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III. Kormányrendeletek

A Kormány 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §

(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelezõ és a kötelezõen választandó

érettségi vizsgatárgynak megfelelõ tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minõsítés alól, vagy az

Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelezõ és a kötelezõen választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelõ

tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történõ értékelés, minõsítés alól,

akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó

részére – amennyiben a tanuló tudásának értékelésénél az a középiskolai tanulmányok során is engedélyezett volt

– engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval

történõ felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési idõt.”

2. § (1) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Elõrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkezõ számára az adott

tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követõen a középiskolai tanulmányok teljes

befejezését megelõzõ elsõ vagy második tanév május–júniusi vizsgaidõszakában letett érettségi vizsga, amelyre

a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekbõl, továbbá informatikából kerülhet sor. Elõrehozott

érettségi vizsga továbbá a 12. § (15)–(16) bekezdésben meghatározott vizsga.”

(2) Az R. 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Szintemelõ érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt

szintû érettségi vizsgán elsõ alkalommal történõ megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai

tanulmányok teljes befejezése elõtt szintemelõ érettségi vizsgát a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen

nyelvekbõl, továbbá informatikából lehet tenni kizárólag a helyi tantervben a jelentkezõ számára az adott tantárgyra

vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követõen a középiskolai tanulmányok teljes befejezését

megelõzõ tanév május–júniusi vizsgaidõszakában.”

3. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése elõtt abból a

vizsgatárgyból – idegen nyelv esetében angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, japán, kínai, latin nyelvekbõl,

továbbá a magyarországi nemzetiségek nyelvei (a továbbiakban: nemzetiségi nyelvek) közül magyarországi

középiskolában oktatott nyelvekbõl – tehetõ, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi

vizsgára jelentkezõ teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Az érettségi

bizonyítvány megszerzése, továbbá a tanulói jogviszony megszûnése utáni érettségi vizsgán bármely vizsgatárgyból

– idegen nyelv esetén angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, japán, kínai, latin nyelvekbõl, továbbá a nemzetiségi

nyelvek közül magyarországi középiskolában oktatott nyelvekbõl – tehetõ érettségi vizsga.”

(2) Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A sikertelen elõrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelõzõen tett

szintemelõ érettségi vizsgát követõen az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi

vizsga vizsgaidõszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. A tanulói jogviszony megszûnése után rendes, kiegészítõ,

szintemelõ, ismétlõ érettségi vizsgára, a rendes, kiegészítõ, szintemelõ, ismétlõ érettségi vizsgát követõen pótló
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vizsgára, a rendes, a pótló érettségi vizsgát követõen javítóvizsgára az eltelt idõtõl függetlenül jelentkezni lehet.

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidõszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni.”

(3) Az R. 12. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. Elõrehozott érettségi vizsgára

történõ jelentkezéskor, amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik érettségi vizsgára, amellyel

tanulói jogviszonyban áll, be kell mutatnia annak igazolását, hogy az adott vizsgatárgy helyi tantervben

meghatározott követelményeit a vizsgára jelentkezõ teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt

bizonyítvánnyal igazolni is tudja. Az igazolást annak a középiskolának az igazgatója állítja ki, amellyel a tanuló tanulói

jogviszonyban áll. A kiegészítõ és az ismétlõ, valamint a tanulói jogviszony megszûnése után a szintemelõ vizsgára

történõ jelentkezéskor be kell mutatni az érettségi bizonyítványt, tanúsítványt. A tanulói jogviszony megszûnése után

– a jelentkezési lap benyújtásakor – a jelentkezõnek igazolnia kell a személyazonosságát, továbbá be kell mutatnia a

középiskolai bizonyítványát és az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó

mentesítésrõl szóló igazolást. A pótló-, javítóvizsgára, valamint a tanulói jogviszony fennállása alatt a szintemelõ

vizsgára történõ jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi törzslapkivonatát is. Abban az esetben,

ha az érettségi vizsga az Nkt. 94. § (4) bekezdés p) pontja alapján kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint nem

ingyenes, a jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény, az emelt szintû vizsgák,

valamint a kormányhivatalnál történõ jelentkezés esetén a Hivatal számlájára befizetett térítési díj, tandíj, vizsgáztatási

díj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.”

(4) Az R. 12. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A jelentkezési lapot a kormányhivatalhoz postai úton tértivevényes küldeményben is be lehet nyújtani.

A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi

értesítési címet kell tartalmaznia. A jelentkezési laphoz a mellékleteket – a személyi igazolvány kivételével –

másolatban csatolni kell. Ha a szükséges mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal

felhívásának kézhezvételétõl számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a

jelentkezés érvénytelen.”

(5) Az R. 12. § (15)–(16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(15) A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját elõrehozott érettségi vizsgára kell változtatni bármely érettségi

vizsgatárgy esetében, ha rendes érettségi vizsgára jelentkezett, azonban a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta

befejezni a tanulmányait.

(16) Elõrehozott érettségi vizsgára kormányhivatalnál jelentkezhet bármely érettségi vizsgatárgyból a május–júniusi

vizsgaidõszak vonatkozásában az a vizsgázó, aki a kérelem benyújtásának idõpontjában külföldi vagy külföldi

rendszerû középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait. A vizsgára bocsátáskor nem kell vizsgálni az

(1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, azonban a sikeres érettségi vizsgáról kiállított tanúsítvány csak

a középiskolai végzettséget tanúsító okirattal együtt alkalmazható.”

4. § Az R. 41. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékban és osztályzatban történõ kifejezésével minõsíteni kell.

A teljesítmény százalékban történõ kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni,

tizedesjegy nem állapítható meg. Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészbõl áll, a vizsgázónak minden vizsgarészbõl

legalább tizenkettõ százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján a (3)–(4)

bekezdésben meghatározottak szerint legalább elégséges osztályzatot kaphasson. Középszintû matematika

vizsgatárgyból tett vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettõ százalékot, de nem érte el a

huszonöt százalékot, a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. Több

vizsgarész esetén az egyes vizsgarészeken elérhetõ pontszámot az adott vizsgatárgy részletes vizsgakövetelménye

határozza meg. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban tette le, teljesítményét a szóbeli vizsgarésznek megfelelõen kell

minõsíteni. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek

értékelési szabályai szerint kell értékelni, majd a két tételre adott pontszámok összegét a szóbeli vizsgán elérhetõ

pontszám kétszeresének százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga százalékos minõsítését. A vizsgázónak ebben az

esetben mindkét szóbeli vizsgáján legalább tizenkettõ százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a

teljesített százalékérték alapján a (3)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint legalább elégséges osztályzatot

kaphasson.
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(3) Középszintû érettségi vizsga esetén az elérhetõ pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történõ

kifejezése a következõ:

a) 80–100% elérése esetén jeles (5),

b) 60–79% elérése esetén jó (4),

c) 40–59% elérése esetén közepes (3),

d) 25–39% elérése esetén elégséges (2),

e) 0–24% elérése esetén elégtelen (1).

(4) Emelt szintû érettségi vizsga esetén az elérhetõ pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történõ

kifejezése a következõ:

a) 60–100% elérése esetén jeles (5),

b) 47–59% elérése esetén jó (4),

c) 33–46% elérése esetén közepes (3),

d) 25–32% elérése esetén elégséges (2),

e) 0–24% elérése esetén elégtelen (1).”

5. § Az R. 60/B. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Akkreditált érettségi vizsgatárgyakból a 2014/2015. tanév október–novemberi vizsgaidõszakban lehet utoljára

érettségi vizsgát tenni. A pszichológia vizsgatárgyból a 2014/2015. tanév május–júniusi vizsgaidõszakában lehet

elõször választható közismereti vizsgatárgyként érettségi vizsgát tenni.

(5) A vizsgaszabályzat 2. számú melléklet ELSÕ RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYI ÉS A VIZSGA FORMÁI

alcímet követõ táblázatának Választható közismereti vizsgatárgyak 23. Utazás és turizmus vizsgatárgyából csak a

kötelezõen választott vizsgatárgyon felüli, hatodik vizsgatárgyként lehet érettségi vizsgát tenni a 2013/2014. tanév

május–júniusi vizsgaidõszaktól.

(6) A 2013/2014. tanév május–júniusi érettségi vizsgaidõszaktól a nemzetiségi nyelvet tanulók az adott nemzetiségi

nyelvnek megfelelõ idegen nyelv vizsgatárgyból jelentkeznek érettségi vizsgára. A középszintû szóbeli érettségi

vizsgán a nemzetiségi nyelvet tanulók számára – a 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint – készített tételsorba az

intézmény pedagógiai programja alapján a nemzetiségi nyelvoktatás részét képezõ nemzetiségi ismereteiket is be kell

építeni.”

6. § Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Az R. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. § Az R.

a) 1. §-ában „a közoktatásról szóló törvény 9. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe „a nemzeti köznevelésrõl

szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 6. §-a”,

b) 2. §-ában a „nemzeti, etnikai kisebbségeket” szövegrész helyébe a „nemzetiségeket”,

c) 6. § (4) bekezdés b) és e) pontjában, 17. § (1) bekezdésében, 53. §-át megelõzõ alcímben, 53. §

(1)–(2) bekezdésében, (7)–(9) bekezdésében, valamint 54. § (1)–(3) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi”

szövegrész helyébe a „nemzetiségi”,

d) 6. § (6) bekezdésében, 7. § (6) bekezdésében, valamint 17/A. § (2) bekezdésében a „közoktatási” szövegrész

helyébe „köznevelési”,

e) a 11. § (2) bekezdés b) pontjában „a rendes, az elõrehozott, a kiegészítõ” szövegrész helyébe „a rendes, a

kiegészítõ”,

f) 11. § (4) bekezdésében, a 12. § (6) és (10) bekezdésében, 53. § (2) bekezdésében, valamint 55. §-ában a „nemzeti,

etnikai kisebbség nyelvén” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven”,

g) 11. § (7) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 88. § (12) bekezdése alapján illetékes kisebbségi

önkormányzatnak (a továbbiakban: illetékes kisebbségi önkormányzat)” szövegrész helyébe „az intézmény

székhelye szerint illetékes – fenntartótól függõen települési, vagy területi – nemzetiségi önkormányzatnak és az

országos nemzetiségi önkormányzatnak",
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h) 12. § (6) bekezdésében a „közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) bekezdésében meghatározott jogával”

szövegrész helyébe a „6. § (7) bekezdésében meghatározott jogával”,

i) 12. § (7) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 115–116. §-ában” szövegrész helyébe „az Nkt. 94. § (4)

bekezdés p) pontja alapján kiadott kormányrendeletben”,

j) 12. § (9)–(10) bekezdésében, 20. § (7) bekezdésében, valamint 37. § (1) és (3) bekezdésében a „közoktatásról szóló

törvény 30. §-ának (9)” szövegrész helyébe a „6. § (7)”,

k) 12. § (9) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 121. §-ának (1) bekezdés 29. a)” szövegrész helyébe „az Nkt.

4. § 23.”,

l) 13. § (3) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 17. §-ának (1)–(3) bekezdésében” szövegrész helyébe „az

Nkt. 3. mellékletében”,

m) 45. § (4) bekezdésében, valamint az 53. § (9) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a

„nemzetiségi”,

n) 45. § (5) bekezdésében a „közoktatási törvény 30. §-ában” szövegrész helyébe a „6. § (7) bekezdésében”,

o) 48. § (1) bekezdésében a „közoktatásról szóló törvény 114. § (1) bekezdése b) pontjának hetedik gondolatjelében”

szövegrész helyébe a „külön jogszabályban”,

p) 51. § (3) bekezdés b) pontjában „a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletének 3. pontjában” szövegrész

helyébe „az Nkt. 41. § (5) bekezdésében”,

q) 54. § (5) bekezdésében a „közoktatási törvény 30. §-ában megfogalmazott jogával élve” szövegrész helyébe a „6. §

(7) bekezdésében megfogalmazott jogával élve”,

r) 57. § (1) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 95. §-a (7) bekezdésének a) pontjában és (8) bekezdésében,”

szövegrész helyébe „az Nkt. 78. § (1) bekezdés b) pontjában”,

s) 57. § (3) bekezdés a) pontjában „a közoktatásról szóló törvény 104. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe „az

Nkt. 86. § (1) bekezdés b) pontjában”,

t) 59. § (1) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 84. §-ának (5)” szövegrész helyébe „az Nkt. 38. § (7)”,

u) 59. § (3) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 84. §-ának (5) bekezdése alapján három munkanapon belül”

szövegrész helyébe „az Nkt. 38. § (7) bekezdése alapján”

szöveg lép.

10. § (1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a, 3. § (1)–(3) és (5) bekezdése, 6. §-a, 11. § d) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 7. §-a, 8. §-a és 11. § a)–b) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

11. § Hatályát veszti az R.

a) 6. § (9) bekezdés b) pontja és (10) bekezdése,

b) 7. § (1)–(4) és (6)–(9) bekezdése, valamint 8. §-a,

c) 7. § (5) bekezdése,

d) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI címet

követõ vizsgatárgyak közül

da) az ÁBRÁZOLÓ ÉS MÛVÉSZETI GEOMETRIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím és az azt

követõ szöveg,

db) a MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím és az azt követõ szöveg,

dc) a HANGTANI ÉS AKUSZTIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím és az

azt követõ szöveg,

dd) a HANGKULTÚRAÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

cím és az azt követõ szöveg, valamint

de) a NEMZETISÉGI NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI (Nyelvoktató oktatási forma) és az

azt követõ szöveg.

12. § Ez a rendelet 2015. január 2-án veszti hatályát.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R. 2. számú melléklet ELSÕ RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI alcímet követõ
táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

A vizsgatárgy neve
A vizsga részei

középszinten emelt szinten

Kötelezõ
vizsgatárgyak

1. Magyar nyelv és
irodalom

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

2. Nemzetiségi nyelv és
irodalom

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

3. Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
4. Matematika írásbeli – írásbeli szóbeli
5. Élõ idegen nyelv

vagy

Latin nyelv

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli
1. olvasott szöveg
értése
2. nyelvhelyesség
3. hallott szöveg
értése
4. íráskészség
írásbeli

szóbeli

szóbeli
Választható
közismereti
vizsgatárgyak

1. Élõ idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli
1. olvasott szöveg
értése
2. nyelvhelyesség
3. hallott szöveg
értése
4. íráskészség

szóbeli

2. Fizika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
3. Kémia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
4. Biológia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
5. Földrajz írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
6. Ének-zene írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
7. Rajz és vizuális kultúra írásbeli gyakorlati gyakorlati szóbeli
8. Informatika gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli
9. Testnevelés gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli
10. Filozófia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
11. Hittan – szóbeli írásbeli szóbeli
12. Természettudomány írásbeli szóbeli – –
13. Latin nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
14. Emberismeret és etika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
15. Társadalomismeret írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
16. Ember- és
társadalomismeret, etika

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

17. Dráma írásbeli szóbeli,
gyakorlati

írásbeli szóbeli,
gyakorlati

18. Mozgóképkultúra és
médiaismeret

írásbeli,
gyakorlati

– írásbeli, gyakorlati szóbeli

19. Nemzetiségi
(kisebbségi) népismeret

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

20. Célnyelvi civilizáció – szóbeli írásbeli szóbeli
21. Belügyi rendészeti
ismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

22. Katonai alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
23. Utazás és turizmus gyakorlati szóbeli – –
24. Gazdasági ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
25. Judaisztika – szóbeli – –
26. Bibliaismeret – Hit
Gyülekezete

– szóbeli írásbeli szóbeli

27. Mûvészettörténet írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
28. Népmûvészet – szóbeli – szóbeli
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Választható
szakmai
elõkészítõ
vizsgatárgyak

1. Egészségügyi
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

2. Szociális alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
3. Oktatási alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
4. Mûvelõdési és
kommunikációs
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

5. Gépészeti
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

6. Elektronikai
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

7. Informatikai
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

8. Vegyipari alapismeretek írásbeli gyakorlati írásbeli gyakorlati
9. Építészeti és építési
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

10. Könnyûipari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

11. Faipari alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
12. Nyomdaipari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

13. a) Közlekedési
alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel)
b) Közlekedési
alapismeretek
(közlekedéstechnika)

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

14. Környezetvédelmi-
vízgazdálkodási
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

15. a) Közgazdasági
alapismeretek (üzleti
gazdaságtan)
b) Közgazdasági
alapismeretek (elméleti
gazdaságtan)

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

16. Ügyviteli
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

17. Kereskedelmi és
marketing alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

18. Vendéglátás-
idegenforgalom
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

19. Rendészeti
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

20. Mezõgazdasági
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

21. Élelmiszeripari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
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2. melléklet a 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R. 2. számú melléklet ELSÕ RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI alcímet követõ
táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

