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Törvények

2012. évi LXXVI. törvény
egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról*
I. FEJEZET
A TECHNIKAI DEREGULÁCIÓT BIZTOSÍTÓ SZABÁLYOZÁSI ÁTMENET
1. §

(1) Az e törvénnyel hatályon kívül helyezett törvény vagy törvényi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem érinti
az annak alapján e törvény hatálybalépése elõtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat
és kötelezettségeket.
(2) Az e törvény hatálybalépése elõtt megkezdett és az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokat
az e törvénnyel hatályon kívül helyezett eljárási szabályozási átmenetet megállapító szabályok szerint kell befejezni.

II. FEJEZET
EGYES TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK TECHNIKAI DEREGULÁCIÓJA
1. A társadalmi rendet és az államszervezetet szabályozó törvények deregulációja
2. §

(1) Hatályát veszti
1. a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvény 17. §-a,
2. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény,
3. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kiegészítésérõl szóló 1995. évi LXX. törvény,
4. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról és kiegészítésérõl szóló 1996. évi L. törvény,
5. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXXII. törvény,
6. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXXIV. törvény,
7. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2000. évi XLIV. törvény,
8. a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXV. törvény,
9. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2003. évi I. törvény,
10. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény
módosításáról szóló 2003. évi CXXXII. törvény,
11. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi XCII. törvény,
12. a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselõk összeférhetetlenségének megállapítására irányuló
eljárással összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2007. évi LIX. törvény,
13. az egyes önkormányzatokat érintõ törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXXII. törvény,
14. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl
és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi
LXVIII. törvény.
(2) Hatályát veszti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény IX. Fejezetének „Módosuló
jogszabályok” és „Hatályon kívül helyezõ rendelkezések” alcíme, valamint 122–137. §-a.
(3) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény
módosításáról szóló 1994. évi LXII. törvény.
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(4) Hatályát veszti
1. az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1997. évi LXXI. törvény,
2. a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és
az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2006. évi VII. törvény.
(5) Hatályát veszti a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény és az ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi CVI. törvény.
(6) Hatályát veszti
1. a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXXVII. törvény,
2. a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény és a Magyar Köztársaság ügyészségérõl
szóló 1972. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 2002. évi XLVI. törvény,
3. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvénynek, valamint az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az elektronikus bírósági eljárással összefüggõ
módosításáról szóló 2005. évi LXXXVI. törvény,
4. egyes törvényeknek a bíróságok hatékony mûködését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról
szóló 2010. évi CLXXXIII. törvény.
(7) Hatályát veszti az egyes törvények választásokkal összefüggõ módosításáról szóló 2004. évi XXXII. törvény.
(8) Hatályát veszti
1. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi
CXIII. törvény,
2. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi
XLIX. törvény.
(9) Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XV. törvény.
(10) Hatályát veszti
1. a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi XC. törvény,
2. egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggõ törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVII. törvény.
(11) Hatályát veszti
1. a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb
Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi
LXXX. törvény,
2. a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb
Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi
CXLI. törvény.
3. §

