közösségi ellátások, utcai szociális munka, nappali
ellátás
40. Idõskorúak járadékának megállapítása és
folyósítása
41. Lakásfenntartási támogatás megállapítása és
folyósítása
42. Rendszeres szociális segély megállapítása és
folyósítása
43. Rendszeres szociális járadék megállapítása és
folyósítása
44. Átmeneti járadék megállapítása és folyósítása
45. Rokkantsági járadék megállapítása és folyósítása
46. Bányász dolgozók egészségkárosodási
járadékának megállapítása és folyósítása
47. Fogyatékossági támogatás megállapítása és
folyósítása
48. Vakok személyi járadéka megállapítása és
folyósítása
49. Átmeneti segély folyósítása

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. december 31.

NGM
NGM
NGM
NGM
NGM
NGM
NGM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NGM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

Elsõbbséget
élvezõ ügyek
(mérlegelést
nem
igényelnek)

x

x
x
x
x
x
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50.
51.
52.
53.
54.

Temetési segély folyósítása
Köztemetés
Adósságkezelési szolgáltatás
Nagycsaládos gázár kedvezmény
Igazolás kiállítása tartósan beteg, illetõleg súlyosan
fogyatékos gyermekrõl (családi pótlékhoz)
Csökkent munkaképesség és egészségkárosodás
megállapítása
Bentlakásos szociális intézményi ellátás
igénybevétele
Foglalkoztatást helyettesítõ támogatás folyósítása
Közgyógyellátás megállapítása és folyósítása
Adózás
Személyi jövedelemadó bevallás
Helyi adófizetési kötelezettségek teljesítése
(építményadó, kommunális adó és ingatlan adó)
Adóigazolás kiadása
Együttes adóigazolás kiadása
Jövedelemigazolás kiadása biztosítási jogviszony
megszûnésekor
Bérek kifizetését havonta tanúsító igazolás
kiállítása
Illetõségigazolás kiadása
Adó-, vám-, illeték- és a társadalombiztosítási
kötelezettség teljesítésérõl szóló igazolás kiadása
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt
kezdeményezett eljárás
A nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változások jogszabályi elõíráson alapuló, kötelezõ
bejelentése
Adóbevallás másolatának kiállítása
Méltányossági eljárás
Fizetési könnyítési eljárás (fizetési halasztás és
részletfizetés engedélyezése)
Az ingatlan vagyoni értékû jog átruházásából
származó jövedelem után fizetendõ személyi
jövedelemadó kötelezettségekre irányuló fizetési
kedvezményi kérelem
Ingatlanok forgalmi értékadatainak
adatszolgáltatása
Visszterhes vagyonátruházási illeték
Ajándékozási illeték
Öröklési illeték
Mezõgazdasági õstermelõ magánszemély adózása
Mezõgazdasági õstermelõi igazolvány kiállítása
Járulékfizetés
Mezõgazdasági ügyek
Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap (EMGA)
és a nemzeti költségvetésbõl „társfinanszírozott”,
termõterület, állatlétszám, kvóta, illetve a termelt
mennyiség alapján igényelhetõ támogatások
szabályozásával kapcsolatos ügyek

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
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Elsõbbséget
élvezõ ügyek
(mérlegelést
nem
igényelnek)

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

EMMI
EMMI
EMMI
NFM
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

NGM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x

NGM
NGM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x
x

NGM

2012. augusztus 31.

NGM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x

NGM

2012. augusztus 31.

x

NGM

2012. augusztus 31.

x

NGM
NGM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x

NGM

2012. augusztus 31.

NGM

2012. augusztus 31.

x

NGM
NGM
NGM
NGM
VM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x
x
x
x

VM

2012. augusztus 31.
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81. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) finanszírozott támogatásokkal
kapcsolatos ügyek
82. A KAP bel- és külpiaci támogatási intézkedéseinek
végrehajtásával, valamint
az intervenciós rendszer mûködtetésével
kapcsolatos ügyek
83. A növényi- és állati termékek nemzeti hatáskörben
elrendelt piacszabályozásához kapcsolódó
támogatási intézkedések végrehajtásához
szükséges feladatok
84. A közvetlen támogatásokhoz szükséges Integrált
Igazgatási és Ellenõrzési Rendszer (IIER)
mûködtetésével, ezen belül gazda- és
ügyfélregiszter, valamint a Mezõgazdasági Parcella
Azonosító Rendszer (MePAR) kezelésével
összefüggõ feladatok
Közoktatás, felsõoktatás
85. Óvodai ellátás
86. Nyelvvizsga bizonyítvány kiállítása
87. Külföldi oklevelek, bizonyítványok
elismerése/honosítása
88. Hazai bizonyítványokról, oklevelekrõl és hazai
szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány
kiállítása
89. Az európai uniós jog hatály alá tartozó, külföldi
képesítést tanúsító okirat elismerése
90. Felvételi eljárás általános iskolába, középiskolába
91. Határon túli pedagóguskedvezmény bejegyzése
92. Határon túli magyar diákok diákkedvezményének
bejegyzése
93. Oktatói kedvezmény bejegyzése
94. Diákhitel folyósítása; lemondása; célzott
kamattámogatás folyósítása
95. Diákhitel törlesztõrészlet mérséklése; törlesztési
kötelezettség szüneteltetése
96. Diákigazolvány kiállítása (közoktatásban
tanulóknak; felsõoktatási hallgatóknak)
97. Országos oktatási szakértõi névjegyzékre történõ
kérelem/pályázat benyújtása (jelentkezés,
módosítás, kiegészítés, adatmódosítás,
továbbképzés bejelentése)
98. Országos oktatási vizsgaelnöki névjegyzékre
történõ kérelem/pályázat benyújtása (jelentkezés,
módosítás, kiegészítés, adatmódosítás,
továbbképzés bejelentése)
99. Érettségi vizsgabizottság döntése elleni
törvényességi kérelem
100. Tanulói ösztöndíj pályáztatása
101. Iskoláztatási támogatás folyósításának
felfüggesztése
Ingatlannal kapcsolatos ügyek
102. Telekalakítási, egyesített telekalakítási eljárás

Elsõbbséget
élvezõ ügyek
(mérlegelést
nem
igényelnek)

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

VM

2012. augusztus 31.