A vizsgatárgy neve
A vizsga részei

középszinten emelt szinten

Kötelezõ
vizsgatárgyak

1. Magyar nyelv és
irodalom

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

2. Nemzetiségi nyelv és
irodalom

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

3. Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
4. Matematika írásbeli – írásbeli szóbeli
5. Élõ idegen nyelv

vagy

Latin nyelv

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli
1. olvasott szöveg 
értése
2. nyelvhelyesség
3. hallott szöveg
értése
4. íráskészség
írásbeli

szóbeli

szóbeli
Választható
közismereti
vizsgatárgyak

1. Élõ idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli
1. olvasott szöveg 
értése
2. nyelvhelyesség
3. hallott szöveg
értése
4. íráskészség

szóbeli

2. Fizika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
3. Kémia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
4. Biológia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
5. Földrajz írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
6. Ének-zene írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
7. Rajz és vizuális kultúra írásbeli gyakorlati gyakorlati szóbeli
8. Informatika gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli
9. Testnevelés gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli
10. Filozófia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
11. Hittan – szóbeli írásbeli szóbeli
12. Természettudomány írásbeli szóbeli – –
13. Latin nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
14. Emberismeret és etika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
15. Társadalomismeret írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
16. Ember- és
társadalomismeret, etika

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

17. Dráma írásbeli szóbeli,
gyakorlati

írásbeli szóbeli,
gyakorlati

18. Mozgóképkultúra és
médiaismeret

írásbeli,
gyakorlati

– írásbeli, gyakorlati szóbeli

19. Nemzetiségi
(kisebbségi) népismeret

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

20. Célnyelvi civilizáció – szóbeli írásbeli szóbeli
21. Belügyi rendészeti
ismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

22. Katonai alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
23. Utazás és turizmus gyakorlati szóbeli – –
24. Gazdasági ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
25. Judaisztika – szóbeli – –
26. Bibliaismeret – Hit
Gyülekezete

– szóbeli írásbeli szóbeli

27. Mûvészettörténet írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
28. Népmûvészet – szóbeli – szóbeli
29. Pszichológia írásbeli szóbeli – –
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Választható
szakmai
elõkészítõ
vizsgatárgyak

1. Egészségügyi
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

2. Szociális alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
3. Oktatási alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
4. Mûvelõdési és
kommunikációs
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

5. Gépészeti
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

6. Elektronikai
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

7. Informatikai
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

8. Vegyipari alapismeretek írásbeli gyakorlati írásbeli gyakorlati
9. Építészeti és építési
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

10. Könnyûipari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

11. Faipari alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
12. Nyomdaipari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

13. a) Közlekedési
alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel)
b) Közlekedési
alapismeretek
(közlekedéstechnika)

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

14. Környezetvédelmi-
vízgazdálkodási
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

15. a) Közgazdasági
alapismeretek (üzleti
gazdaságtan)
b) Közgazdasági
alapismeretek (elméleti
gazdaságtan)

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

16. Ügyviteli
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

17. Kereskedelmi és
marketing alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

18. Vendéglátás-
idegenforgalom
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

19. Rendészeti
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

20. Mezõgazdasági
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

21. Élelmiszeripari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
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3. melléklet a 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ cím a következõ alcímmel egészül ki:

„PSZICHOLÓGIA

ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A vizsga formája

Középszinten: írásbeli és szóbeli.

A pszichológia érettségi vizsga célja

A középszintû pszichológia érettségi vizsga a pszichológiai jelenségekkel kapcsolatos ismereteket méri, valamint az

alapvetõ ismereteken túl legfõképpen annak megállapítására irányul, hogy a vizsgázók a pszichológiai ismereteket

hogyan képesek felhasználni a körülöttük lévõ világ megértésében. A pszichológia oktatás célja, hogy olyan

ismeretekhez juttassa a vizsgázókat, amelyek segítik õket a társas világban való jobb eligazodásban, hozzásegíti õket

önmaguk és mások reakcióinak jobb megértéséhez. A pszichológia tudományos módszereinek bemutatásával segít a

laikus tévhitek felülvizsgálatában, a kritikus szemlélet kialakulásában. Ezen kompetenciák meglétét a vizsgázó az

érettségi feladatok megoldása során is bizonyítja.

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó

– elsajátította-e a tartalmi követelményekben meghatározott alapismereteket;

– tudja-e helyesen használni az alapvetõ pszichológiai fogalmakat, tisztában van-e a tanult pszichológiai

alapfogalmak jelentéstartalmával, képes-e ismereteit világos nyelvi formában elõadni;

– tud-e szemléletes példákat, analógiákat említeni saját mindennapi tapasztalatait, irodalmi és filmélményeit

alapul véve, és tudja-e ezeket összekapcsolni a tudomány által rendszerezett ismeretekkel;

– tisztában van-e a pszichológia alapvetõ bizonyítási eljárásaival és a pszichológia szemléletmódjának fõ

vonásaival;

– képes-e kritikusan viszonyulni a pszichológiai tartalmú információkhoz, tisztában van-e a tudományos

bizonyítás alapvetõ kritériumaival;

– képes-e a pszichológiai ismereteit összekapcsolni az egészséges életvezetés szempontjaival;

– képes-e az emberek és csoportok viselkedésének okait, az emberek közti kommunikáció és érintkezés

jellemzõit a pszichológiai ismeretek összefüggéseiben szemlélni;

– ismeri-e a pszichológia lehetséges alkalmazási területeit és a pszichológia mindennapi életben való

felhasználásának lehetõségeit.

Tartalmi követelmények

KÖZÉPSZINT

Témakörök Követelmények
A pszichológia mint tudomány A pszichológia fogalma, tárgya, módszerei, helye a tudományok

rendszerében.
A pszichológia fõ nézõpontjai, alap- és alkalmazott tudományterületei,
vizsgálati módszerei.

Általános pszichológia
A lelki mûködés általános
törvényszerûségei

A megismerési folyamat jellemzõi, az észlelés, figyelem, tanulás és
emlékezet jelensége.
Különbözõ tanulási formák, a tanulás hatékonyságát befolyásoló
tényezõk és a különbözõ tanulási módszerek. A tanulást befolyásoló
képességek (intelligencia, kreativitás).
Az aktivációs szint, éberség, alvás, módosult tudatállapotok jellemzõi.
A motiváció típusai, mûködése és szerepe a viselkedésszabályozásban.
Érzelmek kialakulása, fajtái, az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatása.
Az aktiváció, érzelem, motiváció kapcsolata.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 65. szám 10567



Szociálpszichológiai ismeretek
A társas kapcsolatok alakulása A csoportalakulás és a csoport mûködésével kapcsolatos jelenségek:

csoportnyomás, normaalakulás, engedelmesség, tömegjelenségek,
teljesítmény csoportban.
A segítõ viselkedés alakulása és a segítõ magatartást befolyásoló
tényezõk.
Az attitûd fogalma, attitûdök szerepe a viselkedésszabályozásban,
nézetek alakulása és a meggyõzés hatékonyságát befolyásoló
tényezõk.
A társas megismerés jellemzõi, sztereotípia, elõítélet és ezek gyakorlati
tanulságai.
A személyközi viszonyok alakulása: vonzalom, barátság, szerelem.

Kommunikáció A kommunikációs folyamat összetevõi, a hatékony kommunikáció
feltételei, a kommunikációs zavarok okai.
A verbális és nonverbális közléssel kapcsolatos ismeretek, a verbális és
nonverbális közlés viszonya.

Fejlõdéspszichológia
Családi szocializáció A családi szocializáció fogalma, jellemzõi. Az anya-gyermek kapcsolat

jelentõsége a személyiségfejlõdésben, kötõdés. A családi mûködés
lehetséges nehézségei és zavarai (veszteségek, válás).
A személyiségfejlõdést elõsegítõ tényezõk és a különbözõ nevelési
stílusok hatása a személyiség alakulására. A személyiség és a környezet
egymásra hatásának összefüggései.
A személyiség fejlõdésének állomásai és ezek jellemzõi.

Személyiség-lélektani ismeretek
Személyiség felfogás,
személyiségjellemzõk

A személyiséggel kapcsolatos különbözõ megközelítésmódok és
kiemelten egy választott személyiségelmélet megközelítésmódjának
bemutatása.
A személyiség megismerésének lehetõségei és korlátai, a környezet és
az öröklõdés szerepe a személyiség alakulásában.
Az énkép, önértékelés kialakulásában szerepet játszó tényezõk, az
énkép jelentõsége a teljesítményben és a társas kapcsolatok
alakulásában.
A pszichés problémák, függõségek és krízishelyzetek kiváltó okai. A
testi betegségek hátterében meghúzódó pszichés okok.
Nehéz élethelyzetekkel való megküzdés, stressz, depresszió kezelése. A
lelki egészség megõrzése, a boldogság lehetséges forrásai.

Az alkalmazott pszichológia területei
Pszichológia a mindennapi élet területén A pszichológia alkalmazott területei a mindennapi életben és az

életvezetés, iskolapszichológia, tanácsadás, pszichoterápia, sport,
reklám stb. területén.
A média (pl. tévé, internet) szerepe a mindennapi életben, az
internetes világ pszichológiai hatásai, a médiafogyasztás jellemzõi,
életkori tényezõk a média üzeneteinek megértésében.

Kompetenciák
Források használata és értékelése

Az értelmezés képessége

Megfigyelés képessége

Rugalmas gondolkodás
Kritikai értékelés képessége

Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztõ
információ-forrásokban.
Szépirodalmi mûvek és mûalkotások lélektani tartalmának meglátása.
Pszichológiai alapfogalmak felismerése és alkalmazása írásos és
verbális formában mind befogadó, mind közlõként.
Ismeretek élethelyzetekre történõ alkalmazása.
Fogalmak összefüggéseinek meglátása, életbõl vett példákon való
bemutatása.
A tanult pszichológiai jelenségek felismerése valós élethelyzetekben.
Nyitottság az emberi megnyilvánulások megértésére, elfogadására.
Önálló kérdésfelvetés, véleményalkotás képessége.
Gondolatokról, ismeretekrõl, véleményekrõl személyes állásfoglalás
kialakítása.

”
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A Kormány 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 3–5. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § és a 8. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi

CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f), k) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9–13. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § (1) és (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §

(14) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3/A. §-a a következõ (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott személyt és a közeli hozzátartozóját választása

alapján az (1) bekezdés szerinti szolgáltató helyett a foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóhoz kell beutalni.”

2. § A Vhr. 3/A. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) és az (1c) bekezdésben” szöveg

lép.

3. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mûkr.) az „Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának ellenõrzése”

alcímet megelõzõen a következõ 15/A. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Mûködési engedély módosítás az egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek változása

miatt
15/A. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból módosítja az érintett egészségügyi szolgáltató mûködési

engedélyét, amennyiben az az egészségügyi szakellátási kapacitások, illetve ellátási területek tárgyában hozott

döntés miatt szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a mûködési engedély módosítására irányuló eljárás megindítható a szakellátási

kapacitás, illetve az ellátási terület tárgyában hozott döntés jogerõre emelkedését megelõzõen is, azzal, hogy a

mûködési engedély módosítása tárgyában nem hozható döntés a szakellátási kapacitás, illetve az ellátási terület

tárgyában hozott döntés jogerõre emelkedését megelõzõen.”

4. § A Mûkr. 25. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelettel

(a továbbiakban: Módr2.) megállapított 15/A. §-t a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei

önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló

2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr2. 3. §-ának a hatálybalépésekor folyamatban lévõ

eljárásokkal kapcsolatban is alkalmazni kell.”

5. § A Mûkr. 11. § (10) bekezdésében a „– legfeljebb két alkalommal – hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, amelynek

határideje 15 nap” szövegrész helyébe a „hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, amelynek határideje 8 nap” szöveg lép.

6. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 5/A. §-a a következõ (5d) és (5e) bekezdéssel egészül ki:
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„(5d) A Tv. 5/A. § (11) bekezdés e) pontja alapján – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – nem kell figyelembe venni

a térséghatárt

a) a rehabilitációs szakellátások esetében,

b) a Tv. 5/A. § (9) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben,

c) a nyugat-közép-magyarországi, az észak-közép-magyarországi és a dél-közép-magyarországi térségek Pest

megyéhez és Budapesthez tartozó területei tekintetében,

d) a stroke ellátások esetében,

e) a PIC ellátások esetében.

(5e) Nem kell ellátási területet megállapítani a 2. számú melléklet A) rész 53. és 57. pontja szerinti ellátások esetében,

valamint az egynapos ellátások esetében.”

7. § (1) Az Eftv. vhr. 17/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)

Korm. rendelettel megállapított 5/B. § szerinti nyilvántartást 2012. június 30-áig hozza létre az OTH a rendelkezésre álló

adatok és a konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése szerinti eljárások során hozott határozatok alapján.”

(2) Az Eftv. vhr. 17/A. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelettel

(a továbbiakban: Módr5.) megállapított 2. és 4. számú mellékletet a konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése alapján

indult és a Módr5. 8. §-ának a hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

8. § (1) Az Eftv. vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Eftv. vhr. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

9. § A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei

önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 18. §-a

a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Abban az esetben, ha a GYEMSZI a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján megindult és folyamatban lévõ eljárás során

módosítja az (1) bekezdés szerinti javaslatát, a döntéshozatal során a módosított javaslatot kell figyelembe venni,

amennyiben a javaslat a módosítást követõen megfelel a 20. §-ban foglaltaknak.”

10. § A Mikr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az OTH – a 20. §-ban foglaltak alapján – 2012. június 15-éig dönt a kapacitások és az ellátási területek

megállapításáról azzal, hogy az OTH a döntés során a 18. § (1), illetve (1a) bekezdése szerinti javaslatban foglaltaktól

eltérhet.”

11. § (1) A Mikr. 20. § (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1a) Nem kell ellátási területet megállapítani a Vhr. 2. számú melléklet A) rész 53. és 57. pontja szerinti ellátások

esetében, valamint az egynapos ellátások esetében.”

(2) A Mikr. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 19. § alapján felosztásra kerülõ fekvõbeteg-szakellátási kapacitások mennyisége nem haladhatja meg a

2011. december 31-én finanszírozási szerzõdéssel lekötött, az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelentve

szüneteltetett, valamint a finanszírozási szerzõdéssel még le nem kötött, de már befogadott fekvõbeteg-szakellátási

kapacitások összességét. A döntés során az eljárás megindításakor folyamatban lévõ kapacitás-átcsoportosítási és

többletkapacitás-befogadási kérelmekben, illetve pályázatokban foglaltakra tekintettel kell lenni. A felosztásra nem

kerülõ kapacitások az Eftv. szerinti tartalék részét képezik.”

(3) A Mikr. 20. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult eljárásokban a döntéshozatal során a (2) bekezdésben foglaltakon túl

figyelembe kell venni az Eftv. és a Vhr. alapján elõzetesen befogadott többletkapacitásokat is azzal, hogy azokról

a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult eljárásokban nem kell döntést hozni, azok az elõzetes befogadás tárgyában

hozott döntésben nevesített szolgáltatót illetik meg a döntésben és a külön jogszabályban foglaltak szerint.

Amennyiben azonban az elõzetes befogadást követõen olyan jogszabályi változás következett be, amely érinti

az elõzetesen befogadott kapacitást, a változást – kivéve, ha az a kapacitás mennyiségét érinti – figyelembe kell venni.”
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(4) A Mikr. 20. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Abban az esetben, ha a Törvény 7. § (3) bekezdés a) pontja alapján valamely szakma tekintetében szakmai okok
miatt nem kerül megállapításra valamelyik progresszivitási szinten ellátási terület, az adott kapacitáshoz tartozó
ellátási területet a szakmailag megfelelõ progresszivitási szinten lehet megállapítani.”

(5) A Mikr. 20. § (7a) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A Törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja alapján – a Vhr. 5/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túl – nem kell figyelembe venni
a térséghatárt]
„e) a PIC ellátások esetében.”

12. § A Mikr. 23/A. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr2.) megállapított 18. § (1a) bekezdését, 19. § (4) bekezdését, 20. § (1a), (2), (2a), (4) és
(7a) bekezdését a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr2. 9–11. §-ának a hatálybalépésekor folyamatban
lévõ eljárásokban alkalmazni kell.
(4) A Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult eljárások ügyintézési határideje meghosszabbodik a 19. §
(4) bekezdésében a Módr2. által megállapított határidõig.”

13. § A Mikr. 14. § (5) bekezdésében a „2012. július 1-jén” szövegrész helyébe a „2012. szeptember 1-jén” szöveg lép.

14. § Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet 65. §-ában az Eftv. vhr. 5/B. §-a a következõ (5a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5a) Amennyiben nem kerül megállapításra ellátási terület, a 2. számú melléklet A) rész 53. és 57. pontja szerinti
ellátások esetében a nyilvántartásban az adott egészségügyi szolgáltató számára az aktív fekvõbeteg-szakellátásban
megállapított ellátási területek összességét kell az adott kapacitáshoz tartozó ellátási területként rögzíteni azzal,
hogy az átfedésmentesség követelményét és a térséghatárt nem kell figyelembe venni.”

15. § (1) Hatályát veszti a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes
egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése.

(2) A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése nem lép hatályba.

(3) A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésének a Vhr.
3/A. § (1a) bekezdését megállapító rendelkezése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1a) Az (1) és az (1c) bekezdés alapján választott – beutaló szerinti – egészségügyi szolgáltató nem utasíthatja el a
biztosítottat arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a biztosított szempontjából területi ellátási kötelezettséggel.”

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetése napján 17 órakor lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és a 6. § 2012. július 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) rész 42. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42. bõr- és nemibeteg ellátás”
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2. melléklet a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:24 mezõje a következõ e)–g) ponttal egészül ki:

(Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:)

„e) Tiszaföldvár

f) Nagyrév

g) Cibakháza”

2. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:32 mezõjében az „a) a Kunszentmártoni kistérség” szövegrész

helyébe az „a) a Kunszentmártoni kistérség, kivéve Cibakháza, Nagyrév és Tiszaföldvár településeket” szöveg lép.

A Kormány 108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete
a természetes környezet megõrzésére szánt takarmánynövény-vetõmagkeverékek begyûjtését
és forgalmazását engedélyezõ hatóságok kijelölése vonatkozásában egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdésében,

a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény

30. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a következõket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló

2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetõmagtörvény) 2. § 9. és 25. pontjában, 7. § (1) és (5) bekezdésében, 8. §-ában,

9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1)–(4) bekezdésében, 14. §

(1) és (3) bekezdésében, 15. § (1a), (2) és (7)–(11) bekezdésében, 18. § (3) és (4) bekezdésében, 19. § (1) és

(2) bekezdésében, 20. § (1) és (3)–(6) bekezdésében, 23. § (1) bekezdés a)–g) pontjában, h) pontjában a prebázis és

bázis kategóriájú szõlõ- és gyümölcs, valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai

szaporítóanyagok, a szuper elit szaporítási fokú vetõmag és a törzsültetvények vonatkozásában, 23. § (1) bekezdés

i)–l) pontjában, 23. § (3) és (4) bekezdésében, 24. § b) pontjában, 26. § (2) bekezdésében az a)–d) pont vonatkozásában,

27. §-ában, valamint 28. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként

a NÉBIH-et jelöli ki.”

(2) Az R. 7. § (1) bekezdésében a „45. §-ának (1)–(3) bekezdésében” szövegrésze helyébe a „45. § (1) bekezdésében,”

szövegrész lép.

2. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) A természetes környezet megõrzésére szánt takarmánynövény-vetõmagkeverékek kereskedelmi célú

begyûjtése tekintetében eljáró természetvédelmi hatóságként a Kormány a felügyelõséget jelöli ki.

(2) Amennyiben természetes környezet megõrzésére szánt takarmánynövény-vetõmagkeverékek kereskedelmi célú

begyûjtésére vonatkozó tevékenység több hatóság illetékességi területéhez tartozik, az engedélyezõ hatóság az

OKTVF.”
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3. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.

(XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-ában a „45. §-ának (1)–(3) bekezdésében” szövegrésze helyébe a „45. § (1) bekezdésében”

szövegrész lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követõ harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete
a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes
szabályokról

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 14. pontjában, valamint a honvédelemrõl és

a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §

(1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO) által elõírt katonai célú

beruházásokat, fejlesztéseket tartalmazó, a NATO Észak-atlanti Tanács (NAC) által jóváhagyott képességfejlesztési

csomagok megvalósítása érdekében szükséges, valamint az egyéb közös finanszírozású NATO támogatott programok

(a továbbiakban együtt: NSIP) keretében megvalósuló árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésére, építési

beruházásra (a továbbiakban együtt: NSIP beszerzés), és a beszerzési eljárásokban részt vevõ és közremûködõ

szervezetekre és személyekre terjed ki.

2. § (1) E rendeletet a beszerzés értékére tekintet nélkül alkalmazni kell.

(2) Amennyiben az NSIP beszerzés egyidejûleg e rendelet és más jogszabály hatálya alá is tartozik, akkor e rendelet

szabályai szerint kell eljárni.

(3) Ahol e rendelet a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseit rendeli

alkalmazni, ott közbeszerzésen az e rendelet által szabályozott NSIP beszerzést kell érteni.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Ajánlatkérõ: a programfelelõs, vagy a programfelelõs által megbízott NATO-, nemzetközi vagy nemzeti szervezet.

2. Ajánlattevõ: a Kbt. 4. § 1. pontjában meghatározott fogalom.

3. Alvállalkozó: a Kbt. 4. § 2. pontjában meghatározott fogalom.

4. Árubeszerzés: a Kbt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott fogalom.

5. Beszerzési eljárás elõkészítése: a Kbt. 4. § 13. pontjában meghatározott fogalom.

6. Beszerzési eljárás megindítása: a Kbt. 4.§ 14. pontjában meghatározott fogalom.

7. Biztonsági Beruházási Bizottság (a továbbiakban: BBB): az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági

Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeirõl, a

jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetrõl szóló 164/2002. (VIII. 2.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott szervezet.

8. Építési beruházás: a Kbt. 7. § (3) bekezdésében meghatározott fogalom.

9. Illetékes Bizottság (a továbbiakban: IB): a NATO illetékes bizottsága vagy felelõs szervezete, amely az

adott programhoz kapcsolódó fejlesztések költségkereteit jóváhagyja. IB a NATO Biztonsági Beruházási Program

esetében a NATO Beruházási Bizottság, a nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztések esetén pedig a BBB.
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10. Keretmegállapodás: a Kbt. 4. § 12. pontjában meghatározott fogalom.
11. Kijelöléses eljárási típus: az IB által az adott feladat megvalósítására kizárólagosan alkalmas gazdálkodó szervezet

meghatározása.
12. Megrendelõi Alap Megállapodásos eljárás: az arra felhatalmazott NATO szervezet és a tagállamok gazdálkodó

szervezetei között létrejött szállítási megállapodásra épülõ beszerzési eljárási típus.
13. Nemzeti eljárás: az IB döntése szerint nemzeti hatáskörbe utalt, e rendeletben szabályozott beszerzési eljárás.
14. „Nemzeti-NATO beszerzési eljárás +” eljárás: olyan, valamely NATO-tagállam által lefolytatásra kerülõ beszerzési

eljárás, melynek során az adott nemzet ajánlattevõi köre – az IB döntése alapján – kiegészülhet valamely más
NATO-tagállam ajánlattevõivel is.

15. Programfelelõs: a honvédelemért felelõs miniszter által az adott program elõkészítésére és megvalósítására
kijelölt felelõs szervezet.

16. Részvételre jelentkezõ: a Kbt. 4. § 19. pontjában meghatározott fogalom.
17. Szolgáltatás: a Kbt. 7. § (4) bekezdésében meghatározott fogalom.

2. Az NSIP beszerzésekre vonatkozó általános szabályok

4. § A felelõsségi rendre a Kbt. 22. §-ában foglalt rendelkezések megfelelõen alkalmazandóak.

5. § (1) A programfelelõs feladata és felelõssége, hogy megteremtse az eljárás lefolytatásának feltételeit, a tevékenységben
érintett szervezetek és hatóságok bevonásával kidolgozza az eljárás alapjául szolgáló követelményeket,
meghatározza, hogy az eljárás valamint a feladatellátás során mely legmagasabb minõsítési szintû minõsített adat
kezelésére kell az ajánlattevõnek alkalmasnak lennie, meghatározza továbbá az elbírálás szempontjait, az elbírálásban
részt vevõk körét, a dokumentáció ellenértékét, az eljárás fajtáját, egy gazdálkodó szervezettõl történõ ajánlatkérés
esetén dokumentálja a kizárólagosságot.

(2) Ha az ajánlatkérõ nem azonos a programfelelõssel, úgy a programfelelõs az (1) bekezdésben meghatározott adatok,
dokumentumok rendelkezésére bocsátásáért és teljességéért, míg az eljárás lefolytatásáért az ajánlatkérõ a felelõs.

(3) Az ajánlatkérõnek biztosítania kell, hogy a beszerzések költséghatékonyan és kellõ idõben valósuljanak meg.

6. § Az összeférhetetlenség vonatkozásában a Kbt. 24. §-ban foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

7. § (1) Az ajánlatkérõ minden egyes beszerzési eljárását – annak elõkészítésétõl az eljárás alapján kötött szerzõdés
teljesítéséig terjedõen – írásban köteles dokumentálni.

(2) Az ajánlatkérõ köteles a beszerzési eljárások kapcsán keletkezett dokumentumokat a NATO által történõ pénzügyi
zárásig megõrizni. A pénzügyi zárás idõpontja NATO hatályos eljárásrend alapján kerül meghatározásra.

(3) Az ajánlatkérõ köteles a beszerzési eljárás dokumentumaiba a betekintést biztosítani az illetékes nemzeti, vagy
NATO-szervek ellenõrzésre felhatalmazott képviselõi részére.

8. § (1) E rendelet alkalmazásában a beszerzési eljárást megindító, vagy módosító hirdetményt és az eljárás eredményérõl
szóló tájékoztatást tartalmazó hirdetményt az R1.-ben meghatározott NATO Beszállítói Információs Honlapon
(a továbbiakban: honlap) kell közzétenni.

(2) A hirdetményként megjelenõ dokumentumok mintáit az 1–3. mellékletek tartalmazzák. A hirdetmény honlapon
történõ megjelenésének napja egyben a hirdetmény közzétételének, az eljárás megindításának, vagy módosításának
kezdõnapja is. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az eljárás megindításának kezdõnapja az ajánlattételi
felhívás megküldésének napja.

9. § (1) A felhívásra a Kbt. 39. §-át, 41. §-át, 42. §-át, 43. § (2) és (3) bekezdését, 44. § (1) és (2) bekezdését, 45. § (1) és
(5)–(8) bekezdését, 46–48. §-ait, a dokumentációra vonatkozóan Kbt. 49. § (2), (3), (5) és (6) bekezdését, 50. §-át és
51. §-át, 52. § (1) és (3) bekezdését, 53–57. §-ait és 122. § (5) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell az e §-ban és
a 10. §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) Az ajánlatkérõ az eljárást megindító felhívásban köteles elõírni, hogy az ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben
az ajánlattevõnek meg kell jelölnie az alvállalkozóit, a teljesítésben részt vevõ harmadik személyeket és az általuk
végrehajtásra tervezett feladatot, továbbá hogy azok a szerzõdés teljesítésében az ajánlat értékére vonatkoztatva
milyen százalékos mértékben fognak részt venni.
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(3) Az ajánlatkérõ a megfelelõ részvételi jelentkezéshez, ajánlattételhez dokumentációt készíthet, amely egyebek mellett

a részletes szerzõdési feltételeket vagy a szerzõdéstervezetet tartalmazza. Az ajánlattevõk a dokumentációt az eljárást

megindító felhívásban meghatározott helyen és idõben vehetik át.

(4) A minõsített adatokat tartalmazó dokumentációt a nyertes ajánlattevõ kivételével az összes ajánlattevõ köteles az

ajánlatkérõ értesítésének kézhezvételétõl számított 15 napon belül az ajánlatkérõhöz visszajuttatni.

(5) A dokumentáció részét képezõ beszerzési mûszaki leírást az európai szabványokat közzétevõ nemzeti szabványokra,

európai mûszaki tanúsítványokra, katonai szabványokra vagy közös mûszaki leírásokra való hivatkozással kell

meghatározni.

(6) Ha az ajánlatkérõ nem tudja meghatározni a mûszaki leírást a (5) bekezdés szerint, akkor azt más módon, különösen

mûszaki paraméterek meghatározásával kell megadnia az eljárást megindító felhívásban vagy dokumentációban.

(7) Az ajánlatkérõ a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetû, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,

személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tehet, ha a beszerzés tárgyának ilyen módon történõ

egyértelmû és közérthetõ meghatározása a katonai alkalmazhatóság érdekében elengedhetetlen.

(8) Az eljárást megindító felhívás, valamint a dokumentáció módosítását a 3. mellékletben meghatározott minta szerint

kell kezdeményezni.

10. § A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha

a) az ajánlatkérõ visszavonja az ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívást;

b) az eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés d), vagy f) pontja alapján eredménytelen;

c) egyik ajánlattevõ sem vagy az összességében legelõnyösebb ajánlattevõ sem tett – az ajánlatkérõ rendelkezésére

álló anyagi fedezet mértékéig, figyelemmel a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra is – megfelelõ ajánlatot.

11. § (1) Az NSIP beszerzési eljárásokban ajánlattevõként vagy alvállalkozóként kizárólag Magyarországon, vagy valamely

NATO tagországban bejegyzett gazdálkodó szervezet vehet részt.

(2) Az NSIP beszerzési eljárásokban ajánlattevõként és az ajánlat értékének 5%-át meghaladó mértékben igénybe venni

szándékozott alvállalkozóként az R1. alapján „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal rendelkezõ gazdálkodó

szervezetek vehetnek részt, kivéve a (4), (6) és (7) bekezdésben foglalt eseteket.

(3) Az adott beszerzési eljárásban közremûködõknek biztosítaniuk kell az adott beszerzésre az ajánlatkérõ által

meghatározott szintû NATO vagy nemzeti minõsített adatvédelmi elõírások betartását.

(4) Amennyiben az IB döntése az ajánlattevõi kört kiterjeszti más NATO tagállamban bejegyzett gazdálkodó

szervezetekre is, akkor azoknak az e rendelet keretében lefolytatásra kerülõ beszerzési eljárások – „Nemzeti-NATO

beszerzési eljárás +” eljárás – során elegendõ az adott NATO tagállam kormánya által a NATO AC–4/D/2261

dokumentum (a továbbiakban: a NATO hatályos eljárásrendje) szerint kiállított megfelelõségi tanúsítvány, mely

egyenértékû a (2) bekezdésben elõírt „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal.

(5) Az ajánlattevõ alvállalkozói, valamint az ajánlattevõ által a teljesítésbe bevonni kívánt harmadik személyek

vonatkozásában az általuk végrehajtandó feladat függvényében kötelezõ a (3) bekezdésben elõírtak érvényesítése.

Más NATO-tagállambeli gazdálkodó szervezetek esetén a (2) bekezdésben meghatározottakkal egyenértékû

kormányzati minõsítés szükséges, ha részükre a szerzõdés teljesítése során a minõsített adatokhoz való hozzáférés

elengedhetetlen.

(6) Ha a (2) bekezdésben meghatározott, NATO Beszállításra Alkalmas határozattal rendelkezõ gazdálkodó szervezetek,

valamint a (4) bekezdés szerinti esetben a NATO hatályos eljárásrendje szerint kiállított megfelelõségi tanúsítvánnyal

rendelkezõ, más NATO-tagállamban bejegyzett gazdálkodó szervezetek között nincs olyan, amelyik a beszerzés

tárgyát képezõ szakterülettel foglalkozik, akkor a beszerzési eljárásban a részvételre jelentkezõ, illetve az ajánlattevõ és

a beszerzés értékének 5%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében az ajánlatkérõ a

(2) bekezdésben elõírt „NATO Beszállításra Alkalmas” határozat meglététõl eltekinthet.

(7) Ha egy azonos tárgyú, korábban lefolytatott beszerzési eljárásban érvényes részvételi jelentkezést egy részvételre

jelentkezõ sem nyújtott be, illetve érvényes ajánlatot egy ajánlattevõ sem tett, akkor a beszerzési eljárásban

a részvételre jelentkezõ, vagy ajánlattevõ által a beszerzés értékének 5%-át meghaladó mértékben igénybe venni

kívánt alvállalkozója esetében az ajánlatkérõ a (2) bekezdésben elõírt „NATO Beszállításra Alkalmas” határozat

meglététõl eltekinthet.

(8) A Kbt. 25–28. § bekezdésében foglaltak megfelelõen alkalmazandók.
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12. § (1) Az ajánlattevõnek, valamint az ajánlat értékének 5%-át meghaladó mértékben igénybe venni szándékozott

alvállalkozójának rendelkeznie kell a 11. §-ban elõírtakon túlmenõen megfelelõ szintû és érvényes telephely

biztonsági tanúsítvánnyal, amennyiben azt az eljárást megindító felhívás elõírja. A szerzõdés teljesítésére való

alkalmasság megítélését csak a BBB egyetértésével lehet egyéb feltételhez kötni.

(2) Kizárólag a 11. § (6) bekezdésének alkalmazása esetén kell az alkalmasság elbírálására a Kbt. 55. §-át alkalmazni.