(1) Hatályát veszti
1. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2008. évi XXX. törvény 64. §-a és 66. §-a,
2. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló 2010. évi
CLVII. törvény 5–28. §-a és 30. §-a.
(2) Hatályát veszti
1. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati
eljárás megteremtésérõl szóló 1992. évi LXVIII. törvény,
2. a helyi önkormányzatok folyamatban lévõ címzett- és céltámogatásáról, továbbá a támogatási célok 1993. évi
rangsoráról szóló 1993. évi L. törvény,
3. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl szóló, Brüsszelben,
1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1994. évi I. törvény,
4. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló, módosított 1992. évi LXXXIX. törvény
módosításáról szóló 1994. évi LXVII. törvény,
5. kerületi bíróság elnevezésérõl szóló 1994. évi LXXVII. törvény,
6. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 1995. évi LX. törvény,
7. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXVIII. törvény,
8. a helyi önkormányzatok 1996. évi új induló címzett támogatásáról szóló 1996. évi XLVI. törvény,
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9. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
szóló 1997. évi VII. törvény,
10. a helyi önkormányzatok 1997. évi új induló címzett támogatásáról szóló 1997. évi XLV. törvény,
11. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LVI. törvény,
12. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
szóló 1997. évi CXXXI. törvény,
13. a helyi önkormányzatok 1998. évi új címzett támogatásáról szóló 1998. évi V. törvény,
14. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
szóló 1998. évi LVII. törvény,
15. a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIV. törvény,
16. a helyi önkormányzatok 1999. évi új címzett támogatásáról, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítésérõl, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LIX. törvény,
17. a helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról szóló 2000. évi LXXXVI. törvény,
18. a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok
módosításáról szóló 2000. évi CX. törvény,
19. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévõ egyes beruházásainak befejezése
érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2000. évi CXXXI. törvény,
20. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi
CXXXVI. törvény,
21. a cselekvõképességgel, gondnoksággal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. törvény,
22. a helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévõ
beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXV. törvény,
23. a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2001. évi XXXVI. törvény,
24. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
szóló 2001. évi LXXXII. törvény,
25. a helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban
lévõ beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2001. évi XCIV. törvény,
26. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2001. évi CV. törvény,
27. a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról
szóló 2001. évi CVI. törvény,
28. a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2002. évi I. törvény,
29. a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XVIII. törvény,
30. a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló
2002. évi XLVII. törvény,
31. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
szóló 2002. évi LVI. törvény,
32. a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2003. évi
XLV. törvény,
33. a helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról,
valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévõ beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló
2003. évi LIX. törvény,
34. a helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévõ
beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLII. törvény,
35. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXIV. törvény,
36. a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi I. törvény,
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37. az egyes nemzetközi szerzõdések kihirdetésérõl rendelkezõ jogszabályok, valamint a Büntetõ Törvénykönyvrõl
szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXX. törvény,
38. a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló
1997. évi X. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXXI. törvény,
39. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLI. törvény,
40. a helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévõ
beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LX. törvény,
41. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény,
42. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXX. törvény,
43. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
módosításáról szóló 2005. évi CLXXIX. törvény,
44. a bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2006. évi XIX. törvény,
45. a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, az egyes címzett támogatással folyamatban lévõ
beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIV. törvény,
46. a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról szóló 2006. évi LXXII. törvény,
47. a kormányzati szervezetalakítással összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény,
48. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények
módosításáról szóló 2007. évi XXV. törvény,
49. a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi XXXVIII. törvény,
50. a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLI. törvény,
51. a jogügyletek biztonságának erõsítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi
LXIV. törvény,
52. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXIX. törvény,
53. a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXIII. törvény,
54. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény
módosításáról szóló 2007. évi XCVII. törvény,
55. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi C. törvény,
56. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról szóló
2007. évi CVII. törvény,
57. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
szóló 2007. évi CL. törvény,
58. a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLX. törvény,
59. a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és más törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXXIII. törvény,
60. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXXXIV. törvény,
61. az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról szóló
2008. évi XCV. törvény,
62. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
szóló 2008. évi CXI. törvény,
63. egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elõsegítõ módosításáról szóló 2008. évi
CXV. törvény,
64. a vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXVIII. törvény,
65. a büntetõeljárások idõszerûségének javítása céljából a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
módosításáról szóló 2009. évi LXXXIII. törvény,
66. a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény
módosításáról szóló 2009. évi CXXIII. törvény,
67. a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXXVI. törvény,
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68. a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVI. törvény,
69. a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLIX. törvény,
70. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2010. évi LVI. törvény,
71. a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépésérõl, valamint az ezzel összefüggõ
törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXIII. törvény,
72. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXXI. törvény,
73. az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról
szóló 2010. évi CV. törvény,
74. az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXXXVI. törvény,
75. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról szóló
2010. évi CXLIX. törvény,
76. egyes törvényeknek a naptári napban való határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról szóló
2010. évi CLII. törvény,
77. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény,
78. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XVIII. törvény,
79. az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi XX. törvény,
80. egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXX. törvény,
81. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2011. évi XL. törvény,
82. a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
L. törvény,
83. a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi LII. törvény,
84. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról szóló
2011. évi LIII. törvény,
85. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bûncselekményekkel
összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi LXIII. törvény,
86. egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának
szabályaival összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi LXIX. törvény,
87. egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi LXXII. törvény,
88. a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény, a közúti
közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló
2011. évi LXXIII. törvény,
89. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi
LXXXVIII. törvény,
90. az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXIX. törvény,
91. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
XC. törvény,
92. az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXIV. törvény,
93. az egyes büntetõ vonatkozású törvények módosításáról szóló 2011. évi CL. törvény,
94. a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLIII. törvény,
95. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggõ további törvénymódosításokról szóló
2011. évi CLXXI. törvény,
96. az igazságszolgáltatást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCV. törvény,
97. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXIX. törvény,
98. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXII. törvény.
4. §