VM

2012. augusztus 31.

VM

2012. augusztus 31.

VM

2012. augusztus 31.

EMMI
EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x

EMMI

2012. augusztus 31.

x

EMMI

2012. augusztus 31.

x

EMMI
KIM
KIM

2012. december 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NGM

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. december 31.

VM

2012. augusztus 31.
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103. Hatósági, bírósági megkeresésen, illetve
határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartási
eljárások
104. Ingatlan-nyilvántartási adatváltozás átvezetése
105. Földhasználati nyilvántartási adatváltozás
átvezetése
106. Elvi építési engedély kiállítása
107. Építési engedély kiállítása
108. Bontási engedély kiadása
109. Fennmaradási engedély kiállítása
110. Használatba vételi engedély kiállítása
111. Fakivágási kérelem
112. Lakás elõtakarékossági számla nyitása
113. Kérelem lakásszerzési kedvezmény
érvényesítésének engedélyezésére
114. Otthonteremtési támogatás megállapítása és
folyósítása
115. Vízfelhasználók éves nyilatkozata
a vízfogyasztásról
116. Gázmérõ átírási eljárás szabályozása
117. Villanymérõ átírási eljárás szabályozása
118. Vízmérõ csere eljárásának szabályozása
119. Gázkazán cseréjével összefüggõ eljárás
szabályozása
120. Lakástámogatással kapcsolatos állami igény
átjegyzése
121. Régészeti feltárással kapcsolatos hatósági
eljárások
122. Örökségvédelmi hatósági eljárások
123. Elõzetes vizsgálati eljárás vagy elõzetes
konzultáció
124. Környezeti hatásvizsgálati eljárás
125. Egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás
126. Összevont környezetvédelmi eljárás
127. Összekapcsolt környezetvédelmi eljárás
128. Kisajátítási eljárás
Közúti közlekedéssel kapcsolatos ügyek
129. Gépjármû forgalomba helyezése (kiemelten
a személygépkocsik magánimportja esetén
lefolytatott forgalomba helyezési, illetve
jármûhonosítási eljárás)
130. Gépjármû forgalomból történõ kivonása
131. Jármû származásellenõrzése
132. Forgalomba helyezés elõtti és idõszakos vizsgálat
133. Jármû hatósági engedélyének (forgalmi engedély)
kiadása, pótlása és cseréje
134. Forgalmi engedély bevonása
135. Jármû hatósági jelzésének (rendszámtábla)
kiadása, pótlása és cseréje

•
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élvezõ ügyek
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jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

VM

2012. augusztus 31.

VM
VM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

BM
BM
BM
BM
BM
VM
NGM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI, NGM

2012. december 31.

VM

2012. augusztus 31.

NFM
NFM
VM
NGM, NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NGM

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI
VM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

VM
VM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

VM
VM
KIM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM
BM
NFM
NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x

x

NFM
NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x

x
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136. Jármûvel kapcsolatos kötelezõ felelõsségbiztosítás
hatósági ellenõrzése
137. Jármû mûszaki adatainak változása
138. Jármû tulajdonosának, üzembetartójának
személyében vagy adataiban bekövetkezett
változás átvezetése
139. Kereskedelmi forgalomba kerülõ új jármûvek
forgalomba helyezése
140. Törzskönyv kiállítása, pótlása, adataiban beállt
változás nyilvántartásba vétele
141. Indítási napló kiadása, pótlása és hitelesítése
142. Vezetõi engedély kiadása, cseréje, pótlása,
visszavonása
143. Új kategória megszerzésének bejegyzése
a vezetõi engedélybe
144. Ideiglenes vezetõi engedély kiállítása, cseréje,
pótlása
145. Nemzetközi gépjármû vezetõi engedély kiállítása,
cseréje, pótlása
146. Külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedély
cseréje, honosítása
Okmányok, hatósági igazolások
147. Anyakönyvi esemény anyakönyvbe történõ
bejegyzése
148. Magyar állampolgárok külföldön történt
anyakönyvi eseményeinek hazai
anyakönyvezésére irányuló eljárások
149. Anyakönyvbõl történõ hatósági bizonyítvány
kiállítása
150. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kérvényezése és
kiállítása
151. Adattovábbítási kérelem alapján kiállított hatósági
bizonyítvány kérvényezése és kiállítása
152. Személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje,
pótlása
153. Személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány kiadása (állandó lakhely, tartózkodási
hely), cseréje, pótlása
154. A Magyar Köztársaság területének a külföldi
letelepedés szándékával történõ elhagyásának
bejelentése
155. A három hónapon túli külföldi tartózkodás
bejelentése
156. A három hónapon túli külföldi tartózkodásból való
visszatérés bejelentése
157. Adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány
(adókártya) kiadása
158. Magánútlevél kiállítása (1 évig, 5 évig, 10 évig),
kiállítása iránti kérelem elutasítása, visszavonása
159. Második magánútlevél kiállítása (1 évig, 2 évig),
kiállítása iránti kérelem elutasítása, visszavonása
160. Határátlépési igazolvány kiállítása

Elsõbbséget
élvezõ ügyek
(mérlegelést
nem
igényelnek)

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

NFM

2012. augusztus 31.