(3) Az ajánlatkérõ az eljárást megindító felhívásban jogosult a Kbt. 56. és 57. § szerinti kizáró okok közül egynek vagy

többnek a beszerzési eljárásban való érvényesítését elõírni, valamint köteles a Kbt. 56. § (1) bekezdésének k) pontja,

valamint (2) bekezdése szerinti kizáró ok érvényesítését elõírni. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevõnek,

illetve részvételre jelentkezõnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára

vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.

(4) Az ajánlattevõnek, illetve a részvételre jelentkezõnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie

az alvállalkozóit, a teljesítésben részt vevõ harmadik személyeket és az általuk végrehajtásra tervezett feladatot,

továbbá hogy azok a szerzõdés teljesítésében az ajánlat értékére vonatkoztatva milyen százalékos mértékben fognak

részt venni.

13. § (1) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálására a Kbt. 63. §-át, a 65. § (1) és (2) bekezdését, 66–68. §-ait, 69. §

(1)–(7) bekezdését, 70–75. §-ait, 76. § (1) bekezdés a), b) és d)–f) pontjait, 76. § (2) bekezdését, 77. § (1), (3) és

(4) bekezdését, 78. §-át, 80. §-át és 81.§-át kell megfelelõen alkalmazni az e §–ban és a 14–18. §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) A Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazható azzal, hogy attól a 17. § (2) bekezdésében meghatározott esetben el

lehet térni.

14. § (1) Az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések értékelését az ajánlattételi, illetve részvételi jelentkezési határidõ lejártát

követõen haladéktalanul meg kell kezdeni.

(2) Kijelöléses eljárás alkalmazása esetén az értékelést, valamint a tárgyalást az ajánlat beérkezését követõen, az

ajánlattételi határidõ lejárta elõtt is meg lehet kezdeni.

15. § A kijelöléses eljárás esetén az ajánlat elbírálása kizárólag az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek

való megfelelõség alapján történik.

16. § (1) Az ajánlatkérõ az ajánlatokat elbírálhatja kétborítékos eljárási mód szerint. Kétborítékos eljárás esetében kétféle

– a (3)–(5) bekezdésekben meghatározott – módon van lehetõség az ajánlatok elbírálására, amit az ajánlati felhívásban

az ajánlatok elbírálásának szempontjai mellett kell rögzíteni.

(2) Kétborítékos eljárási mód választása esetén az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló bírálati

szempont nem alkalmazható.

(3) A kétborítékos eljárás keretében az ajánlattevõnek az ajánlatát két külön lezárt borítékban kell beadnia, amelyek közül

az 1. számú boríték a pénzügyi, gazdasági, szakmai, mûszaki alkalmasságra vonatkozó, valamint az ajánlati felhívásban

meghatározott egyéb adatokat, míg a 2. számú boríték csak az árajánlatot tartalmazza. Kétborítékos eljárás esetében

az ajánlattevõ alkalmasságának vizsgálatára az 1. számú boríték felbontásával egyidejûleg kerül sor.

(4) Ha az értékelés az 1. számú boríték felbontásával kezdõdik és az 1. számú boríték tartalmazza az ajánlati árat vagy olyan

adatot, melybõl az ajánlati árra vonatkozóan információ nyerhetõ, akkor az ajánlattevõ ajánlata érvénytelen. Az

1. számú boríték értékelését követõen kerülhet sor a 2. számú boríték bontására. Az eljárás nyerteseként

a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást tartalmazó – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban

meghatározott feltételeknek megfelelõ – érvényes ajánlatot tevõ ajánlattevõt kell kihirdetni.

(5) Ha az értékelés a 2. számú boríték felbontásával kezdõdik, akkor azok kiértékelését követõen a megfelelõ tartalmú,

legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást tevõ ajánlattevõ 1. számú borítékát kell felbontani. Amennyiben az ajánlata

az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel, ezt az ajánlattevõt kell kihirdetni

az eljárás nyerteseként. A többi ajánlattevõ 1. számú borítékát nem lehet felbontani. Ha a legalacsonyabb összegû

ellenszolgáltatást tevõ 1. számú borítéka az ajánlati felhívásnak nem felel meg, akkor a második legkedvezõbb összegû

ellenszolgáltatást tevõ ajánlattevõ 1. számú borítékát kell felbontani és kiértékelni. Az értékelés ezen elvnek

megfelelõen a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást tartalmazó, megfelelõ mûszaki tartalmú ajánlat

kiválasztásáig tart.

(6) Amennyiben az ajánlatkérõ a Kbt. 69. §-a alapján kért és az ajánlattevõtõl kapott indokolás alapján érvénytelennek

nyilváníthatja az ajánlatot, errõl köteles haladéktalanul tájékoztatni a BBB-t.
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17. § (1) Az ajánlatkérõ az eljárás eredményérõl, vagy eredménytelenségérõl szóló írásbeli összegezést az errõl hozott döntést

követõ 3 munkanapon belül, de nyílt eljárásban legkésõbb a 23. § (4) bekezdésben megadott határidõn belül,

hirdetmény nélküli tárgyalásos és meghívásos eljárásban az ajánlattételi határidõ lejártától számított 10 napon belül,

gyorsított eljárásban 5 napon belül az ajánlattevõk részére a 4. mellékletben meghatározott minta szerint köteles

megküldeni.

(2) Ha a nyertes ajánlat értéke meghaladja a NATO által jóváhagyott keretet, akkor az ajánlatkérõ kezdeményezi az IB-nél a

többletköltség jóváhagyását. Ha az ajánlatkérõ az IB döntésének elhúzódása miatt nem tudja az írásbeli összegezést

határidõre elkészíteni, akkor az (1) bekezdésben meghatározott határidõt legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetrõl az ajánlattevõket egyidejûleg értesíteni kell és az ajánlattevõknek

nyilatkozniuk kell az ajánlati kötöttség fenntartásáról, beleértve a bankgarancia határidejét is. Ha bármely ajánlattevõ

az ajánlati kötöttség fenntartásáról nem nyilatkozik, vagy azt nem vállalja, akkor az ajánlatot visszavontnak kell

tekinteni. Ha az ajánlatkérõ az ajánlatot biztosíték adásához kötötte, akkor az ajánlati kötöttséget nem vállaló, illetõleg

az ajánlati kötöttség fenntartásáról nem nyilatkozó ajánlattevõ esetében a nyilatkozatuk megtételétõl vagy megtételi

határidejétõl számított 10 munkanapon belül részükre a biztosítékot vissza kell adni.

18. § (1) Az ajánlatkérõ a meghívásos eljárásban a részvételi szakasz eredményérõl az errõl hozott döntést követõ

3 munkanapon belül, de legkésõbb a részvételi jelentkezések felbontásától számított 20, gyorsított eljárásban

10 napon belül az 5. mellékletben meghatározott minta szerint írásbeli összegezést küld a részvételre jelentkezõk

részére.

(2) Az ajánlatkérõ az (1) bekezdésben meghatározott határidõt legfeljebb 10 nappal meghosszabbíthatja, azonban

a halasztásról az összes részvételre jelentkezõt egyidejûleg írásban értesíteni kell.

19. § (1) Az NSIP beszerzési eljárásokban az IB által meghatározott beszerzési eljárási típust kell alkalmazni.

(2) Ha az IB nemzetközi beszerzési eljárást határoz meg, akkor a NATO hatályos eljárásrendjét kell alkalmazni.

(3) Amennyiben nemzeti eljárás esetén az IB elõírja, hogy a projekt finanszírozásában részt vevõ más nemzetek

ajánlattevõi is részt vehetnek az eljárásban, akkor a NATO hatályos eljárásrendjében megfogalmazottak szerint kell

a projekt finanszírozásában részt vevõ más nemzeteket értesíteni, és az ajánlattevõik részére a jelentkezés lehetõségét

biztosítani, az eljárás lefolytatása azonban e rendeletben meghatározottak szerint történik.

(4) Ha az IB Megrendelõi Alap Megállapodásos eljárást rendel el, akkor a vonatkozó NATO szabályoknak megfelelõen az

arra felhatalmazott NATO szervezetet kell az eljárás lefolytatásával megbízni.

20. § (1) A nemzeti beszerzési eljárás fajtája nyílt, meghívásos, hirdetmény nélküli tárgyalásos, valamint keretmegállapodásos

lehet.

(2) Ha a NATO hatályos eljárásrendje alapján az IB kijelöléses eljárást hagy jóvá, akkor az általa meghatározott

ajánlattevõtõl kell ajánlatot kérni, e rendelet hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályai szerint.

21. § (1) A nyílt és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás az 1. mellékletben meghatározott ajánlati vagy ajánlattételi

felhívással (a továbbiakban együtt: ajánlati felhívás) indul, amelyet – a kijelöléses és a hirdetmény nélküli tárgyalásos

eljárások kivételével – az ajánlatkérõ a honlapon köteles közzétenni.

(2) A meghívásos eljárás a 2. mellékletben meghatározott részvételi felhívással indul.

22. § (1) A beszerzésekkel kapcsolatban felmerülõ vitás kérdések rendezése érdekében a felek kötelesek egymással

együttmûködni és egyeztetni.

(2) Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a fennmaradó vitás kérdések eldöntése érdekében a felek

bírósághoz fordulhatnak.

3. A beszerzésekre vonatkozó különös szabályok

23. § (1) A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden 11. § (1) bekezdés szerinti érdekelt

gazdasági szereplõ ajánlatot tehet.

(2) A nyílt eljárásban az alkalmasnak minõsített ajánlattevõkkel lehet egy vagy több tárgyalási fordulóban tárgyalni, ha

egyik ajánlattevõ, vagy az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ sem tett – az ajánlatkérõ rendelkezésére álló

fedezet mértékére tekintettel – megfelelõ ajánlatot.
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(3) Nyílt eljárásban az ajánlat benyújtására vonatkozó határidõt az ajánlatkérõ nem határozhatja meg az ajánlati felhívás

közzétételének napjától számított 20 napnál rövidebb idõtartamban.

(4) A nyílt eljárásban az ajánlatkérõ a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevõ

pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidõ lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség idõtartamát az ajánlatkérõ az

ajánlati felhívásban nem határozhatja meg annak kezdetétõl számított hatvan napnál hosszabb idõtartamban.

(5) A nyílt eljárásban az ajánlati kötöttség kiterjesztése során a 17. § (3) bekezdést, valamint a Kbt. 65. § (2) bekezdését kell

alkalmazni.

24. § (1) A meghívásos eljárásra a Kbt. 84. §-át, a 86. §-át, valamint a 87. § (1) és (3) bekezdését kell alkalmazni az e §-ban foglalt

eltérésekkel.

(2) A meghívásos beszerzési eljárásban a 12. § (1) bekezdést kell alkalmazni a részvételre jelentkezõk alkalmasságának

elbírálása során.

(3) A meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszában lehet tárgyalni, ha a részvételi szakaszban az ajánlatkérõ egy részvételre

jelentkezõ jelentkezését nyilvánította érvényessé.

(4) A meghívásos eljárásban az ajánlatkérõ

a) a részvételi jelentkezési határidõt nem határozhatja meg a hirdetmény feladásától számított 20 napnál rövidebb

idõtartamban,

b) az ajánlattételi határidõt nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított

10 napnál rövidebb idõtartamban.

(5) A meghívásos eljárásban az ajánlatkérõ a részvételi felhívásban meghatározott feltételekhez a részvételi határidõ

lejártától, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevõ pedig az

ajánlatához az ajánlattételi határidõ lejártától kötve van a (3) bekezdésben szabályozott eset kivételével.

(6) A meghívásos eljárásban a (3) bekezdésben meghatározott esetben az ajánlati kötöttség a tárgyalás vagy tárgyalások

befejeztével, a végsõ ajánlat megtételével áll be.

(7) A meghívásos eljárásban az ajánlati kötöttség idõtartamára és annak kiterjesztésére a 23. § (4)–(5) bekezdésében

foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

25. § (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra a Kbt. 94. § (1) bekezdését, a 94. § (2) bekezdés c)–d) pontját, a (3) bekezdés

b) pontját, a (4) bekezdés a) és b) pontját, a 95. § (1)–(3) bekezdését, a 96. § (2) bekezdését, a 97. § (2) bekezdését, a

98. §-át, a 99. §-át, a 122. § (7) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell az e §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 94. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetében, valamint – ha a rendkívüli

sürgõsséget elõidézõ helyzetben az ésszerûen lehetséges – a Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben az

ajánlatkérõnek legalább három ajánlattevõt kell ajánlattételre felhívnia.

(3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõt úgy köteles meghatározni, hogy az

ajánlattevõk részére elegendõ idõ álljon rendelkezésre az ajánlat összeállításához és benyújtásához.

(4) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban

meghatározott feltételekhez, az ajánlattevõ pedig a tárgyalások befejeztével, a végsõ ajánlat megtételével van kötve

ajánlatához.

(5) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlati kötöttség idõtartamára és annak kiterjesztésére a 23. §

(4)–(5) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

26. § (1) Gyorsított eljárás lefolytatására csak meghívásos eljárásban kivételesen és indokolt esetben van lehetõség,

amennyiben sürgõsség miatt nem lehet alkalmazni az ezen eljárásnál elõírt határidõket.

(2) Ajánlatkérõ a gyorsított eljárás alkalmazásának szükségességét a részvételi felhívásban köteles megindokolni.

(3) A gyorsított eljárásban az ajánlatkérõ

a) a részvételi jelentkezési határidõt nem határozhatja meg a hirdetmény feladásától számított 10 napnál rövidebb

idõtartamban,

b) az ajánlattételi határidõt nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított

5 napnál rövidebb idõtartamban.

27. § Az ajánlatkérõ beszerzését keretmegállapodás útján is megvalósíthatja. A keretmegállapodásos eljárásra a Kbt.

108. §-át, a 109. § (1)–(4), (6) és (8) bekezdéseit, valamint a 110. §-át megfelelõen kell alkalmazni.
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4. A beszerzési szerzõdés

28. § A beszerzési szerzõdésre a Kbt. 124. § (1)–(6) bekezdését, a (8) bekezdés a), c) és d) pontját, a (9) bekezdését, a 125. §

(1)–(3) bekezdését, a 126. §-át, 128. §-át, a 129. § (1)–(8) bekezdéseit, a 130. §-át és a 132. §-át a jelen alcímben

meghatározott eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.

29. § A programfelelõs a szerzõdés megkötésérõl köteles értesíteni az IB-t.

30. § Ha a szerzõdés teljesítésének idõtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevõ a szerzõdésben foglalt teljes

ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelõ összeg, de legfeljebb 10 millió forint elõlegként történõ kifizetését kérheti.

31. § (1) A (2) bekezdésben rögzített eset kivételével a szerzõdés teljesítésének folyamatában elõre nem látható, a felektõl

függetlenül bekövetkezõ olyan körülmény esetén, amely miatt a szerzõdés egésze vagy annak egy része az ajánlatban

megjelölt alvállalkozóval nem teljesíthetõ, az alvállalkozó személye az ajánlatkérõ hozzájárulásával módosítható.

A bevont alvállalkozónak meg kell felelnie az ajánlati felhívásban foglalt – az alvállalkozóra vonatkozó –

követelményeknek.

(2) Az ajánlat értékének 5%-ánál kisebb mértékben igénybe venni szándékozott alvállalkozó változása esetén az

ajánlattevõnek csak bejelentési kötelezettsége van.

32. § A Kbt. 132. § (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerzõdés teljesítése során olyan, a

szerzõdés megkötésekor nem ismert lényeges körülmény merül fel, amely miatt a szerzõdés szerinti teljesítés

lehetetlenné válik vagy az építési beruházás esetén a mûszaki ellenõr, vagy szakhatóság kiegészítõ munkálatok

elvégzését írja elõ.

5. Igazolás kiállításának szabályai

33. § (1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény 80. § n) pontja szerinti, az NSIP beszerzés közterhektõl való mentességét a honvédelemért

felelõs miniszter igazolja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt igazolás kötelezõ adattartalma a következõ:

a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,

b) a mentességre jogosított beszerzést vagy beruházást végrehajtó, beszerzési szerzõdést elnyert személy,

szervezet neve és állandó lakóhelyének vagy székhelyének címe,

c) az NSIP beszerzési eljárás keretében létrejött beszerzési szerzõdés adatai,

d) idõ vagy más feltétel megjelölése az okirat érvényességének megállapítására,

e) az okirat kiállításának helye és kelte,

f) az okiratot kiállító hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és

érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és

g) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására.

6. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes

szabályokról szóló 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 65. szám 10579



1. melléklet a 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Ajánlati, ajánlattételi felhívás minta
1.

a. Az ajánlatkérõ neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:

b. A választott eljárás:

c. A szerzõdés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

d. A beszerzés tárgya és mennyisége:

e. A teljesítés helye:

f. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevõ a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

g. A részajánlat tételének szempontja*:

h. A teljesítés határideje vagy a szerzõdés idõtartama:

i. A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe*:

j. A dokumentáció átadásának helye és ideje:

k. A dokumentáció megvásárlásának feltételei:

l. Az ajánlattételi határidõ, mely azonos az ajánlatok felbontásának idõpontjával:

m. Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):

n. Az ajánlattétel nyelve:

o. Az ajánlatok felbontásának helye:

p. Az ajánlati biztosíték összegszerûen meghatározott mértéke és feltételei*:

q. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, valamint hivatkozás a vonatkozó elõírásokra:

r. A nyertes közös ajánlattevõktõl gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése*:

s. Az ajánlattevõ személyes és jogi helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt

pénzügyi, gazdasági, mûszaki és szakmai alkalmassága megítéléséhez szükséges adatok*:

t. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód*:

u. Mûszaki és szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód*:

v. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

w. Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:

2. Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

2. melléklet a 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Részvételi felhívás minta

1.

a. Az ajánlatkérõ neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:

b. A választott eljárás:

c. Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása:

d. A szerzõdés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak*:

e. A beszerzés tárgya és mennyisége:

f. A teljesítés helye:

g. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevõ a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

h. A részajánlat tételének szempontja*:

i. A teljesítés határideje vagy a szerzõdés idõtartama:

j. A nyertes közös ajánlattevõktõl gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése*:

k. A részvételi jelentkezés határideje:
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l. A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):
m. A részvételi jelentkezés nyelve:
n. A tárgyalás idõpontja*:
o. Az ajánlattevõ személyes és jogi helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt
pénzügyi, gazdasági, mûszaki és szakmai alkalmassága megítéléséhez szükséges adatok*:
p. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód*:
q. Mûszaki és szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód*:
r. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
s. Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:
t. Az ajánlatkérõ által már kiválasztottak nevei és címei*:
2. Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

3. melléklet a 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Hirdetmény módosítása, visszavonása, a dokumentáció vagy a határidõ módosítása minta

a. ) Az ajánlatkérõ neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
b. ) A beszerzés tárgya:
c. ) A választott eljárás:
d. ) E hirdetmény célja:
e. ) A módosítással vagy visszavonással érintett hirdetmény vagy dokumentáció típusa:
f. ) Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ lejártának napja:
g. ) Módosítás:

ga) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentáció módosított pontjai és a módosítás szövege*:
gb) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ: *

h. ) A visszavonás ténye*:
i. ) A határidõ-hosszabbítás:

ia) a határidõ-hosszabbítás indoka*:
ib) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ: *

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

4. melléklet a 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Összegezés az eljárásról minta
a. Az ajánlatkérõ neve, címe:
b. A beszerzés tárgya, mennyisége:
c. Eredményes volt-e az eljárás:
d. Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka*:
e. Az érvényes ajánlatot tevõ, ki nem zárt és alkalmasnak talált ajánlattevõk neve, ajánlatuknak az elbírálás szempontja
és – az összességében legelõnyösebb ajánlat választása esetén – annak részszempontjai szerinti tartalmi elemei:
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f. Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következõ táblázatba foglalva**:

Az elbírálás részszempontjai
A részszem-

pontok
súlyszámai

Az ajánlattevõ neve: Az ajánlattevõ neve: Az ajánlattevõ neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és

súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és

súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és

súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevõnként:

(A táblázatnak az ajánlattevõk nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont

szerinti tartalmi elemeire megállapított értékelési pontszámot, jobb oldalára az értékelési pontszámnak a súlyszámmal

kialakított szorzatát kell beírni.)

g. A táblázatban szereplõ értékelési pontszámok indokolása**:

h. Az érvénytelen ajánlatot tevõ, kizárt, továbbá alkalmatlan ajánlattevõk neve és az érvénytelenség, a kizárás vagy az

alkalmatlanság indokai:

i. Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevõ neve és ajánlata kiválasztásának indokai:

j. A nyertest követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve és ajánlata kiválasztásának indokai*:

k. A beszerzés azon része, melyre a nyertes, vagy az õt követõ ajánlattevõ harmadik személlyel szerzõdést köthet*:

l. Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérõ az összességében legelõnyösebb ajánlatot választja.

5. melléklet a 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Összegezés részvételi jelentkezések elbírálásáról minta

a. Az ajánlatkérõ neve és címe:

b. A beszerzés tárgya és mennyisége:

c. A választott eljárás fajtája:

d. Eredményes volt-e a részvételi szakasz:

e. Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka:

f. Az eredménytelen részvételi szakaszt követõen indul-e új eljárás:

g. A benyújtott részvételi jelentkezések száma:

h. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezõk neve és címe, minõsítésük indoka:

i. Az alkalmatlannak minõsített részvételre jelentkezõk neve és címe, minõsítésük indoka:

j. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezõk neve és címe, az érvénytelenség indoka:

k. Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezõk neve és címe:

l. Egyéb információk:

m. Hivatkozás az eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének napja:

n. Az összegezés elkészítésének idõpontja:
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1173/2012. (VI. 1.) Korm. határozata
Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettõs
adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettõs adóztatás

elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)

bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének

– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges

megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat elõadójának

a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1174/2012. (VI. 1.) Korm. határozata
a 2012. június 20–22. között Rio de Janeiróban megrendezésre kerülõ ENSZ Fenntartható Fejlõdési
Konferencián („Rio+20”) való magyar részvételrõl

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a 2012. június 20–22. között Rio de Janeiróban megrendezésre kerülõ ENSZ Fenntartható

Fejlõdési Konferencián (a továbbiakban: Konferencia) Magyarország képviseletében küldöttség vegyen részt;

2. felkéri a köztársasági elnököt a küldöttség vezetésére;

3. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;

4. felhívja a külügyminisztert, hogy a küldöttség tagjai részére a meghatalmazási okiratot adja ki;

5. jóváhagyja a konferencián képviselendõ magyar álláspont irányelveit, és felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy

a külügyminiszterrel együttmûködve gondoskodjon a részletes tárgyalási álláspontok és szakmai anyagok

elõkészítésérõl;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

külügyminiszter

Határidõ: azonnal

6. támogatja a vízügyi kérdéskör kiemelt kezelését és az aktív magyar szerepvállalást a Konferencián, majd azt követõen

is, és felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a konferenciát követõen készítsen errõl jelentést a Kormány számára,

amelyben bemutatja a további magyar szerepvállalás lehetõségeit.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1175/2012. (VI. 1.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. prioritásainak megállapításáról

A Kormány

1. az Új Széchenyi Terv környezetfejlesztési céljainak megvalósítása érdekében megállapítja a Környezet és Energia

Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. prioritásait az 1. melléklet szerint,

2. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló

1010/2011. (I. 19.) Korm. határozat 1. mellékletének a KEOP 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. prioritásokra vonatkozó részeit.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

10584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 65. szám



1. melléklet az 1175/2012. (VI. 1.) Korm. határozathoz

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve

KEOP 1. prioritás: Egészséges tiszta települések

I. A Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzõinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minõség-javító projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok
határidõre teljesülnek. Ezeken túlmenõen a vízellátás biztonsága megfelelõ lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg ugyan a közüzemi vízmû által szolgáltatott víz
minõsége jellemzõen megfelel a rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentõs kockázatok terhelik az üzemelõ vízbázis súlyos veszélyeztetettsége
miatt.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2011 2012 2013 Összesen

393,59 0,00 0,00 393,59

Tartalék: 4,90 Mrd Ft

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébõl: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2007–2011 2012 2013 2014–2015 Összesen

402,70 234,50 97,32 0,00 734,52
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

1.1.1 Települési szilárd
hulladékgazdálkodási
rendszerek

74,14 0,00 0,00 Megelõzés, szelektív gyûjtés,
szerves hulladék lerakótól
történõ eltérítése, lerakással
történõ ártalmatlanítás

VM –

1.1.1./B Települési szilárd
hulladékgazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése

12,52 0,00 0,00 Megelõzés, szelektív hulladék
begyûjtõ kapacitás fejlesztése,
begyûjtött hulladék elõkezelése,
lerakó kapacitás
kihasználtságának növelése

VM –

1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás 177,24 0,00 0,00 Szennyvíztisztító telep létesítés,
bõvítés, korszerûsítés

VM –

Csatornahálózat építés, bõvítés,
rekonstrukció

Szennyvíziszap kezelõ
létesítmények

Egyedi szennyvízkezelés

Települési folyékony hulladék
(szippantott szennyvíz)

szállítási feltételeinek
korszerûsítése

1.3.0. Ivóvíz-minõség javítása 125,00 0,00 0,00 Térségi rendszer létesítése,
csatlakozás másik vízellátó
rendszerhez, Más vízbázisra
áttérés,

VM BM

Vízkezelés, Ivóvízhálózat
rekonstrukciója,

Eddig el nem látott területek
bekapcsolása a vízellátásba,

Hálózattisztítás, Tartalékkutak,
Vízmûtelepi létesítmények
állapotának javítása,

Vízbiztonsági terv készítése,
Hálózatrekonstrukciós
intézkedési terv
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1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának
javítása

4,69 0,00 0,00 Térségi rendszer létesítése,
csatlakozás másik vízellátó
rendszerhez

VM –

Más vízbázisra áttérés

Vízkezelés

Vízbiztonsági terv készítése

Többlet-
kötelezettség-
vállalás esetén
tartalék
konstrukciók

1.0.0 Prioritás 393,59 0,00 0,00

Az 1.2.0 konstrukció 4,90 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.
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KEOP 2. prioritás: Vizeink jó kezelése

I. A Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminõség és ivóvízbázis védelem, települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és
vízgazdálkodási tervezés – révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minõsége és mennyisége, valamint csökkenni fog
veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával Európai Uniós (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2011 2012 2013 Összesen

96,16 2,77 0,00 98,93

Tartalék: 7,58 Mrd Ft

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébõl: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2007–2011 2012 2013 2014–2015 Összesen

337,97 52,72 11,00 0,00 401,69

10588
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi65.szám



II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi
fejlesztések

31,44 0,00 0,00 – Árvízi tározók létesítése
– Tisza-völgyi (VTT) fejlesztések
esetében alkalmazható

BM –

– Közép- és nagyvízi meder
lefolyási viszonyait,
vízszállító-képességének a
megõrzését és javítását célzó
intézkedések és mûszaki
beavatkozások

– Árvízvédelmi töltések építése,
fejlesztése, rekonstrukciója

– Az altalaj-állékonyság
növelésére irányuló
beavatkozások, a nem kellõ
biztonságú szakaszok
megerõsítése;

– Hullámvédõ erdõsáv létesítése
és rekonstrukciója

– Meglévõ árvízi tározók
rekonstrukciója

– Támfalak rekonstrukciója

– Töltéskorona burkolat építése

– Keresztezõ mûtárgyak építése,
átépítése

– Árvízvédelmi fõvédvonalak
infrastrukturális fejlesztése

– Üzemelési és fenntartási
eszköz- és mûszer-beszerzés

2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi
fejlesztések

6,05 0,00 0,00 – Árvízvédelmi töltések építése,
fejlesztése, rekonstrukciója,
áthelyezése

BM –

– Árvízvédelmi rendszer
kiépítése mobilgát kialakításával
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Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

– Az altalaj-állékonyság
növelésére irányuló
beavatkozások, a nem kellõ
biztonságú szakaszok
megerõsítése

– Nagyvízi levezetõ képesség
javítása a hullámtér
rehabilitációjával

– Meglévõ árvízi tározók
rekonstrukciója

– Támfalak rekonstrukciója

– Töltéskorona burkolat építése

– Keresztezõ mûtárgyak építése,
átépítése

– Árvízvédelmi fõvédvonalak
infrastrukturális fejlesztése

– Üzemelési és fenntartási
eszköz- és mûszerbeszerzés

2.1.3 Tájgazdálkodást megalapozó
vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)

4,80 0,00 0,00 – ártéri tájgazdálkodást szolgáló
vízrendszer kiépítése

BM VM

– Vízbeeresztõ mûtárgy építése.

– Állandó vízfelületek kialakítása
kotrással, partrendezéssel.

– Tájrendezés és a kialakított
mûtárgyak, anyagnyerõhelyek
tájba illesztése

– Tájgazdálkodást szolgáló
vízrendszer üzemeltetéséhez,
fenntartásához szükséges
eszközök

– Tájgazdálkodás mûködési
szervezeti infrastruktúrájának
fejlesztése
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Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

– Monitoring rendszerek
kiépítése, illeszkedve a meglévõ
és folyamatban lévõ integrált
monitoringhoz, informatikai
rendszer létrehozása.

2.2.1 Komplex vízvédelmi
beruházások

0,00 0,00 0,00 – Vízszint-szabályozás és
vízpótlást biztosító
létesítmények kialakítása és
rekonstrukciója

BM VM

– Holtág, meder-,
mellékág-rehabilitáció

– Jó áramlási viszonyok
biztosítása: csatornarendszerek
és keresztirányú mûtárgyak
kialakítása, felújítása.

– Szûrõmezõk, hordalékfogók,
torkolati mûvek, völgyzárógátak
kialakítása, felújítása

– Kotrás, zagyterek kialakítása,
iszapelhelyezés

– Vízinövények ökológiai
szabályozása, nádgazdálkodás

– Táj-rehabilitáció

– Szennyvízelvezetés és -tisztítás

– A projekt-célok
megvalósulásának
monitorozása, mérõhelyek
kialakítása;

– A jó állapot eléréséhez és a
fenntartásához szükséges
eszközök beszerzése

– A projekt keretében kialakított
mûtárgyak megközelítéséhez
nélkülözhetetlen kezelõ-utak
kialakítása
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Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

2.2.1/B Komplex vízvédelmi beruházások
– Duna-Tisza-közi Homokhátság

6,64 0,00 0,00 – Holtág, meder-,
mellékág-rehabilitáció;

VM BM

– A vizes élõhely megõrzését,
kialakulását segítõ mûtárgyak,
infrastruktúra

– Vízinövények ökológiai
szabályozása, nádgazdálkodás;

– Táj-rehabilitáció;

– Vízszint-szabályozó és
vízpótlást biztosító
létesítmények

– Vízkivétel, vízátvezetés,
vízleadó útvonal és mûtárgyak

– Vízvisszatartás, tározók

– Beeresztõ- leeresztõ
mûtárgyak és zsilipek építése és
rekonstrukciója;

– Csatornarendszerek és
keresztirányú mûtárgyak

– Kotrás, zagyterek kialakítása,
iszapelhelyezés, depónia és
töltésépítés

– A vízpótlást és
vízszint-szabályozást biztosító
létesítmények alternatív
energiaellátása

– Szûrõmezõk, hordalékfogók,
torkolati mûvek

– Monitoring

– Kezelõ-utak

2.2.2 VKI monitoring 0,00 1,31 0,00 – Állapotfelmérés; VM BM

– Állomás (felszín alatti, felszín
közeli, felszíni, hidromet.)

korszerûsítés, felújítás, létesítés;

10592
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi65.szám



Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

– Vízminõségi- és kútvizsgálatok,
geodéziai mérések;

– Mérõmûszerek, monitoring
számítástechnikai eszközök
beszerzése, laborfejlesztés;

– A kialakított rendszerek
használatának oktatása.