(1) Hatályát veszti a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi
LXXXVI. törvény.
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(2) Hatályát veszti a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXLII. törvény.
(3) Hatályát veszti a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXXX. törvény.
(4) Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és
egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény.
(5) Hatályát veszti az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggõ további
törvénymódosításokról szóló 2011. évi CCVII. törvény.
(6) Hatályát veszti
1. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetõjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
2007. évi XXVII. törvény,
2. az egyes büntetõjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXII. törvény,
3. egyes büntetõ tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXI. törvény.
(7) Hatályát veszti az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi
LXXV. törvény.
(8) Hatályát veszti a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2008. évi XXXIX. törvény.
(9) Hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben
szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi
CXLVIII. törvény.

2. A gazdasági rendre vonatkozó törvények deregulációja
5. §

Hatályát veszti
1. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi
LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LVI. törvény,
2. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIII. törvény.

6. §

(1) Hatályát veszti
1. az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 17–24. §-a,
2. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 36–47. §-a,
3. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. törvény III–XII. Fejezete, 148–154. §-a, valamint 1. és 2. melléklete,
4. a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény 14. § (4) bekezdése, 16. §-a és
17. §-a.
(2) Hatályát veszti
1. a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény módosításáról
szóló 1990. évi LXXII. törvény,
2. a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek
törvényességi felügyeletérõl szóló 1989. évi 23. törvényerejû rendelet módosításáról szóló 1991. évi LXV. törvény,
3. a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1993. évi
IX. törvény,
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4. a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1993. évi
LI. törvény,
5. a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló
1993. évi LXXXI. törvény,
6. a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésérõl szóló 1993. évi CXI. törvény módosításáról szóló 1994. évi
X. törvény,
7. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetésérõl szóló, az 1994. évi L. törvénnyel módosított
1993. évi CXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXVI. törvény,
8. a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 1995. évi
XIV. törvény,
9. a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésérõl szóló 1994. évi CIV. törvény módosításáról szóló 1995. évi
XXXIV. törvény,
10. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi LV. törvény,
11. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló
1995. évi XCVIII. törvény,
12. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések
módosításáról szóló 1995. évi CV. törvény,
13. a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésérõl szóló 1994. évi CIV. törvény módosításáról szóló 1995. évi
CIX. törvény,
14. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXII. törvény,
15. a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésérõl szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításáról szóló 1996. évi
XLI. törvény,
16. az egyes köztartozások behajtásával összefüggõ törvények módosításáról szóló 1996. évi LX. törvény,
17. a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésérõl szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításáról szóló 1996. évi
LXXVIII. törvény,
18. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXXXIII. törvény,
19. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló
1996. évi CVII. törvény,
20. a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésérõl szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításáról szóló 1996. évi
CXVII. törvény,
21. a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésérõl szóló – többször módosított – 1995. évi CXXI. törvény
módosításáról szóló 1996. évi CXVIII. törvény,
22. a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésérõl szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításáról, valamint a helyi
önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévõ egyes egészségügyi beruházásainak rendezése
érdekében szükséges egyéb törvénymódosításokról szóló 1996. évi CXIX. törvény,
23. a mezõgazdasági termelõk adózási feltételeit meghatározó egyes törvények módosításáról szóló 1997. évi
XVII. törvény,
24. a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló
1997. évi XXVII. törvény,
25. a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl szóló 1996. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 1997. évi
LXXVII. törvény,
26. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetésérõl szóló 1996. évi CXXV. törvény
módosításáról szóló 1997. évi LXXXVII. törvény,
27. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény,
28. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CV. törvény,
29. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXIII. törvény,
30. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a Bérgarancia
Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXX. törvény,
31. a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl szóló 1996. évi CXXIV. törvény módosításáról, valamint a helyi
önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévõ egyes egészségügyi beruházásainak rendezése
érdekében szükséges egyéb törvénymódosításokról szóló 1997. évi CL. törvény,