NFM
NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

NFM
NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

x

KIM

2012. augusztus 31.

x

KIM, BM

2012. augusztus 31.

KIM

2012. augusztus 31.

BM

2012. augusztus 31.

BM

2012. augusztus 31.

KIM

2012. augusztus 31.

x

KIM

2012. augusztus 31.

x

KIM

2012. augusztus 31.

KIM

2012. augusztus 31.

KIM

2012. augusztus 31.

NGM

2012. augusztus 31.

x

BM

2012. augusztus 31.

x

BM

2012. augusztus 31.

x

BM

2012. december 31.

x

9836

MAGYAR KÖZLÖNY

Szám

Ügy neve

161. Adatszolgáltatatási kérelem úti okmány kiadásáról,
cseréjérõl, visszavonásáról, érvényességének,
elvesztésének, eltulajdonításának,
megsemmisülésének, találásának,
megkerülésének tényérõl, továbbá arról, hogy
az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti
okmánnyal, az úti okmány birtokosának családi és
utónevérõl (ideértve
a születési családi és utónevet is), az érintett
arcképmásáról és saját kezû aláírásáról
162. Ideiglenes útlevél kiállítása, leadása
163. Diplomata útlevél kiállítása
164. Külügyi szolgálati útlevél kiállítása
165. Szolgálati útlevél kiállítása, kiállítása iránti kérelem
elutasítása, visszavonása
166. Hajós szolgálati útlevél kiállítása, kiállítása iránti
kérelem elutasítása, visszavonása
167. Külföldre utazási korlátozás bejegyzése, törlése
168. A mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványának kiadása, meghosszabbítása,
visszavonása, cseréje, pótlása, nyilvántartása
Nyugdíjjal kapcsolatos ügyek
169. Szolgálati idõ elismerési kérelem
170. Öregségi típusú nyugdíjak iránti igény bejelentése,
elbírálása, folyósítása
171. Szülõi nyugdíj iránti igény bejelentése, elbírálása,
folyósítása
172. Özvegyi nyugdíj igény bejelentése, elbírálása,
megállapítása, folyósítása
173. Árvaellátás iránti igény bejelentése, elbírálása,
folyósítása
174. Igénybejelentés kivándorolt illetõleg külföldön élõ
vagy tartózkodó személyek részére nyugdíj
elbírálásához
175. Rehabilitációs járadék iránti igény bejelentése,
elbírálása, folyósítása
176. Rokkantsági nyugdíj iránti igény bejelentése,
elbírálása, folyósítása
177. Kérelem a saját jogú nyugellátás összegének
0,5 százalékos emeléséhez
178. Igénybejelentés baleseti hozzátartozói ellátások
elbírálásához
179. Igénybejelentés az egyes tartós
szabadságkorlátozást elszenvedettek részére
(saját jogon)
180. Igénybejelentés az egyes tartós idõtartamú
szabadságkorlátozást elszenvedettek részére
túlélõ házastársként járó juttatáshoz
181. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági
alapon történõ megállapításához; emeléséhez
182. Egyszeri segély folyósítása (nyugellátásban
részesülõ személy részére)
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BM

2012. augusztus 31.

x

BM
BM
BM
BM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x

BM

2012. augusztus 31.

BM
NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.
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183. Fizetéskönnyítési, tartozásmérséklési, tartozás
elengedési kérelem (A nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv visszafizetésre, megtérítésre
vonatkozó határozatában elõírt fizetési feltételek
könnyítésére irányuló kérelem)
184. Adatkérés a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott
adatokról
185. Kérelem hatósági bizonyítvány kiadására
186. Kérelem a Csõdtv. 53. § (2), a Ctv. 112. §
(2) bekezdése, illetve a Ctv. 1. számú mellékletének
V. pont 1/e. alpontja szerinti igazolás kiadásához
187. Nyilatkozat az elhalálozás hónapjára megilletõ
ellátás kifizetéséhez
188. Nyilatkozat a jogosult ellátásának belföldi
hitelintézet átutalási betétszámlájára
(bankszámlájára), vagy EGT tagállam területén
élõk által megjelölt valamely tagállamban vezetett
átutalási betétszámlára történõ utalására
189. Adatokban bekövetkezett változások bejelentése
190. Állapotrosszabbodás bejelentése
Házassági ügyek
191. Házassági és bejegyzett élettársi kapcsolat
anyakönyvezése
192. Nem magyar állampolgár házasságkötése és
bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése
Magyarországon
193. Tanúsítvány kiállítása magyar állampolgár,
Magyarországon élõ menekült és hontalan
személy külföldön történõ házasságkötéséhez,
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítéséhez
194. Kiskorú házasságkötésének engedélyezése
195. Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének engedélyezése hivatali helyiségen
kívül
196. Házassági névviselési forma módosítása
197. Születési és házassági név megváltoztatása
Egészségbiztosítási ellátások
198. Táppénz igény benyújtás, elbírálása
199. Gyermekápolási táppénz igény benyújtása,
elbírálása
200. Baleseti táppénz igény benyújtása, elbírálása
201. Üzemi balesethez kapcsolódó jogosultság
érvényesítése
202. Igazolás kiállítása egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságról
203. Egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyek
bejelentése
204. Engedélyezett külföldi gyógykezelés
205. Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel
nem rendelkezõ készítmények árához nyújtott
egészségbiztosítási támogatás
206. Rehabilitációs ellátások/szanatóriumi ellátás
207. Otthoni szakápolás, hospice

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

KIM

2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

EMMI
KIM

2012. december 31.
2012. december 31.