2.2.2/B VKI informatika 1,05 0,00 0,00 Infokommunikációs
rendszerfejlesztés
(szoftverbeszerzés,
szoftverfejlesztés,
adatbázis-fejlesztés,
szaktanácsadás,
eszközbeszerzés, építés)

VM BM

2.2.3/A Ivóvízbázis-védelem 2,21 0,00 0,00 – Állapotfelmérés, archív
információk begyûjtése;

VM –

– Szennyezõ források feltárása
furasokkal;

– Monitoring-rendszer
kialakítása furással vagy
szondával;

– Talajminta és vízkémiai
mintavételek, laborelemzések;

– Tartós szivattyúzás mérésekkel,
vizsgálatokkal;

– Geofizikai felmérés,
mederszelvényezés;

– A meglevõ észlelõ kutak és
észlelésre alkalmas kutak
felújítása, megvásárlása;

– Vízszintészleléshez,
vízminõség vizsgálatokhoz
kapcsolódó mûszertelepítés;

– Modellezés, védõterület
meghatározása;
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Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

– Biztonságba helyezési terv
készítése, a védõterületi
határozathoz szükséges
dokumentáció összeállítása;

– Térinformatikai feldolgozások
készítése

2.2.3/B Ivóvízbázis-védelem 0,00 0,00 – Körülkerítés; riasztórendszer;
sorompók;

VM –

– Üzemi célt nem szolgáló
létesítmények megszüntetése;

– Pangó víz levezetését szolgáló
árkok építése;
– övárok létesítése burkolása;

– Védõterületen kettõsfalú
szennyvízcsatorna kiépítése;

– Felhagyott kutak
eltömedékelése;

– A vízminõségre veszélyt
jelentõ felszín alatti
létesítmények felszámolása

– Közüzemi ivóvízellátási céllal
mûködtetett egyedi kialakítású
karsztvízmû átalakítása;

– Medernyelõ szakaszok
lezárása, mederszakaszok
burkolása;

– A külsõ védõterületen
áthaladó út, közút, vasút
meglévõ csapadékvíz-elvezetõ
árkának szigetelése

– A vízbázis teljes vízminõségi,
vízszint és vízhozam
észlelõhálózatának kialakítása;

– Vízrajzi mérõmûtárgyak,
jeladós PTC szondák,
mederszonda;
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Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

– Hordalékfogó, iszapfogó,
olajfogó, szigetelés

2.3.0 A települési szilárd
hulladéklerakókat érintõ térségi
szintû rekultivációs programok
elvégzése

17,61 0,00 0,00 A helyszín biztosítása,
rekultivációs munkálatok
végzése, rekultivációs
utógondozáshoz szükséges
beruházási tevékenységek

VM –

2.3.0/B A települési szilárd
hulladéklerakókat érintõ
rekultivációs programok
elvégzése

1,85 0,00 0,00 A helyszín biztosítása,
rekultivációs munkálatok
végzése, rekultivációs
utógondozáshoz szükséges
beruházási tevékenységek

VM –

2.4.0 Szennyezett területek
kármentesítése

18,71 0,00 0,00 Környezeti kármentesítési
mûszaki beavatkozások

VM –

– Bontás

– Építés jellegû munkák

– Kármentesítés mûszaki
beavatkozásának technológiai
mûködtetése

– Kármentesítés mûszaki
beavatkozási munkáinak
elõrehaladását ellenõrzõ
vizsgálatok

– Kármentesítést követõ
helyreállítási tevékenységek

2.4.0/B Hulladéklerakók kármentesítése 5,80 0,00 0,00 – Bontás VM –

– Létesítmények/mûtárgyak
kialakítása, passzív hidraulikus
védelmi rendszer kiépítése,
hulladék áthalmozása,
felszedése.

– Tereprendezés, a záró
rétegrend kialakítása,
bioremediáció elõkészítése,
növénytelepítés
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Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

– Kármentesítés
beavatkozásának technológiai
mûködtetése

– Monitoring

– Helyreállítás

2.5.0/B Árvízi kockázati térképezés és
stratégiai kockázatkezelési terv
készítése

0,00 1,46 0,00 – Elõzetes kockázatbecslés
– Térképezési és tervezési
alapadatok elõállítása,
beszerzése

BM VM

– Nagyvízi meder kezelési tervek

– Fejlesztési projekteket
megalapozó árvízvédelmi
koncepciótervek, stratégiai
tervek és döntés-elõkészítõ
tanulmányok

– Kockázatok elemzése, ár- és
belvízi veszély- és kockázati
térképek

– Kockázat-kezelési tervek
készítése a vízgyûjtõkön és a
részvízgyûjtõkön

– A kockázati tervekhez
kapcsolódó vízminõségi
kockázati területi tervek

– A közvélemény tájékoztatása
és társadalmi konzultáció

Többlet-
kötelezettség-
vállalás esetén
tartalék
konstrukciók

2.0.0 Prioritás 96,16 2,77 0,00

A 2.1.1, 2.1.2., 2.2.2 és 2.3.0 konstrukciókon összesen 7,58 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.
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KEOP 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

I. A Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megõrzését, a védett és közösségi jelentõségû állat- és növényfajok
védelmét, valamint a környezeti nevelés erõsítését támogatja. A Natura 2000 vagy védett természeti területek élõhelyeinek helyreállítása és megõrzése mellett a prioritási
tengely fontos elemei az élettelen természeti értékek helyreállítása és megõrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása, az élõhely
fenntartás infrastrukturális hátterének megteremtése, valamint az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése. Továbbá a gyûjteményes növénykertek és történeti kertek
megõrzése helyreállítása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2011 2012 2013 Összesen

25,15 0,25 0,00 25,40

Tartalék: Mrd Ft

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébõl: %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2007–2011 2012 2013 2014–2015 Összesen

13,84 14,51 8,42 1,00 37,77
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

3.1.2 Élõhelyvédelem- és helyreállítás,
élettelen természeti értékek
védelme, vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának
mérséklése

17,77 0,00 0,00 – Élõhely-védelem, -helyreállítás VM –

– Élettelen természeti értékek
megõrzése

– Barlangbejáratok biztosítása,
barlangok mûszaki
létesítményeinek korszerûsítése
(csak NP)

– Mesterséges üregek mûszaki
biztosítása, rekonstrukciója

– Földtani alapszelvények
rekonstrukciója

– Földtani természetvédelmi
értéket képviselõ bányák
rehabilitációja

– Ex lege védett források
helyreállítása

– Felszínalaktani értékek
megõrzése, rehabilitációja

– Kunhalmok, földvárak
természetközeli állapotba való
visszaállítása

– Vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának
mérséklése

– Elektromos szabadvezetékek
kiváltása (kizárólag nemzeti park

– igazgatóságok részére
engedélyezett tevékenységek)

– Elektromos szabadvezetékek
természetbarát átalakítása
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Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

– Út-vasút természetbarát
átalakítása

3.1.3 Gyûjteményes növénykertek és
védett történeti kertek

2,38 0,00 0,00 – Vizes élõhelyek
rekonstrukciója, kialakítása

VM –

megõrzése és helyreállítása – Nem vizes élõhelyek,
természetközeli társulások
rekonstrukciója

– Speciális élõhelyekhez,
gyûjteményekhez kapcsolódó
beruházások

– Védett növényfajok ex situ
megõrzési programjához
kapcsolódó tevékenységek

– Kertek, parkok állapotának
javításához kapcsolódóan,
megalapozott kerttörténeti

kutatás, értékelés és javaslatok
alapján meghatározott
tevékenységek

3.2.0 Élõhelykezeléshez kapcsolódó
infrastruktúra fejlesztés

4,00 0,00 0,00 – stabil vagy mobil karámok
létesítése, villanypásztor, kerítés
kialakítása;

VM –

– területkezelési céllal tartott
állatok tartására szolgáló
épületek és ezek kiegészítõ
létesítményeinek felújítása;

– a területkezelési céllal tartott
állatok számára kutak,
itatóhelyek létesítése; felújítása

– az élõhely-kezeléshez
szükséges eszközök, erõ- és
munkagépek beszerzése;

– a területek elérhetõségét
szolgáló utak természetközeli
módon történõ kiépítése,
felújítása
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Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

– a projekt
célterületén/hatásterületén a
fejlesztés által támogatott
élõhely-kezelés
eredményességének méréséhez
közvetlenül kapcsolódó
természetvédelmi célú
monitoring eszközök beszerzése
(maximálisan a projekt teljes
költségvetésének 5%-os
mértékéig, önállóan nem
támogatható)

3.3.0 Az erdei iskola és erdei óvoda
hálózat infrastrukturális fejlesztése

1,00 0,25 0,00 Nem turisztikai célú
épületrekonstrukció, felújítás

VM –

– Meglévõ létesítmények
környezettudatos átalakítása;

– Funkcióbõvítést szolgáló
építési munka

– Az erdei iskola és erdei óvoda
épületébe szükséges bútorok
beszerzése

– akadálymentesítés;

– Speciális, tematikus terepi
bemutatóeszközök
rendszerének kiépítése

– Terepi laborfelszerelések
beszerzése

– Terepi megfigyelõ- és mérõ
eszközök beszerzése – A terepi
megfigyelést könnyítõ, nem
motoros meghajtású
közlekedési eszközök

beszerzése

– Beltéri foglalkozások
eszköztárának fejlesztése
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Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

– Az erdei iskola/óvoda
környezetének rendezési
munkálatai;

– Térségi erdei iskola/óvoda
hálózatok kialakítása;

– Erdei iskola és erdei óvoda
szolgáltatáshoz kapcsolódó,
ESZA típusú, nem beruházás

jellegû tevékenysége

Többlet-
kötelezettség-
vállalás esetén
tartalék
konstrukciók

3.0.0 Prioritás 25,15 0,25 0,00
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KEOP 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás

I. A Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és
irodaépületeire), továbbá a távhõszolgáltatók és -termelõk energia-takarékosság növelésére, az energia-hatékonyság javítására irányuló beruházásainak elõsegítése,
támogatása. A prioritás elsõsorban kis-közepes méretû projekteket támogat, 10–75% közötti arányban.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2011 2012 2013 Összesen

0,00 0,00 0,00 0,00

Tartalék: Mrd Ft

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébõl: %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2007–2011 2012 2013 2014–2015 Összesen*

49,96 2,87 0,00 0,00 52,83

* Az 1010/2011 (I. 19.) Korm. határozat az 5. prioritás vonatkozásában 59,22 Mrd Ft kötelezettségvállalás megtételére adott felhatalmazást. Tekintettel arra, hogy az abban

jelzett átcsoportosításra vonatkozó módosítás az Operatív Programban nem történt meg, ezért jelen Korm. határozattal a 7. prioritásra visszacsoportosításra kerül 16 Mrd Ft.

Ugyanakkor a 1010/2011 (I. 19.) Korm. határozat felhatalmazása alapján idõközben a 43,22 Mrd Ft-on (5. prioritás átcsoportosítás nélküli kerete) felül további 9,61 Mrd Ft

kötelezettségvállalás történt, így a kötelezettségvállalás jelenlegi mértéke 52,83 Mrd Ft.
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

5.4.0 Távhõ-szektor energetikai
korszerûsítése

0 0 0 távhõellátás
energiahatékonysági
korszerûsítése

NFM

Többlet-
kötelezettség-
vállalás esetén
tartalék
konstrukciók

5.0.0 Prioritás 0,00 0,00 0,00
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KEOP 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás

I. A Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja, hogy a fenntartható életmód folytatásához szükséges környezettudatos szemléletmód, értékrend, ismeretek megteremtõdjenek elsõsorban a lakossági
fogyasztókban – kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága.
A prioritáshoz tartoznak továbbá a szakpolitikák, stratégiák, megalapozását, a környezetvédelmi hatósági tevékenységét hatékonyságát segítõ tudás közzétételét, s ez által
a környezeti demokrácia erõsítését is szolgáló e-környezetvédelmi fejlesztések is.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2011 2012 2013 Összesen

12,08 0,00 0,00 12,08

Tartalék: Mrd Ft

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébõl: %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2007–2011 2012 2013 2014–2015 Összesen

12,69 8,82 0,00 0,00 21,51
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

6.1.0/A FÉF kampányok 3,90 0,00 0,00 Elõre meghatározott
forgatókönyv és szakmai
tartalom szerint megvalósuló
iskolai rendezvények
támogathatók.

NFM/VM –

6.1.0/B FÉF kampányok 1. Térségi komplex kampányok
megtervezése és lebonyolítása

NFM/VM –

2. Fenntarthatósági tematikájú
rendezvény/rendezvénysorozat
szervezése és lebonyolítása

3. Lakossági tanácsadó iroda
fejlesztése

6.1.0/C FÉF kampányok Országos komplex kampányok
megtervezése és lebonyolítása

NFM/VM –

6.2.0/A FÉF mintaprojektek 3,90 0,00 0,00 1. A hivatásforgalmú kerékpáros
közlekedés infrastrukturális
feltételeinek javítása

NFM/VM –

2. Házi és közösségi
komposztálást népszerûsítõ
mintaprojekt

6.2.0/B FÉF mintaprojektek 1. Középületek komplex
környezetbarát
(hulladékmegelõzõ,
víztakarékos, energiatakarékos)
átalakítása

NFM/VM –

2. Fenntartható életmóddal
kapcsolatos nonprofit
információs központok
fejlesztése

3. Környezetbarát, helyi
élelmiszerek piacának fejlesztése
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Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

4. Biotermékek, ill.
környezetbarát termékek és
szolgáltatások minõsítõ vagy
hitelesítõ rendszerének
fejlesztése, a rendszerek
népszerûsítése

6.3.0 E-környezetvédelem 4,20 0,00 0,00 Infokommunikációs
rendszerfejlesztés
(szoftverbeszerzés,
szoftverfejlesztés,
szaktanácsadás,
eszközbeszerzés, építés)

VM NFM

6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek 0,08 0,00 0,00 1. Stratégiai zajtérkép készítése VM –

2. Intézkedési terv készítése

Többlet-
kötelezettség-
vállalás esetén
tartalék
konstrukciók

6.0.0 Prioritás 12,08 0,00 0,00
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KEOP 7. prioritás: Projekt elõkészítés

I. A Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt elõkészítés keret egyrészt az összetett kidolgozási igényû projektek tervezési és elõkészítési
munkáinak finanszírozását szolgálja. Másrészt a megfelelõ minõségû pályázatok beérkezését segítõ projektgenerálási és szakértõi tevékenységek megvalósítását segíti elõ
a 2014 utáni idõszak vonatkozásában is. (Utóbbi tevékenység támogatása késõbbi idõpontban, OP módosítást követõen lehetséges.)

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2011 2012 2013 Összesen

10,90 12,15 0,00 23,05

Tartalék: 4,90 Mrd Ft

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébõl: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2007–2011 2012 2013 2014–2015 Összesen*

32,85 15,00 6,63 0,00 54,48

* Tartalmazza az 5. prioritásról visszacsoportosított 16 Mrd Ft-ot is.
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

7.0.0 Projekt elõkészítés kétfordulós
pályázatokban

5,90 0,00 0,00 Megvalósítási projektek
elõkészítése

VM BM

710 Derogációs vízi közmû projektek
elõkészítése

5,00 0,00 0,00 RMT, CBA készítés VM BM

elvi és/vagy mûszaki engedélyes
tervek készítése

környezeti hatásvizsgálat, ill.
elõzetes vizsgálat, Natura 2000
hatásbecslés

engedélyeztetés

tenderdokumentáció készítése

kapcsolódó menedzsment
költség

lakosság tájékoztatása

7.9.0 Stratégiai tervezés 0,00 12,15 0,00 Megalapozó szakmapolitikai és
támogatási stratégia készítése,
nagyprojekt elõkészítés a
környezetvédelem és az
energetika területén.

NFM BM, VM

Többlet-
kötelezettség-
vállalás esetén
tartalék
konstrukciók

7.0.0 Prioritás 10,90 12,15 0,00
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KEOP 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás

I. A Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP közremûködõ szervezeteinek – az OP-val kapcsolatos
tevékenységeinek – finanszírozására szolgál. Másrészt ebbõl a keretbõl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetõ egyéb tevékenységek
(pl. a monitoring bizottságok mûködtetése, értékelõ, elemzõ tanulmányok, fordítás költsége).