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32. az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról szóló 1998. évi XXXIII. törvény,
33. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXV. törvény,
34. a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 1999. évi
III. törvény,
35. a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIX. törvény,
36. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
1999. évi XCIX. törvény,
37. a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi
CXLII. törvény módosításáról szóló 1999. évi CVII. törvény,
38. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXVII. törvény,
39. a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIV. törvény,
40. a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2000. évi LXXXVIII. törvény,
41. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
2000. évi CXIII. törvény,
42. a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2000. évi
CXXIV. törvény,
43. a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény,
44. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
szóló 2000. évi CXXXVIII. törvény,
45. a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi I. törvény,
46. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggõ törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2001. évi XVI. törvény,
47. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló
2001. évi XXIV. törvény,
48. pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény,
49. a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2001. évi LIII. törvény,
50. a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló
2001. évi LXIX. törvény,
51. a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény,
52. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról
szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény, valamint a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi
LXXVIII. törvény,
53. a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló
2002. évi XXIII. törvény,
54. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi
XLII. törvény,
55. egyes pénz- és tõkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvény,
56. a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelmérõl és kíméletérõl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi LXVII. törvény,
57. egyes adótörvények módosításáról szóló 2003. évi XVIII. törvény,
58. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggõ törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XX. törvény,
59. a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény,
60. a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2003. évi XL. törvény,
61. a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal elsõ szakasza
megépítésének állami támogatásáról szóló 2003. évi LV. törvény,
62. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXXXV. törvény,
63. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi
XCI. törvény,
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64. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi
CXIX. törvény,
65. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi IX. törvény,
66. a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi XI. törvény,
67. a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XII. törvény,
68. a befektetõk és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi
XXII. törvény,
69. a foglalkoztatással összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXVIII. törvény,
70. a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XLVIII. törvény,
71. az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXIV. törvény,
72. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelmérõl szóló
1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXVI. törvény,
73. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
módosításáról szóló 2004. évi LXXXIII. törvény,
74. a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények
módosításáról szóló 2004. évi XCVII. törvény,
75. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCIX. törvény,
76. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi
CI. törvény,
77. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi
CXXVII. törvény,
78. a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 2005. évi XI. törvény,
79. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény és az azzal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XII. törvény,
80. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXIII. törvény,
81. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXIV. törvény,
82. a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXII. törvény,
83. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
szóló 2005. évi LXVIII. törvény,
84. a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszemûen átruházó személy felelõsségének megállapítása érdekében
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint
a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló
2005. évi LXIX. törvény,
85. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló
2005. évi LXX. törvény,
86. a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIII. törvény,
87. az építõipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2005. évi LXXVI. törvény,
88. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXII. törvény,
89. a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXIV. törvény,
90. a számvitelrõl és a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXII. törvény,
91. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény,
92. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXXII. törvény,
93. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXXVI. törvény,
94. a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLV. törvény,
95. egyes agrárágazati törvények módosításáról szóló 2005. évi CLVII. törvény,
96. a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXII. törvény,

MAGYAR KÖZLÖNY

97.

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

122.
123.

124.
125.
126.
127.
128.
129.