KIM
KIM

2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

Elsõbbséget
élvezõ ügyek
(mérlegelést
nem
igényelnek)

x
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208. Természetbeni ellátások méltányossági alapú
támogatása
209. Méltányosságból adható egyszeri segély
igénylése, elbírálása
210. Tartozásigazolás magánszemélyeknek
tb-befizetésekrõl
211. Utazási költségtérítés egészségügyi ellátás
igénybevétele kapcsán
212. Sajátos nevelési igényû gyerek utazási
költségtérítésének igénylése, elbírálása
213. Korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztõ
felkészítést nyújtó intézmény igénybevételével
kapcsolatban felmerült utazási költség
megtérítéséhez kapcsolódó eljárás és
a jogosultsági szabály
Halálozás, öröklés
214. Haláleset anyakönyvezése
215. Társadalombiztosítási ellátás hagyatékként való
kiutalása
Állampolgárság, bevándorlás
216. Állampolgárság igazolása hivatalos megkeresésre
217. Tartózkodási engedély kiállítása
218. Nemzeti letelepedési engedély kiállítása
219. Egyszerûsített honosítási, visszahonosítás
220. Honosítási, visszahonosítási kérelem
221. Honosításhoz, visszahonosításhoz kapcsolt
névmódosítási kérelem
222. Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
nyilatkozat
223. Magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló
nyilatkozat
224. Lemondás magyar állampolgárságról
225. Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem
226. Magyar igazolvány/Magyar hozzátartozói
igazolvány kiállítása; adatváltozásának átvezetése;
pótlása, visszavonása
227. Pótfüzet kiállítása, cseréje,
a magyarigazolvánnyal és magyar hozzátartozói
igazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezmények
igénybevételére
Horizontális téma (több eljárásban jogszabály által
elõírt kötelezõ elem)
228. Aláírási címpéldány

•

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

NGM

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

KIM
NGM

2012. december 31.
2012. december 31.

KIM, BM
BM
BM
KIM
KIM, BM
KIM, BM

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.

KIM, BM

2012. december 31.

KIM, BM

2012. december 31.

KIM, BM
KIM, BM
KIM

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

KIM

2012. augusztus 31.
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Elsõbbséget
élvezõ ügyek
(mérlegelést
nem
igényelnek)
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A Kormány 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról a vízügyi közfeladatok 2012. évi biztonságos ellátásának
finanszírozása érdekében, valamint a vízitársulatok által ellátott közfeladatok felülvizsgálatának
elrendelésérõl
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján, a vízügyi közfeladatok
2012. évi biztonságos ellátásának érdekében
a) 3003,9 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi
költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére;
b) 2246,1 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 51. Vízügyi feladatok támogatása
jogcímcsoport javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
az átcsoportosításra: azonnal
az elszámolásra: 2012. december 15.
2. A Kormány elrendeli a vízitársulatok által ellátott közfeladatok felülvizsgálatát és a szükséges jogszabály-módosítási
javaslat elkészítését.
Felelõs:
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. augusztus 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím
cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma
szám
szám
XIV.
330039

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

1

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

1
2
3
2
1
20
1
221467

51
1
5
XI.
3

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

534,0

2 246,1
-5 250,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

XIV.
17
20
1
51

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Ágazati célelĘirányzatok
Vízügyi feladatok támogatása

3 003,9

2 246,1
Összesen

I.n.év
2 469,9
2 780,1

II. n.év
617,5

III.n.év IV.n.év
926,2 926,2

•
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Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

MAGYAR KÖZLÖNY

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím
cím csoport elĘir.
név
szám
azonosító
csop. szám száma
szám

221467

Módosítás
(+/-)

554,5
169,4
1 746,0

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Ágazati célfeladatok
Vízügyi feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím
cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma
szám
szám

330039

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok

17

297102

ElĘir.
csop.
név

MAGYAR KÖZLÖNY
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A Kormány 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozata
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésû
elõirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult
maradványának felhasználásáról, a 2012. évi létszámcsökkentések egyszeri kiadásainak
biztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében
a) a létszámleépítések egyszeri kiadásainak biztosításra 7 650 366 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt
maradvány visszahagyását engedélyezi az 1. melléklet szerint. A visszahagyott maradványból az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
b) az a) pontban foglaltakon túl a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból a 3. mellékletben
részletezettek szerinti visszahagyást engedélyezi azzal, hogy a visszahagyott maradványból 21 611 868 ezer
forint további intézkedésig nem használható fel, arra kötelezettséget vállalni nem lehet;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. az Ávr. 153. § (1) bekezdése szerint a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt
elõirányzat-maradványból a Nyugdíjbiztosítási Alapnál 100 191 ezer forint visszahagyását engedélyezi.
A Nyugdíjbiztosítási Alapnál a visszahagyott maradványból az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
a 4. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozathoz
ezer forintban

Megnevezés

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium
Belügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Külügyminisztérium
Uniós fejlesztések
Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
Összesen

Uniós fejlesztések
Mindösszesen

2011. évi
kötelezettségvállalással nem
terhelt maradvány
visszahagyása
létszámleépítés egyszeri
kiadásaira
2 680 524
659 634
29 353
240 998
20 494
59 440
1 133 076
2 696 502
7 520 021
Struktúraátalakítással
kapcsolatos leépítés
kiadásaira
130 345
7 650 366

•
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2. melléklet az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozathoz
2011. évi maradványok átcsoportosítása
ezer Ft-ban
Fejezetszám

Címszám

ElĘir.- Kiemelt
JogcímFejezetJogcímAlcímcsoport- elĘir.csop.név
szám
szám
szám
szám
szám

X.