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2011 2012 2013 Összesen

3,02 0,932 0,00 3,95

Tartalék: 4,90 Mrd Ft

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébõl: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2007–2011 2012 2013 2014–2015 Összesen

21,17 0,93 0,00 0,00 22,10
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetõ kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért

felelõs miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma

tekintetében
feladatkörrel

rendelkezõ további
miniszter

2011 2012 2013

8.1.1 Az OP technikai-adminisztratív
lebonyolítása (Közremûködõ
Szervezet finanszírozása)

3,02 0,20 0,00 Az OP technikai-adminisztratív
lebonyolítása (Közremûködõ
Szervezet finanszírozása)

NFM –

8.1.2 Az OP lebonyolításával
kapcsolatos specifikus feladatok
ellátása

0,002 0,732 0,000 Az OP lebonyolításával
kapcsolatos specifikus feladatok
ellátása

NFM –

Többlet-
kötelezettség-
vállalás esetén
tartalék
konstrukciók

8.0.0 Prioritás 3,02 0,93 0,00
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A Kormány 1176/2012. (VI. 1.) Korm. határozata
a KEOP keretében megvalósuló „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” címû, ötmilliárd
forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslat jóváhagyásáról 

A Kormány

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” címû – Békés megyében, a Fekete- és
a Fehér-Körös deltájában megvalósítandó, több mint 268 ezer fõ árvízvédelmét ellátó árvízvédelmi tározó fejlesztését
célzó – ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot, 

2. hozzájárul a támogatási szerzõdés – Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez azzal,
hogy a projekt végrehajtásához szükséges forrás a KEOP 2. prioritás 2.1.1 konstrukción rendelkezésre álló kereten felül
a KEOP 2. prioritáson belüli átcsoportosításból származik, amelyet kiegészít a KEOP 2. prioritásban engedélyezett
túlvállalási keretbõl legfeljebb 3,96 milliárd forint.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök
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1. melléklet az 1176/2012. (VI. 1.) Korm. határozathoz

Projekt neve Kapcsolódó Operatív Program Projektgazda Teljes költség (Ft)
Elszámolható
költségek (Ft)

Nem elszámolható
költségek (Ft)

Igényelt támogatás
összege (Ft)

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)

Mályvádi árvízi
szükségtározó
fejlesztése

Környezet és Energia
Operatív Program
(KEOP)

Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság

6 972 756 606 6 972 756 606 0 6 972 756 606 –
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A Kormány 1177/2012. (VI. 1.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítésérõl, valamint
TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A hátrányos helyzetûek foglalkoztathatóságának
javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” címû kiemelt projekt
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány

1. elfogadja az 1. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történõ nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Humán

Erõforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse,

2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint a TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A hátrányos helyzetûek

foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” címû, ötmilliárd forintot

meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,

3. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a TÁMOP

programdokumentum módosításának Európai Bizottság általi jóváhagyását követõen a TÁMOP 1.1.2 konstrukcióra

átcsoportosításra kerülõ további 20 milliárd Ft tekintetében a támogatási szerzõdés módosításáról a Kormány ismételt

jóváhagyása nélkül a 3. melléklet szerint intézkedjen.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1177/2012. (VI. 1.) Korm. határozathoz

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Kiemelt projekt támogatási összege

(KONV+KMR Ft)
Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság
feltételei

(amennyiben
releváns)

TÁMOP 2011–2013. évi akcióterv

TÁMOP
5.3.9-11/1

Tanulási partnerségek
a foglalkoztathatóság
javításáért

Szövetség az Életen Át Tartó
Tanulásért (SZETT)

1 993 961 000 Ft
(a konstrukció teljes
akciótervi kerete 2 Mrd Ft)

Olyan eszközrendszer kialakítása,
amely könnyen hozzáférhetõen és
hatékonyan biztosítja a hátrányos
helyzetûek kompetenciafejlesztését,
a gazdasági és társadalmi
aktivizálódáshoz szükséges
képességekkel való felruházását, és
egyúttal a helyi közösségbe való
integrálódását

TÁMOP
5.2.1-12/1

Gyerekesély program
országos kiterjesztésének
szakmai-módszertani
megalapozása és a program
kísérése

Wekerle Sándor Alapkezelõ,
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, Magyar
Tudományos Akadémia
Társadalomtudományi
Kutatóközpont

1 848 725 000 Ft
(a konstrukció teljes
akciótervi kerete
1,86 Mrd Ft)

A lokális innovatív projektek
módszertani megalapozása és
folyamatos szakmai támogatása,
hogy javuljon a gyermekekre és
családokra irányuló szolgáltatások
és programok színvonala és
elérhetõsége, ezáltal pedig
javuljanak a gyermekek felzárkózási
esélyei

TÁMOP
5.4.5-11/1

A fizikai és
info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai
tudásának kialakítása

Konzorciumvezetõ:
Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségéért
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû
Társaság, konzorciumi
partner: „Kézenfogva”
Összefogás
a Fogyatékosokért
Alapítvány

448 730 000 Ft
(a konstrukció teljes
akciótervi kerete
0,45 Mrd Ft)

A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai
tudásának elterjesztése,
mentorhálózat kialakítása, valamint
az 5.4.6 program módszertani
támogatása

TÁMOP-
5.3.1-B-1-11/1

Roma emberek képzésbe
ágyazott foglalkoztatása a
szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerben

Országos Roma
Önkormányzat (ORÖ), Türr
István Képzõ és Kutató
Intézet (TKKI)

1 520 000 000 Ft A munkanélküli és inaktív romák,
elsõsorban roma nõk,
munkaerõpiacra való belépésének
elõsegítése a képzési és egyéb
támogatási programon keresztül
a szociális és gyermekjóléti alap- és
szakellátások területén.
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2. melléklet az 1177/2012. (VI. 1.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Kiemelt projekt támogatási 
összege* (KONV+KMR Ft) 

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság
feltételei

(amennyiben
releváns)

TÁMOP 2011–2013. évi akcióterv
TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetûek

foglalkoztathatóságának javítása
(Decentralizált programok a
konvergencia régiókban)

Nemzetgazdasági
Minisztérium, Nemzeti
Foglalkoztatási Alap 

86 000 000 000 Ft A projekt közvetlen célja 
a konvergencia régiókban 
a hátrányos helyzetû emberek
munkaerõpiacra való
belépésének segítése személyre
szabott, a helyi munkaerõ-piaci
lehetõségekhez és igényekhez
igazodó szolgáltatásokkal és
támogatásokkal.

* megítélt támogatás

3. melléklet az 1177/2012. (VI. 1.) Korm. határozathoz
    

Érintett Operatív
program,
prioritás

Projektazonosító Kedvezményezett neve Projekt címe

Támogatási döntés alapján
leszerzõdhetõ 

A TÁMOP módosítását követõen a
konstrukció keretének emelésével a

támogatási szerzõdés módosításában
szerepeltethetõ 

támogatás összege
(bruttó Ft)

önerõ összege
(Ft)

támogatás összege
(bruttó Ft)

szükséges önerõ
összege (Ft)

TÁMOP 1.
prioritás

TÁMOP-
1.1.2-1/1-2012-0001

Nemzetgazdasági 
Minisztérium,
Nemzeti
Foglalkoztatási
Alap

A hátrányos helyzetûek
foglalkoztathatóságának javítása
(Decentralizált programok a konvergencia
régiókban) 

86 000 000 000 0 106 000 000 000  0

Összesen 86 000 000 000 0 106 000 000 000 0
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A Kormány 1178/2012. (VI. 1.) Korm. határozata
a TIOP 3.2.3. „A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” címû
kiemelt projekt megvalósításáról és elõzetes akciótervi nevesítésérõl

A Kormány

1. elfogadja a TIOP-3.2.3-12/1 „A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” kiemelt

projektnek az elõzetes nevesítését az 1. melléklet szerint,

2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a pályázati útmutató elõkészítéséhez szükséges szakmai tartalmat

küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére,

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: a kormányhatározat közzétételét követõ 180. nap

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erõforrások miniszterével együttmûködve – a Türr István

Képzõ és Kutató Intézet bevonásával – gondoskodjon arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a vonatkozó

felhívást és útmutatót elõkészítse, és kibocsássa.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében rögzítettek szerint

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1178/2012. (VI. 1.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja Projekt megnevezése
Támogatást igénylõ

neve
Kiemelt projekt kerete
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság
feltételei

(amennyiben
releváns)

TIOP-3.2.3-12/1 A kistérségekben
a közösségi
szolgáltatások
infrastruktúrájá-
nak fejlesztése

Türr István Képzõ
és Kutató Intézet,
mint területi
felzárkózási
koordinációs
központ

8,9
(a konstrukció
teljes akciótervi
kerete
10,4 Mrd Ft)

Korszerû, modellértékû
innovatív,
többfunkciós
szolgáltató központok
kialakítása révén, az ott
élõk képzési, szociális
és közösségi
szolgáltatásokhoz való
hozzáférési
problémáinak
enyhítése, helyzetük
javítása.
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A Kormány 1179/2012. (VI. 1.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról a FAO ösztöndíjas program megvalósításának céljára

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
a 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek
Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- 
és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodásban
meghatározott FAO-ösztöndíjas program 2011/2012. tanév II. félévi megvalósítása érdekében 66,7 millió forint
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére,
a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet 5. cím Egyetemek, fõiskolák cím javára a Melléklet szerint.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
emberi erõforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1179/2012. (VI. 1.) Korm. határozathoz
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XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Er források Minisztériuma

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások -66,7

XX. Emberi Er források Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, f iskolák

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások 66,7

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása -66,7

XX. Emberi Er források Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, f iskolák 66,7

Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra f
millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos 66,7 33,4 33,3
Állami Számvev szék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jelleg

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg

1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jelleg



A Kormány 1180/2012. (VI. 1.) Korm. határozata
a Gyöngyös város külterületén fekvõ, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek
beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány – az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.)

FVM rendelet 62/A. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel – a beruházási célterületre történõ mûvelési ág változás

átvezetése céljából beruházási célterületté nyilvánítja a Gyöngyös város külterületén fekvõ, az ingatlan-nyilvántartás

szerint 0242/24, 0242/25, 0242/26, 0242/27, 0242/28, 0242/29, 0242/30, 0242/31, 0242/32, 0242/33, 0242/35, 0242/36

helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekbõl a telekalakítási eljárások jogerõs befejezését

követõen kialakított földrészleteket.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1181/2012. (VI. 1.) Korm. határozata
polgári léginavigációs szolgálat és kapcsolódó légiközlekedési hatósági feladatok ellátásáról
a Koszovó feletti magaslégtérben

A Kormány – figyelemmel a Magyar Köztársaság Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) Alapokmányából származó

kötelezettségeire, különösen a Biztonsági Tanács 1244 sz. (1999) határozatára, valamint az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetében

(a továbbiakban: NATO) viselt tagságára – az Észak-atlanti Tanács azon döntésének végrehajtása érdekében, amely Magyarországot

a koszovói magaslégtérben polgári léginavigációs szolgálat ellátásával bízta meg,

1. elrendeli, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter tegye meg a következõ lépéseket:

a) gondoskodjon a koszovói magaslégtérben léginavigációs szolgálat ellátásáról a HungaroControl Magyar

Légiforgalom Szolgálat Zrt.-n keresztül, a kapcsolódó légiközlekedési hatósági feladatok ellátásáról a Nemzeti

Közlekedési Hatóságon keresztül, továbbá – szükség szerint – a közlekedésbiztonsági feladatok ellátásában való

részvételrõl a Közlekedésbiztonsági Szervezeten keresztül;

b) vizsgálja meg a végrehajtást biztosító megállapodások kötésének szükségességét, továbbá gondoskodjon azok

megkötésérõl, vagy megkötésének kezdeményezésérõl, beleértve különösen a koszovói szervekkel, a

léginavigációs szolgáltatás nyújtásában érintett államok illetékes szerveivel, az Európai Szervezet a

Légiközlekedés Biztonságáért (EUROCONTROL) szervezetével, a NATO-val és az ENSZ Koszovói Békefenntartó

Missziójával (UNMIK) kötendõ megállapodásokat;

c) mérje fel a feladat végrehajtásához szükséges jogszabály-módosítási, valamint nemzetközi szerzõdések

megkötésének igényét, és szükség esetén tegyen arra javaslatot a Kormány részére;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter, a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter bevonásával

Határidõ: az Észak-atlanti Tanácsnak Magyarországot a koszovói magaslégtérben polgári navigációs szolgálat

ellátásával megbízó döntésének elfogadását követõen azonnal és folyamatosan.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy e határozat végrehajtásának helyzetérõl igény szerint tájékoztassa a

Kormányt.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl

1. A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezetendõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés e)–i) pontjában, 21. § (3) bekezdés b) pontjában,

továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §

(3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében

a) az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2012. évi feladattervét;

b) felhívja a honvédelmért felelõs minisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány számára a védelmi felkészítés

2012. évi feladatainak végrehajtásáról, valamint a „honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés

központi kiadásai”, a „Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítása”, illetve

a „K-600 hírrendszer mûködtetésére” jogcímeken biztosított elõirányzatok felhasználásáról;

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: 2013. február 1.

c) felhívja a honvédelmért felelõs minisztert és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisztert, hogy vizsgálják

meg a védelmi felkészítés 2013. évre javasolt feladatterve Kormány részére történõ benyújtásának módozatait;

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. november 1.

d) felhívja a honvédelmért felelõs minisztert és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisztert, hogy a c) pont

szerinti vizsgálat eredményének figyelembe vételével készítsenek elõterjesztést a védelmi felkészítés körébe

tartozó, 2013. évre javasolt feladatokról;

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2013. február 1.

e) felhívja a honvédelmért felelõs minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás központi döntés-elõkészítõ és

végrehajtás-koordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel a feladattervben foglaltak végrehajtását és

szükség esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítõ intézkedésekre;

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: folyamatos

f) egyetért azzal, hogy a védelmi felkészítés 2012. évi feladatainak végrehajtásához – a Magyarország 2012. évi

központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben a „XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és

kiadásai” fejezet, „Egyéb költségvetési kiadások” cím, „Vegyes kiadások” alcím, „Védelmi felkészítés elõirányzatai”

jogcímcsoport, a „Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai” jogcímen

biztosított 207 millió Ft, valamint a „Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek

biztosítása” jogcímen rendelkezésre álló 835 millió Ft, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében

a „K-600 hírrendszer mûködtetésére” elõirányzott 55 millió Ft a 2. melléklet szerint kerüljön felhasználásra;

Felelõs: a 2. mellékletben meghatározottak szerint

Határidõ: folyamatos

g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján felhívja az államháztartásért felelõs

minisztert, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben

a „Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” fejezetében a „Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági

felkészülés központi kiadásai” jogcímen, valamint a „Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési

feltételeinek biztosítása” jogcímen biztosított elõirányzatok átcsoportosítását a 3. melléklet szerint rendezze;

Felelõs: államháztartásért felelõs miniszter

közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter

honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Határidõ: azonnal
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h) felhívja a honvédelemért felelõs minisztert, hogy a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal útján koordinálja

a honvédelmi- és a gazdasági felkészülés, illetve a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési

feltételeinek biztosítását, valamint meghatározza a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer

mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos alkalmazási követelményeket;

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: folyamatos

i) felkéri az autonóm államigazgatási szervek vezetõit, az önálló szabályozó szervek vezetõit, a legfõbb ügyészt,

a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap vezérigazgatóját,

valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy szakterületüket érintõen az illetékes minisztériumokkal

együttmûködve mûködjenek közre a védelmi felkészítés és a válságkezelés feladatainak végrehajtásában;

j) felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a 2013. évi költségvetés összeállításakor a védelmi felkészítés

feladatkörében gondoskodjon

ja) a honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai,

jb) a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételei, (beleértve a védelmi igazgatás

info-kommunikációs rendszere mûködtetésének) biztosításához szükséges költségvetési elõirányzatok

tervezésérõl

Felelõs: államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: a 2013. évi költségvetés tervezéséhez igazodóan

k) felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, hogy az 1. melléklet 2. e) és f) pontjában meghatározott

feladatban az érintettekkel együttmûködjön.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

3. Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl szóló 1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozathoz

A védelmi felkészítés 2012. évi feladatterve

1. Nemzeti Intézkedési Rendszer

a) El kell készíteni a Nemzeti Intézkedési Rendszer ágazati feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót és meg kell

küldeni a honvédelemért felelõs miniszter részére.

Felelõs: miniszterek

Határidõ: 2012. november 30.

b) Ki kell dolgozni a NATO válságreagálási intézkedésekkel összhangban lévõ Nemzeti Intézkedések Gyûjteményét.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

miniszterek

Határidõ: 2012. november 30.

c) Meg kell küldeni az ágazati hatáskörbe tartozó, a NATO válságreagálási intézkedései alapján beazonosított

nemzeti intézkedési javaslatokat a honvédelemért felelõs miniszter részére.

Felelõs: miniszterek

Határidõ: 2012. október 30.

d) Az ágazati javaslatok alapján össze kell állítani és meg kell küldeni a NATO részére a NATO Válságreagálási

Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatkozó nemzeti álláspontot.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: a NATO által meghatározott idõpont
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2. A katonai-rendvédelmi-civil együttmûködés feladatai

a) El kell készíteni az átfogó megközelítés elve alapján a katonai-rendvédelmi-civil együttmûködés kialakításának,

fejlesztésének 2012–2016-ra szóló akciótervét.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

miniszterek

megyei, fõvárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2012. november 30.

b) Ki kell dolgozni a fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történõ

felkészítés követelményeit, az erre vonatkozó honvédelmi igényeket.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.

c) Ki kell dolgozni és a honvédelemért felelõs miniszter részére meg kell küldeni a fegyveres összeütközések

idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történõ felkészítés tematikáját, tárgyköreit,

a végrehajtásra vonatkozó terveket.

Felelõs: katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. november 30.

d) Ki kell dolgozni a katonai-rendvédelmi-civil együttmûködés keretén belül a biztonsági támogató ágazatok

egységes, NATO szabvány szerinti jelkészletét és a térképi ábrázolás informatikai technológiáját.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. november 30.

e) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) b) pontja, a médiaszolgáltatásokról és

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 15. §-a alapján ki kell alakítani a központi

tömegtájékoztatási szervek és a sajtó különleges jogrend idõszaki mûködésével kapcsolatos szabályokat.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. november 30.

f) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

74–75. §-ai alapján ki kell alakítani a légiriasztással kapcsolatos együttmûködés rendjét.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

elektronikus hírközlésért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. november 30.

g) Tovább kell fejleszteni a civil és a honvéd egészségügy közötti együttmûködést, ezen belül meg kell vizsgálni

a különleges jogrend (kivéve veszélyhelyzet) idején ellátandó egészségügyi feladatok teljesítésének lehetõségét,

rendjét, továbbá végre kell hajtani a 2011. évben megrendezett Mobil Orvosi Segélyhely telepítési gyakorlat

során megfogalmazódott feladatokat.