•

2012. évi 77. szám

12059

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a társadalmi szervezetek által használt állami
tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló
2005. évi CLXXVII. törvény,
a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVI. törvény,
a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVII. törvény,
a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2005. évi
CLXXXVIII. törvény,
a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
szóló 2006. évi VI. törvény,
a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXII. törvény,
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi
XXIII. törvény,
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
módosításáról szóló 2006. évi XXV. törvény,
a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2006. évi XLV. törvény,
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi
LXIV. törvény,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXVI. törvény,
a légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló 2006. évi XCIII. törvény,
a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi CV. törvény,
a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról szóló 2006. évi CVII. törvény,
a közlekedéssel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CX. törvény,
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi
CXI. törvény,
a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló 1997. évi XXX. törvény módosításáról szóló 2006. évi
CXII. törvény,
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló
2006. évi CXIII. törvény,
az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2006. évi CXX. törvény,
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi
CXXI. törvény,
az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXII. törvény,
a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXIX. törvény,
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXXV. törvény,
a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról szóló 2007. évi XI. törvény,
a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XIV. törvény,
egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2007. évi XIX. törvény,
a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok eljárására és együttmûködésére
vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi
XXII. törvény,
egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelõsséggel összefüggõ módosításáról szóló 2007. évi
XXIX. törvény,
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XXXI. törvény,
a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi XLI. törvény,
a jövedékiadó- és az energiaadó-bevallás elektronikus benyújtásának bevezetésével kapcsolatos egyes
törvények módosításáról szóló 2007. évi XLIII. törvény,
a közlekedéssel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi XLV. törvény,
a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény módosításáról
szóló 2007. évi XLVII. törvény,
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a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról szóló 2007. évi
L. törvény,
a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2007. évi LII. törvény,
az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LIV. törvény,
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LV. törvény,
a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
módosításáról szóló 2007. évi LVII. törvény,
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2007. évi
LVIII. törvény,
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb
törvények módosításáról szóló 2007. évi LXI. törvény,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXIII. törvény,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXVI. törvény,
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXVIII. törvény,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXX. törvény,
egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenõidõre vonatkozó
rendelkezéseinek módosításáról szóló 2007. évi LXXIII. törvény,
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2007. évi
LXXVI. törvény,
a fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXVII. törvény,
a vállalkozói körbetartozások mérséklése céljából történõ törvénymódosításokról szóló 2007. évi
LXXVIII. törvény,
a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXI. törvény,
az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi XCIV. törvény,
a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XCVIII. törvény,
az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi CXIV. törvény,
a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2007. évi CXXIV. törvény,
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2007. évi CXXV. törvény,
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi CXXXIII. törvény,
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2007. évi
CXXXIV. törvény,
a pénzügyi szolgáltatásokat érintõ egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2007. évi
CXXXVII. törvény,
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi
CXLVI. törvény,
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi
LXVII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2007. évi
CXLIX. törvény,
az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLXXIV. törvény,
egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXIX. törvény,
a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2008. évi XXXII. törvény,
a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XXXVI. törvény,
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2008. évi XXXVII. törvény,
a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elõsegítése érdekében egyes
törvények módosításáról szóló 2008. évi XLIX. törvény,
a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vállalkozásokat érintõ egyes törvények
módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény, valamint az azzal összefüggõ egyes törvények módosításáról
szóló 2008. évi LXV. törvény,

MAGYAR KÖZLÖNY

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

186.
187.
188.

189.
190.
191.
192.