Címnév

JogcímJogcímAlcímcsop.név
név
név

ElĘir.-csop.-név

Kiemelt elĘirányzat neve

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés

3
4
2

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

104 120

Egyéb mĦködési célú kiadások
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
FĘvárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

-98 101

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
MĦködési költségvetés

1
5
5
3
4
8
1

24 342

FĘvárosi, megyei kormányhivatalok
MĦködési költségvetés

3
4
9

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

2 325 652

Kutatóintézetek
1

MĦködési költségvetés
5

12

Egyéb mĦködési célú kiadások

-275 553

Balassi Intézet
3

MĦködési költségvetés
4

13
3
4
14
1
5
15
1
5
16
2
3
17
3
4
20
2
1
1
5
7
1
5
8
1
5
9
1
5
10
1
5
16
1
5
17
1
5
18
1
5
24
1
5
25
1
5
26
1
5
27
1
5
29
1
5
30
1
5
31
1
5
32
1
5
38
1
5
3
6
1
5
8
1
5
10
1
5
12
1
5
4
1
1
5

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Türr István KépzĘ és Kutató Intézet
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Wekerle Sándor AlapkezelĘ
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium VagyonkezelĘ Központ
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
CélelĘirányzatok
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Közép-kelet európai regionális együttmĦködés 2012
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel elĘkészítése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
A büntetĘeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Jogi segítségnyújtás
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
A kormany.hu központi kommunikációs felület mĦködtetése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Központi informatikai feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Központi e-közigazgatási feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Uniós projektek támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
IdĘközi és kisebbségi választások lebonyolítása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Millenáris Nonprofit Kft. Programjainak támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Civil és nonprofit szervezetek támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszĦnésével kapcsolatos feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Határon Túli magyarok programjainak támogatása
Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

2 608

16 459

-279 455

-88 034

-400 000

130 345

-1 023

-23 509

-11 310

-3 580

-3 872

-21 724

-28

-17 287

-1 337

-19 266

-34

-6 480

-2 949

-3 581

-172 309

-7 326

-641

-95

-8 200

-471

-1 035

-1 554
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ezer Ft-ban

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

JogcímElĘir.- Kiemelt
JogcímFejezetcsop.csoport- elĘir.szám
név
szám
szám
szám

2
1
5
4
1
5
6
1
5
5
1
2
1
5
2
1
1
5
2
1
5
3
1
5
4
1
5
5
2
1
5
7
2
3
6
1
5
9
1
1
5
2
1
5
3
1
5
9
1
5
10
1
5
11
2
3
12
1
5
13
1
5
XII.
1

Címnév

Alcímnév

JogcímJogcímcsop.név
név

ElĘir.-csop.-név

Kiemelt elĘirányzat neve

Kedvezmény törvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttmĦködést szolgáló intézmények erĘsítése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Határtalanul program támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyĦjtemények, közmĦvelĘdési intézmények, kulturális programok)
Egyházi kulturális programok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
Hittanoktatás támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyházi alapintézmény-mĦködés, Szja rendelkezés és kiegészítése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
Egyházi szórványprogramok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Nemzetiségi támogatások
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Társadalmi felzárkózást segítĘ programok
A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Roma Oktatási Programok végrehajtása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Civil szervezetek és anti-diszkriminációs törvény alkalmazása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Társadalmi felzárkózást elĘsegítĘ stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Roma telepeken élĘk lakhatási és szociális integrációs programja
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
"Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Az egyenlĘ bánásmód és az esélyegyenlĘség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

-38 141

-5 321

-300

-430

-39 311

-124

-40

-97 502

-1 234

-4 951

-10 682

-2 309

-4 084

-1 982

-36

-23 784

-154

-15 201

-3 001

Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
3

MĦködési költségvetés
4

2

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

188 273

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

269 225

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

27 449

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

104 355

Szakigazgatási intézmények
1

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
3

MĦködési költségvetés
4

3

Földmérési és Távérzékelési Intézet
3

MĦködési költségvetés
4

5

MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
3

MĦködési költségvetés
4

9

Agrármarketing-Centrum
1

MĦködési költségvetés
5

12

Egyéb mĦködési célú kiadások

-2 678

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

11 611

Egyéb felhalmozási kiadások

-3 447

Országos Meteorológiai Szolgálat
3

MĦködési költségvetés
4

14

Nemzeti park igazgatóságok
2

Felhalmozási költségvetés
3

15

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
3

MĦködési költségvetés
4

17

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

393 083

Nemzeti FöldalapkezelĘ Szervezet
1

MĦködési költségvetés
5

2

Egyéb mĦködési célú kiadások

-203

Egyéb felhalmozási kiadások

-336

Felhalmozási költségvetés
3

20

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
1

Beruházás
7

Vízkárelhárítás
0

Vízkárelhárítási mĦvek fejlesztése és állagmegóvása
2

Felhalmozási költségvetés
3

13

Egyéb felhalmozási kiadások

-2 696

Egyéb felhalmozási kiadások

-1

Intézmények központi beruházásai
2

Felhalmozási költségvetés
3
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Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása
2

Felhalmozási költségvetés
3

2

Egyéb felhalmozási kiadások

-1

Környezetvédelmi célelĘirányzatok
3

Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévĘ vízilétesítmények fenntartása
1