Felelõs: egészségügyért felelõs miniszter

honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. november 30.

3. Ki kell dolgozni a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedések jogszabálytervezeteit.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter

miniszterek

Határidõ: 2012. november 30.
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4. A védelmi felkészítés feladatai

a) Külön terv szerint végre kell hajtani a védelmi igazgatás rendszerében területi szintû vezetõi feladatot ellátók

felkészítését.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

megyei, fõvárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: azonnal

b) Elõ kell készíteni és végre kell hajtani a „Fejér 2012” országos védelmi igazgatási gyakorlatot összevonva

a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködésével összefüggõ gyakorlattal.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Fejér Megyei Védelmi Bizottság elnöke

Határidõ: azonnal

c) Ki kell dolgozni az ágazati honvédelmi feladatok végrehajtására vonatkozó általános irányelveket.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.

d) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdése alapján, a c) pontban meghatározott irányelveknek megfelelõen

ki kell dolgozni az ágazati honvédelmi feladatokról szóló rendeleteket.

Felelõs: miniszterek

Határidõ: 2012. november 30.

e) Az érintett miniszter bevonásával meg kell a vizsgálni a minisztériumoknál a honvédelemrõl és a Magyar

Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésének

végrehajtását, indokolt esetben az egyes minisztériumok részére szakértõi támogatás nyújtásának lehetõségét

a honvédelmi feladatok végrehajtásának elõmozdítása érdekében.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

miniszterek

Határidõ: 2012. szeptember 30.

f) Meg kell küldeni a honvédelemért felelõs miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter részére

a megyei, fõvárosi védelmi bizottságok titkárságainak a megyei, fõvárosi kormányhivatalokba történõ

integrálásáról szóló beszámolót, megyénkénti bontásban.

Felelõs: közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. június 30.

5. Nemzetközi válságkezelési gyakorlatokkal összefüggõ feladatok

a) A NATO 2012. évi válságkezelési gyakorlat (CMX 12) nemzeti feladatainak elõkészítése, végrehajtása és értékelése,

részvétel a gyakorlattal összefüggõ szövetségi feladatok végrehajtásában.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

miniszterek

az autonóm államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek kivételével a közremûködõ

központi államigazgatási szervek vezetõi

Határidõ: a NATO által a gyakorlat végrehajtására meghatározott idõpont

b) A NATO Cyber Coalition 2012 gyakorlat szakmai feladatainak a CMX 12 gyakorlattal összehangolt elõkészítése,

végrehajtása és értékelése, részvétel a gyakorlattal összefüggõ szövetségi feladatok végrehajtásában.

Felelõs: minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter

miniszterek

Határidõ: a NATO által a gyakorlat végrehajtására meghatározott idõpont

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 65. szám 10623



c) Az Európai Unió 2012. évi válságkezelési gyakorlata (ML 12) nemzeti feladatainak elõkészítése, végrehajtása és
értékelése.
Felelõs: külügyekért felelõs miniszter

miniszterek
az autonóm államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek kivételével a közremûködõ
központi államigazgatási szervek vezetõi

Határidõ: az Európai Unió által a gyakorlat végrehajtására meghatározott idõpont
6. A nemzetgazdaságra háruló honvédelmi feladatok

a) A honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekû kapacitásokról, valamint a hadiipari
kapacitások rögzítésérõl szóló szabályozás felülvizsgálata, illetve szükség szerinti módosítása.
Felelõs: gazdaságpolitikáért felelõs miniszter

érintett miniszterek
Határidõ: 2012. június 30.

b) A gazdaság erõforrásainak védelmi célú igénybevétele, a védelmi tartalékolási rendszer átalakítása,
a gazdaságfelkészítési és a lakosság-ellátási tervezés módszertana szabályozásának kidolgozása.
Felelõs: gazdaságpolitikáért felelõs miniszter

honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
energiapolitikáért felelõs miniszter
érintett miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2012. szeptember 30.
c) A gazdaságmozgósítási célú adatgyûjtés végrehajtása, a beérkezõ adatok feldolgozása.

Felelõs: gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter
polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter
rendészetért felelõs miniszter
energiapolitikáért felelõs miniszter
agrárpolitikáért felelõs miniszter
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2012. szeptember 30.
d) A honvédelemben közremûködõ szervek megkeresésével és adatszolgáltatásai alapján készüljön jelentés

a nemzetgazdaság különleges jogrend idõszaki teljesítõképességérõl
Felelõs: gazdaságpolitikáért felelõs miniszter

energiapolitikáért felelõs miniszter
egészségügyért felelõs miniszter
honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. november 30.
7. Végre kell hajtani a területi és helyi szinten mûködõ védelmi bizottságok kötelezõ tervrendszerének átfogó

felülvizsgálatát.
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
egészségügyért felelõs miniszter
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2012. november 30.
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8. A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeivel összefüggõ feladatok

a) Folytatni kell a csökkentett üzemeltetési követelmények szerinti mûködtetést, a képességek fenntartását,

az üzemeltetési tevékenység racionalizálását.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: folyamatos

b) Kerüljön levezetésre komplex védelmi igazgatási rendszergyakorlat „Védelem 2013” néven 2013-ban.

A gyakorlatra történõ felkészülés 2012-ben a támogató, biztosító és törzs elemek részleges bevonásával kerüljön

végrehajtásra. A feladatok végrehajtásának rendjét külön levezetési terv tartalmazza.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

miniszterek

Határidõ: 2012. december 15.

c) Ki kell dolgozni a Honvédelmi Tanács és a Kormány különleges jogrendben (kivéve veszélyhelyzet) történõ

speciális mûködési rendjérõl szóló elgondolást.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

miniszterek

Határidõ: 2012. október 30.

d) Biztosítani kell a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer kormányzati célú mûködésének és fenntartásának

feltételeit.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: folyamatos

e) Meg kell kötni az a) pontban szereplõ feladatok ellátásához szükséges 2012. évi szerzõdéseket.

Felelõs: közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter

honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.

f) Meg kell vizsgálni a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszert és ennek alapján ki kell dolgozni

a kormányzati érdekû, nemzeti elektronikus minõsített adattovábbító és feldolgozó rendszer kialakítására

vonatkozó elgondolást.

Felelõs: minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter

közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter

honvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. november 30.

g) Pontosítani kell a központi közigazgatási szervekkel, valamint a védelmi igazgatási feladatok végrehajtásában

érintett szervezettekkel a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer üzemeltetési helyeit (végpontjait),

a szervezeti változások függvényében végre kell hajtani a szükséges módosításokat.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

miniszterek

Határidõ: 2012. június 30.

9. Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme

A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme Nemzeti Programjából a honvédelmi ágazatra háruló feladatok

végzése és tárcaszintû koordinációja, az ágazat képviselete a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével

kapcsolatos Konzultációs Fórumon, a honvédelmi érdekbõl létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmének

javítására vonatkozó intézkedési tervek kidolgozása.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter

közlekedésért felelõs miniszter

energiapolitikáért felelõs miniszter

Határidõ: 2012. november 30.
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10. A honvédelmi irányítás jogkörében, a honvédelemért felelõs miniszter által jóváhagyott terv alapján, az érintett
államigazgatási szervek bevonásával átfogó, felügyeleti ellenõrzést kell lefolytatni a Fejér Megyei,
a Gyõr-Moson-Sopron Megyei, valamint a Pest Megyei Védelmi Bizottságoknál és munkaszervezetüknél, valamint
célellenõrzést kell végrehajtani a Vas Megyei, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottságoknál
és munkaszervezetüknél

Felelõs: honvédelmért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
kultúráért felelõs miniszter
az érintett megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2012. november 30.
11. A Kormány számára szóló jelentés összeállításához tájékoztatót kell küldeni a honvédelmi miniszter részére a 2012. évi

védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásáról, a jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról.
Felelõs: miniszterek

megyei, fõvárosi védelmi bizottságok elnökei
Határidõ: 2012. december 15.

12. Javaslatokat kell küldeni a honvédelmi miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter részére
a védelmi felkészítés 2013. évi feladattervének összeállítása érdekében a feladatokhoz tartozó költségvetési igények
megjelölésével.

Felelõs: miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2012. december 15.

10626 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 65. szám



2. melléklet az 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozathoz

A honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira, a Honvédelmi Tanács és

a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítására, valamint a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai

Rendszer mûködtetésére jóváhagyott, 2012. évi központi költségvetési törvényben szereplõ

elõirányzatok felosztása

I. A honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

Fsz. Feladat Kiemelt elõirányzat Költségvetési fejezet
Költségvetési

cím/alcím/jogcímcsoport
(megvalósító szervezet)

1. Megyei, fõvárosi védelmi
bizottságok mûködési
támogatása

120 m Ft
(ebbõl intézményi
kiadások 27,3 m Ft,

X. KIM 8. cím/1. alcím/
1. elõirányzat csoport/
1–3. kiemelt elõirányzat,

dologi kiadások

48,4 m Ft,

személyi juttatás 8. cím/1. alcím/

31,6 m Ft, munkaadókat
terhelõ járulék 12,7 m Ft)

2. elõirányzat csoport/
1. kiemelt elõirányzat

2. Területi- és helyi védelmi
igazgatás feladatainak
támogatása

8 m Ft XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és
kiadásai

3. Az Állami Egészségügyi
Tartalék korszerûsítése

5 m Ft XX. EMMI 10. cím/2. alcím/
2. elõirányzat csoport/

1. kiemelt elõirányzat

4. Gazdaságfelkészítés
feladatainak támogatása

20 m Ft XV. NGM 25. cím/30. alcím/
1. jogcímcsoport:
Az ágazat védelmi
felkészítésének állami
feladatai a honvédelmi
törvény alapján

5. BM védelmi igazgatási
feladatainak támogatása,
kiemelten a fegyveres
összeütközések polgári
védelmi feladataira
történõ felkészítés
feladatainak támogatása

20 m Ft XIV. BM 1. cím/1. elõirányzat
csoport/
3. kiemelt elõirányzat

6. NFM védelmi igazgatási
feladatok támogatása

6 m Ft XVII. NFM 1. cím/1. elõirányzat
csoport/

3. kiemelt elõirányzat

7. VM védelmi igazgatási
feladatok támogatása

3 m Ft XII. VM 1. cím/1. elõirányzat
csoport/

3. kiemelt elõirányzat

8. HM védelmi igazgatási
feladatok támogatása

20 m Ft XIII. HM 1. cím/2. alcím/
1. elõirányzat csoport/

3. kiemelt elõirányzat

9. Közszolgálati média
minõsített idõszaki
mûködésre történõ
felkészítése

5 m Ft I. OGY 10. cím
Közszolgálati
hozzájárulás

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 65. szám 10627



II. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítása

Fsz. Feladat Kiemelt elõirányzat Költségvetési fejezet
Költségvetési

cím/alcím/jogcímcsoport
(megvalósító szervezet)

1. A speciális objektumok
üzemeltetése

630 m Ft XIII. HM 1. cím/3. alcím/
1. elõirányzat csoport/
3. kiemelt elõirányzat

(A HM Védelmi Hivatal
alkalmazói
követelményei szerint)

2. A Honvédelmi Tanács és
a Kormány speciális
mûködését biztosító
informatikai
rendszerének
mûködtetése,
fenntartása

175 m Ft XVII. NFM 24. cím
K-600 hírrendszer
mûködtetése
(A HM Védelmi Hivatal
alkalmazói
követelményei szerint)

3. A Honvédelmi Tanács és
a Kormány speciális
mûködését biztosító
informatikai rendszer
fejlesztése

30 m Ft XVII. NFM 24. cím
K-600 hírrendszer
mûködtetése
(A HM Védelmi Hivatal
alkalmazói
követelményei szerint)

III. A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer mûködtetése

Fsz. Feladat Kiemelt elõirányzat Költségvetési fejezet
Költségvetési

cím/alcím/jogcímcsoport
(megvalósító szervezet)

1. A K-600/KTIR Hírközlési
és Informatikai Rendszer
mûködtetése,
fenntartása

55 m Ft XVII. NFM 24. cím
K-600 hírrendszer
mûködtetése
(A HM Védelmi Hivatal
alkalmazói
követelményei szerint)
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3. melléklet az 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozathoz
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Adatlapok a költségvetési el irányzatok átcsoportosítására                                                                                                                                 

                             a Kormány hatáskörében                                                           Költségvetési év: 2012 
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztar- Jogcím  El ir.- kiem Jogcím  El ir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop. csop  el ir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következ  évre rendel  jogszabály /
azonosító szám  szám  szám név  név áthúzodó része határozat száma

I. Országgy lés
303580 10 Közszolgálati hozzájárulás 5,0

X.
8

015558 1
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 31,6
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 12,7
3 Dologi kiadások 48,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 27,3

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
1 M ködési költségvetés

3 Dologi kiadások 20,0
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása
1 M ködési költségvetés

3 Dologi kiadások 20,0
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelés  el irányzatok
30 Egyéb fejezeti kezelés  el irányzatok

257256 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
1 M ködési költségvetés

5 Egyéb m ködési célú kiadások 20,0
XVII.

280645 1
1 M ködési költségvetés

3 Dologi kiadások 6,0
XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium

10 Gyógyító-megel z  ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megel z  ellátás intézetei

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
32 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások
7 Védelmi felkészítés el irányzatai

265767 1 Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai -199,0
Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg   

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 Fejezet-
név

Jogcím
név

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt el irányzat neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
F városi , megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

F városi, megyei kormányhivatalok

 Cím-
név

 Alcím-
név
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Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  El ir.-  Jogcím  El ir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  csoport-  el ir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következ  évre rendel  jogszabály /
azonosító szám  szám  szám név  név áthúzodó része határozat száma

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg   
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztar- Jogcím  El ir.-  Jogcím  El ir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  csoport-  el ir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következ  évre rendel  jogszabály /
azonosító szám  szám  szám név  név áthúzodó része határozat száma

X.
8

015558 1 120,0
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 3,0
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek 20,0

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 20,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelés  el irányzatok

30 Egyéb fejezeti kezelés  el irányzatok
257256 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 20,0

XVII.
280645 1 6,0

XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium
10 Gyógyító-megel z  ellátás szakintézetei

331662 2 5,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg   

II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

1 példány id arányos
1 példány teljesítményarányos
1 példány egyéb: azonnal 199,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Fejezet-
szám

 Cím-
név

Jogcím
szám

F városi, megyei kormányhivatalok

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

BEVÉTELEK
Kiemelt el irányzat neve

TÁMOGATÁS
Kiemelt el irányzat neve

Állami Számvev szék
Magyar Államkincstár

Fejezet

Gyógyító-megel z  ellátás intézetei

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

A módosítás
jogcíme

 Alcím-
név

Jogcím
név

Jogcím
név

 Alcím-
név

A módosítás
jogcíme

Az adatlap 5 példányban töltend  ki Összesen:

 Fejezet-
név

 Fejezet-
szám

199,0

I. negyedév

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Az el irányzatok felhasználása/zárolása:
(módositás +/-)

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

F városi , megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
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Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  El ir.- Kiem. Jogcím  El ir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop. csop  el ir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következ  évre rendel  jogszabály /
azonosító szám  szám  szám név  név áthúzodó része határozat száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
1 M ködési költségvetés

3 Dologi kiadások 630,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

031194 24 K-600 hírrendszer m ködtetésére 205,0
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások

7 Védelmi felkészítés el irányzatai
265778 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális m ködési feltételeinek biztosítása -835,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg   

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  El ir.-  Jogcím  El ir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  csoport-  el ir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következ  évre rendel  jogszabály /
azonosító szám  szám  szám név  név áthúzodó része határozat száma

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg   
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztar- Jogcím  El ir.-  Jogcím  El ir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  csoport-  el ir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következ  évre rendel  jogszabály /
azonosító szám  szám  szám név  név áthúzodó része határozat száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 630,0
Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg   

II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

1 példány id arányos
1 példány teljesítményarányos
1 példány egyéb: azonnal 835,0
2 példány

Fejezet
Állami Számvev szék
Magyar Államkincstár 835,0

Az adatlap 5 példányban töltend  ki Összesen:

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Alcím-
név

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

I. negyedév

Jogcím
név

 Alcím-
név

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

 Cím-
név

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt el irányzat neve

BEVÉTELEK
Kiemelt el irányzat neve

TÁMOGATÁS
Kiemelt el irányzat neve

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

Nemzetgazdasági Minisztérium

Az el irányzatok felhasználása/zárolása:
(módositás +/-)

Jogcím
név

Jogcím
szám

 Alcím-
név

Jogcím
név

 Fejezet-
név

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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