•

2012. évi 77. szám

12061

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi
LXXXII. törvény,
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvény,
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXIV. törvény,
egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. évi
V. törvény,
a pénzügyi közvetítõrendszer felügyeletét érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XIII. törvény,
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
szóló 2009. évi XIV. törvény,
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény módosításáról szóló 2009. évi XIX. törvény,
a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkezõ polgárok védelme érdekében szükséges egyes
törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII. törvény,
a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2009. évi LI. törvény,
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról szóló 2009. évi
LXIX. törvény,
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXX. törvény,
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXXXII. törvény,
a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel
és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggõ módosításáról szóló 2009. évi LXXXVI. törvény,
az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXXXVII. törvény,
a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2009. évi CII. törvény,
az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2009. évi CXII. törvény,
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
módosításáról szóló 2009. évi CXIII. törvény,
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXI. törvény,
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló
2009. évi CXXXIV. törvény,
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXL. törvény,
a pénzügyi közvetítõrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes
törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXLVIII. törvény,
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CL. törvény,
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi
LXVII. törvény módosításáról szóló 2010. évi II. törvény,
a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi V. törvény,
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi VII. törvény,
a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi
I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló
2010. évi XLVII. törvény,
az állami vagyonnal való felelõs gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes
törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2010. évi LIII. törvény,
az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXX. törvény,
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2010. évi
LXXIX. törvény,
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a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló
2010. évi LXXXIV. törvény,
az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2010. évi
CXXXIX. törvény,
az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról szóló 2010. évi CL. törvény,
egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLX. törvény,
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXII. törvény,
egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXVIII. törvény,
egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény,
a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXVII. törvény,
a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az
épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi
XXI. törvény,
egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi
XXII. törvény,
a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló
2011. évi XXXIII. törvény,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXV. törvény,
a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi XLIII. törvény,
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló
2011. évi XLVII. törvény,
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló 2011. évi LI. törvény,
a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2011. évi LX. törvény,
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi
LXVIII. törvény,
egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXX. törvény,
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi LXXI. törvény,
a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvény,
a lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
módosításáról szóló 2011. évi LXXVI. törvény,
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi LXXXVII. törvény,
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCI. törvény,
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi
XCII. törvény,
egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi
LXI. törvény módosításáról szóló 2011. évi XCIV. törvény,
egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCV. törvény,
egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CVII. törvény,
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi
CXIV. törvény,
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásának és
felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2011. évi
CXV. törvény,
az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény,
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXXIX. törvény,
a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvény,
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLX. törvény,
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a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXIX. törvény,
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény,
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXVIII. törvény,
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról
szóló 2012. évi VIII. törvény,
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
2012. évi XLVII. törvény.

(1) Hatályát veszti az alacsony keresetû munkavállalók bérének emelését ösztönzõ egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi XCIX. törvény.
(2) Hatályát veszti
1. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XIX. törvény,
2. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2005. évi CLIV. törvény,
3. egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggõ
módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény.
(3) Hatályát veszti
1. az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi XXVI. törvény,
2. az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény,
3. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi
CXIX. törvény,
4. az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes
adótörvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény,
5. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény,
6. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXXI. törvény,
7. egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény,
8. egyes adótörvények módosításáról szóló 2008. évi VII. törvény,
9. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény,
10. a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi
XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2009. évi
CVIII. törvény,
11. egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény,
12. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény,
13. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi
CIX. törvény,
14. az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról
szóló 2009. évi CX. törvény,
15. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével
összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény,
16. egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CXXVI. törvény,
17. a helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény,
18. az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai
közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2010. évi CXXIII. törvény,
19. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXXIV. törvény,
20. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény,
21. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLVI. törvény,
22. egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény.
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(4) Hatályát veszti a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének
rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXVI. törvény.
(5) Hatályát veszti a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes
szakosított hitelintézetekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2007. évi LI. törvény.

3. Az állampolgárok alapvetõ jogaira és kötelességeire vonatkozó törvények deregulációja
8. §

(1) Hatályát veszti egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek
a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi
XL. törvény.
(2) Hatályát veszti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény módosításáról szóló 1990. évi XI. törvény.
(3) Hatályát veszti
1. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXXII. törvény,
2. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLVI. törvény,
3. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLIV. törvény.
(4) Hatályát veszti a polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXXVII. törvény.
(5) Hatályát veszti a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény és a kisebbségi önkormányzati
képviselõk választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
2005. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLVIII. törvény.