MĦködési költségvetés
5

8

Egyéb mĦködési célú kiadások

-5 871

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás
1

MĦködési költségvetés
5

10

Egyéb mĦködési célú kiadások

-16 664

Egyéb mĦködési célú kiadások

-1 067

Természetvédelmi pályázatok támogatása
1

MĦködési költségvetés
5

11

Hulladék- gazdálkodási feladatok támogatása
1

MĦködési költségvetés
5

12

Egyéb mĦködési célú kiadások

-49 991

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése
1

MĦködési költségvetés
5

Egyéb mĦködési célú kiadások

-216 485

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség mĦködési támogatása

13
1

MĦködési költségvetés
5

14

Egyéb mĦködési célú kiadások

-1

Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
1

MĦködési költségvetés
5

16

Egyéb mĦködési célú kiadások

-4 710

Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai
1

MĦködési költségvetés
5

30

Egyéb mĦködési célú kiadások

-6 457

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása
1

MĦködési költségvetés
5

35

Egyéb mĦködési célú kiadások

-6 312

Egyéb mĦködési célú kiadások

-1

Egyéb szervezetek feladataira
1

MĦködési költségvetés
5

39

Környezetvédelmi- és vízügyi célelĘirányzat
1

MĦködési költségvetés
5

3

Egyéb mĦködési célú kiadások

-93 973

Egyéb mĦködési célú kiadások

-730

Egyéb mĦködési célú kiadások

-1 500

Egyéb mĦködési célú kiadások

-10 541

Agrár célelĘirányzatok
1

FAO intézmények finanszírozása
1

MĦködési költségvetés
5

2

Agrárkutatás támogatása
1

MĦködési költségvetés
5

3

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
1

MĦködési költségvetés
5

8

Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában
1

MĦködési költségvetés
5

10

Egyéb mĦködési célú kiadások

-3 102

ParlagfĦ elleni közérdekĦ védekezés végrehajtásánaktámogatása
1

MĦködési költségvetés
5

15

Egyéb mĦködési célú kiadások

-19 784

Egyéb mĦködési célú kiadások

-149

Egyéb mĦködési célú kiadások

-14 204

Egyéb mĦködési célú kiadások

-2 890

Intézményi feladatok támogatása
1

MĦködési költségvetés
5

21

Kincstári szolgáltatási díjak
1

MĦködési költségvetés
5

4

Uniós programok kiegészítĘ támogatása
10

Uniós programok ÁFA fedezete
1

MĦködési költségvetés
5

5

Nemzeti támogatások
6

Nemzeti erdĘprogram
5

Fenntartható erdĘgazdálkodás támogatása
1

MĦködési költségvetés
5

6

Egyéb mĦködési célú kiadások

-7 961

Egyéb mĦködési célú kiadások

-131 693

Egyéb mĦködési célú kiadások

-1 941

Egyéb mĦködési célú kiadások

-25 822

Állat- és növénykártalanítás
1

MĦködési költségvetés
5

17

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
1

MĦködési költségvetés
5

XIV.

BELÜGYMINISZTÉRIUM
17

Vízügyi Igazgatóságok
1

MĦködési költségvetés
5

2

Felhalmozási költségvetés
3

3

Egyéb felhalmozási kiadások

-5 549

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

29 353

MĦködési költségvetés
4

20
1
53
1
5
XV.
1

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Ágazati célfeladatok
ėrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

-29 353

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés

1
5
14

Egyéb mĦködési célú kiadások

-25 674

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
3

MĦködési költségvetés
4

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

25 674

9846
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KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1

Külügyminisztérium központi igazgatása
MĦködési költségvetés

3
4

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

2

28 976

Felhalmozási költségvetés
3

2

Egyéb felhalmozási kiadások

-14 500

Külképviseletek igazgatása
1
5

XIX.
2
1
1
1
2
3
2
1
5
2
1
2
3
2
2
3
3
1
5
3
1
2
3
2
2
3
3
2
3
4
2
3
5
1
1
5
5
1
5
13
1
5
6
1
5
3
1
5
1
5
2
5
2
3
10
1
5
11
2
3
13
2
3
14
2
3
22
2
3
XX.
1

MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
I. Nemzeti Fejlesztési Terv
Regionális Operatív Programok (ROP)
Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
A humánerĘforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erĘsítése a régiókban
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
Versenyképes alapanyagtermelés megalapozása a mezĘgazdaságban
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Élelmiszergazdaság modernizálása
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Vidéki térségek fejlesztése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
Beruházás-ösztönés
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Kis- és középvállalkozások fejlesztése
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Információs társadalom és gazdaságfejlesztés
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Kutatás-fejlesztés innováció
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Humán-erĘforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Táradalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerĘpiacra történĘ belépés segítésére
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Aktív munkaerĘpiaci politikák támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
KTK Technikai segítségnyújtás
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Átfogó szakértĘi segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati eljárásához és ellenĘrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek
Miskolc regionális hulladék-gazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
SzakértĘi segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozandó környezetvédelmi projektek elĘkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/012
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisának védelme 2001/HU/16/P/PE/009
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Duna-Tisza közi regionális Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere 2001/HU/16/P/PE/008
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
NEMZETI ERėFORRÁS MINISZTÉRIUM

-14 476

-1 189

-259

-16 335

-5 643

-8 483

-120 048

-69 740

-96

-258

-10 323

-1 049

-385

-21

-130 044

-111 390

-18

-486 370

-130 345

-46 357

-125 068

Nemzeti ErĘforrás Minisztérium Igazgatása
MĦködési költségvetés

1
5
2

Egyéb mĦködési célú kiadások

-326 930

Egyéb mĦködési célú kiadások

-441

Állami szociális intézetek
1

MĦködési költségvetés
5

4

Egyéb kulturális intézmények
3

MĦködési költségvetés
4

6

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

153 240

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

109 962

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Gyógyító-megelĘzĘ ellátás szakintézetei
Gyógyszerészeti és Egészségügyi MinĘség- és Szervezetfejlesztési Intézet
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Gyógyító-megelĘzĘ ellátás intézetei
Országos Sportegészségügyi Intézet
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Országos Idegtudományi Intézet
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

186 703

Egyéb oktatási intézmények
3

MĦködési költségvetés
4

9

Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
MĦködési költségvetés

3
4
10
1
3
4
2
3
4
3
4
3
4

7 936

1 510

31 471

1 382
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3
4
3
4
11
3
4
12
3
4
13
1
3
4
2
3
4
15
3
4
16
3
4
17
3
4
19
3
4
20
1
4
3
1
5
2
1
1
5
3
1
5
10
1
5
3
26
1
5
33
1
5
36
1
5
4
1
1
5
18
1
5
23
1
5
27
1
5
29
1
5
30
1
5
33
1
5
34
1
5
39
1
5
5
15
1
5
18
1
1
5
2
1
5
19
1
5
20
1
5
22
1
5
23
1
5
8
1
1
5

Címnév

Alcímnév

JogcímJogcímcsop.név
név

ElĘir.-csop.-név

Kiemelt elĘirányzat neve

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
KözgyĦjtemények
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
MĦvészeti intézmények
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Sportintézmények
Nemzeti Sport Intézet
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Nemzeti Sportközpontok
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Országos TisztifĘorvosi Hivatal és intézményei
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Országos Vérellátó Szolgálat
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Beruházás
Kulturális beruházások
Kulturális tevékenység beruházásai
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Normatív finanszírozás
FelsĘoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elĘirányzata
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítĘ támogatás
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
FelsĘoktatási feladatok támogatása
FelsĘoktatás kiegészítĘ támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
FelsĘoktatási információs rendszerek mĦködtetése, EISZ koordináció
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Pedagógus díszdiploma
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Közoktatási feladatok támogatása
Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Érettségi vizsga lebonyolítása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényĦ gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Közoktatás speciális feladatainak támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Közoktatás Fejlesztési CélelĘirányzat
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Nemzetiségi oktatási programok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Nemzeti Tehetség Program
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyéb feladatok támogatása
"Útravaló" ösztöndíj program
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
Határon túli oktatási feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Határon túli kulturális feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Maradvány elszámolás
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB mĦködtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

11 400

30 500

728 692

921 561

7 124

27 808

26 029

187 582

2 094

43 894

-268

-1 492

-164 622

-275

-19 981

-3 533

-3 363

-1

-33 670

-82 773

-3 581

-7 180

-691

-7 152

-2 085

-230

-53 429

-11 250

-325

-3 128

-74 926

-2 320

-1 479

-1 834
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Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

JogcímElĘir.- Kiemelt
JogcímFejezetcsop.csoport- elĘir.szám
név
szám
szám
szám

5
2
1
5
6
2
1
5
10
2
1
5
11
1
1
5
12
7
1
1
5
2
1
5
3
1
5
13
4
1
5
5
1
5
14
1
5
15
3
1
1
5
2
1
5
16
1
1
5
6
1
5
17
3
1
5
5
1
5
6
1
5
7
1
5
18
1
5
19
1
1
5
3
1
5
4
1
5
20
3
1
5
5
1
5
6
1
5
7
1
5
22
2
1
5
23
4
1
5
6
2
1
5
7
1
5
8
1
5
7
1
5

Címnév

Alcímnév

JogcímJogcímcsop.név
név

ElĘir.-csop.-név

Kiemelt elĘirányzat neve

Kétoldalú munkatervi feladatok
Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Nemzetközi tagdíjak
Nemzetközi kulturális tagdíjak
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Kulturális és oktatási szakdiplomácia feladatok
Kulturális szakdiplomáciai feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
KözgyĦjteményi szakmai feladatok - közgyĦjtemények nemzeti értékmentĘ programja
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
KözmĦvelĘdési szakmai feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
MĦvészeti tevékenységek
MĦvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
ElĘadómĦvészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
A kábítószer-fogyasztás megelĘzésével kapcsolatos feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és ifjúsági célú pályázatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Családpolitikai Programok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyes szociális pénzbeli támogatások
Gyermektartásdíjak megelĘlegezése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
GYES-en és GYED-en lévĘk hallgatói hitelének célzott támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzĘrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Társadalmi kohéziót erĘsítĘ tárcaközi integrációs szociális programok
Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
A nĘk és férfiak társadalmi egyenlĘségét elĘsegítĘ tevékenységek támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Fogyatékos személyek esélyegyenlĘségét elĘsegítĘ programok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
IdĘsügyi programok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egészségügyi, szociális ágazati elĘirányzatok
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Az olimpiai mozgalommal összefüggĘ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Utánpótlás-nevelési feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Fogyatékosok sportjának támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

-544

-2 117

-1 258

-13 606

-606

-7

-523

-40 604

-26 487

-9 225

-4 121

-16 083

-81 629

-4 076

-66 492

-35 573

-3 439

-4 872

-75 183

-49 250

-68 849

-1

-7 079

-251

-34 534

-514

-157 290

-44 729

-3 856

-7 293

-1

-3 570
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Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

JogcímElĘir.- Kiemelt
JogcímFejezetcsop.csoport- elĘir.szám
név
szám
szám
szám

23

Címnév

Alcímnév

JogcímJogcímcsop.név
név

ElĘir.-csop.-név

Kiemelt elĘirányzat neve

SzabadidĘsport támogatása
MĦködési költségvetés

1
5
25
1
5
28
1
5
24
11
2
1
5
25
3
1
5
10
1
5
26
1
3
1
5
12
4
1
5
13
3
1
5
4
1
5
5
1
5
6
1
5
8
1
5
9
1
5
10
1
5
28
2
1
5
30
22
2
1
5
23
2
1
5
25
5
1
5
9
1
5
26
2
1
5
39
1
5
44
1
5
46
1
5
47
1
5

Egyéb mĦködési célú kiadások
Sport népszerĦsítésével összefüggĘ kiadások
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mĦködtetése és projektjei
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Nemzeti kulturális intézmények felújítása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Nem állami intézmények felújítás, beruházás
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok
Nemzetközi PetĘ András Közalapítvány
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Szociális alapítványok, közalapítványok
Hajléktalanokért Közalapítvány
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egészségügyi alapítványok, közalapítványok
Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egészséges Újszülöttekért Alapítvány
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
ISPITA Alapítvány
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Peter Cerny Alapítvány
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Szegedi Újszülött ÉletmentĘ Szolgálat Alapítvány
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek mĦködési támogatása
Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Olimpiai Bizottság
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
KríziskezelĘ program
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatásával összefüggĘ bértámogatás
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatásával összefüggĘ költségkompenzáció
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

-4 003

-3 220

-2 090

-20 485

-102

-1

-613

-1 267

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-242

-7 238

-1 900

-300

-1 284

-20

-1

-62 882

-396

-708 043

-94 174
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ezer forintban

Fejezet

OrszággyĦlés
Közbeszerzési Hatóság
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Köztársasági Elnökség
Alkotmánybíróság
AlapvetĘ Jogok Biztosának Hivatala
Állami SzámvevĘszék
Bíróságok
Magyar Köztársaság Ügyészsége
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Kormányzati EllenĘrzési Hivatal
Miniszterelnökség
Honvédelmi Minisztérium
Belügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Külügyminisztérium
Uniós Fejlesztések
Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
Gazdasági Versenyhivatal
Magyar Tudományos Akadémia
Összesen
E. Alap Egészségbiztosítási költségvetési szervek
Mindösszesen:

kötelezettségvállalással
nem terhelt maradvány
384 951
183 872
1 476 320
124 497
67 869
3 841
441 023
3 686 523
1 620 744
506
96 421
942 773
12 948
586 897
2 729 669
3 267
8 111 311
980 765
5 064 680
1 618 448
151 397
1 535
28 290 257
299 202
28 589 459

kötelezettségvállalással nem terhelt
maradványból
további intézkedésig fel
visszahagyásra
nem használható
javasolt
maradvány
384 951
183 872
1 476 320
0
124 497
67 869
3 841
441 023
3 686 523
1 620 744
506
96 421
942 773
12 948
7 422
579 475
2 729 669
3 267
5 350 213
2 761 098
980 765
5 064 680
143 636
1 474 812
151 397
1 535
6 977 591
21 312 666
299 202
6 977 591
21 611 868

ezer forintban
Fejezetszám

Cím- szám

Alcímszám

Jogcímcsop.-szám

Jogcímszám

ElĘir.csoportszám

Kiemelt
elĘir.-szám

LXXI.

Fejezetnév

Cím-név

Alcím-név

Jogcím-csop.-név

Jogcím-név

ElĘir.-csop.-név

Kiemelt elĘirányzat neve

Átcsoportosítás
(+/-)

1

MĦködési költségvetés
5

2

Egyéb mĦködési célú kiadások

-31 056

Igazgatási szervek
3

MĦködési költségvetés
4

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

31 056
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1

•

Nyugdíjbiztosítási Alap
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
Központi Hivatali szerv
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A Kormány 1157/2012. (V. 16.) Korm. határozata
a „Budapest–Lõkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés;
Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (kiz.) vasúti vonalszakasz és Cegléd villamos alállomás átépítése” címû
nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyta az 1. mellékletben szereplõ Budapest–Lõkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés;
Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (kiz.) vasúti vonalszakasz és Cegléd villamos alállomás átépítése címû nagyprojekt javaslatot,
2. elrendeli az 1. pontban szereplõ javaslat támogatási kérelmének a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. általi
átdolgozását, valamint – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség általi – JASPERS minõségbiztosítási jelentésének kiadását
követõen az Európai Bizottsághoz történõ benyújtását, és
3. hozzájárul ahhoz, hogy a Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt neve

Kapcsolódó Operatív Program

Megítélt támogatás

(forint)

(forint)

(forint)

(forint)

(forint)

58 414 670 000

58 414 670 000

58 414 670 000

–

12 414 670 000
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Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt.

ÁFA
(27%)

Igényelt támogatás
összege

•

Budapest–Lõkösháza
Közlekedési Operatív
vasútvonal
Program (KÖZOP)
rekonstrukciója
III/1. ütem kivitelezés;
Gyoma (kiz.)–Békéscsaba
(kiz.) vonalszakasz
és Cegléd
villamos alállomás
átépítése

Projektgazda

Egyéb támogatás:
XIX. Fejezet Állami
költségvetési
kedvezményezettek
sajáterõ támogatása
(elõirányzat)

KÖZOP keretében
elszámolható
költségek
(85% EU támogatás+
15% hazai forrás)
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A miniszterelnök 58/2012. (V. 16.) ME határozata
minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló nemzetközi szerzõdések elõkészítésérõl
és létrehozásáról a Magyarország Kormánya, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormánya,
a Belga Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, az Észt Köztársaság Kormánya,
a Francia Köztársaság Kormánya, a Lett Köztársaság Kormánya, a Litván Köztársaság Kormánya,
a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Osztrák
Köztársaság Kormánya, valamint a Svéd Királyság Kormánya között
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló nemzetközi szerzõdések elõkészítésével és
létrehozásával a Magyarország Kormánya, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, a Belga Királyság
Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, az Észt Köztársaság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Lett
Köztársaság Kormánya, a Litván Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz
Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, valamint a Svéd Királyság Kormánya között
(a továbbiakban: szerzõdések);
2. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon résztvevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdések létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdések létrehozását követõen
a szerzõdések szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok 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.