9. §

(1) Hatályát veszti
1. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény I–IV. Fejezete és 82–86. §-a,
2. egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény I–V. Fejezete,
52. §-a, 53. §-a és Melléklete,
3. egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény,
4. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ
egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 6–12. alcíme és 1. melléklete.
(2) Hatályát veszti
1. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetésérõl szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról
és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi mûködési költségvetéseirõl szóló 1994. évi L. törvény,
2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1999. évi
LXXIII. törvény,
3. a fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggõ törvények módosításáról szóló
2001. évi XLI. törvény,
4. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2001. évi LII. törvény,
5. a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXVII. törvény,
6. a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2002. évi
IX. törvény,
7. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXXIII. törvény,
8. az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet
módosításáról szóló 2002. évi XLV. törvény,
9. az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény,
10. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXI. törvény,
11. egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvény,
12. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2003. évi CIV. törvény,
13. a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról szóló 2003. évi CVI. törvény,
14. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény,
15. az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi V. törvény,
16. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggõ
törvények módosításáról szóló 2005. évi XLIX. törvény,
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a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CVIII. törvény,
a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXLVII. törvény,
egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzõi jogok érvényesítésével összefüggõ módosításáról szóló
2005. évi CLXV. törvény,
a szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXVI. törvény,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi
CLXX. törvény,
egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXXXI. törvény,
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási
kötelezettségrõl, továbbá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény
módosításáról szóló 2005. évi CLXXXII. törvény,
az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról
szóló 2006. évi CIV. törvény,
egyes szakképzési és felnõttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXIV. törvény,
egyes, az egészségügyet érintõ törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló
2006. évi CXV. törvény,
egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2007. évi XXIV. törvény,
egyes, a gyermek- és fiatalkorúak egészségének védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról szóló
2007. évi XLIV. törvény,
a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LIII. törvény,
egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi LXXI. törvény,
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló
2007. évi LXXII. törvény,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXVII. törvény,
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosításáról szóló 2007. évi
CXIX. törvény,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLVI. törvény,
a 2008. március 9-i országos ügydöntõ népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló 2008. évi
IX. törvény,
az esélyegyenlõség érvényesülésének közoktatásban történõ elõmozdítását szolgáló egyes törvények
módosításáról szóló 2008. évi XXXI. törvény,
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2008. évi LIX. törvény,
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény,
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXII. törvény,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi XL. törvény,
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú
törvények módosításáról szóló 2009. évi LXXIX. törvény,
a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében
történõ módosításáról szóló 2009. évi XCVIII. törvény,
a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló 2005. évi
LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2009. évi CLI. törvény,
a felnõttképzéshez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi XXXVII. törvény,
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggõ módosításáról szóló
2010. évi LXVI. törvény,
a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXIX. törvény,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény,
sporttal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény,
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXLV. törvény,
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXIII. törvény,
a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXVIII. törvény,

12066

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 77. szám

53. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
szóló 2011. évi XIV. törvény,
54. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló
2011. évi XIX. törvény,
55. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2011. évi LIV. törvény,
56. a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIII. törvény,
57. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXIX. törvény.
10. §

(1) Hatályát veszti az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény.
(2) Hatályát veszti a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXV. törvény.
(3) Hatályát veszti az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény.
(4) Hatályát veszti a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXVII. törvény.
(5) Hatályát veszti a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XL. törvény.

III. FEJEZET
EGYES TOVÁBBI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
4. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló
1952. évi 22. törvényerejû rendelet módosítása
11. §

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló 1952. évi
22. törvényerejû rendelet a következõ 23. §-sal egészül ki:
„23. § (1) A Pp.-nek az igazságszolgáltatást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCV. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit az igazságszolgáltatást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CCV. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.
(2) A Pp.-nek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXII. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi
XXXII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.”

5. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló
1960. évi 11. törvényerejû rendelet módosítása
12. §

A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet a 14. §-át
követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A cselekvõképesség korlátozása és kizárása gondokság alá helyezéssel
14/A. § Ha a bíróság általános jelleggel vagy az érintett ügycsoportok tekintetében a cselekvõképességet korlátozó
gondnokság alá helyezett személy cselekvõképességét korlátozta és jogszabály a cselekvõképességet korlátozó
gondnokság alá helyezés tényéhez jogkövetkezményeket kapcsol, ezek a jogkövetkezmények a gondnokság alá
helyezésrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõen alkalmazhatóak.
14/B. § A Ptk.-nak a cselekvõképességgel, gondnoksággal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi
XV. törvénnyel megállapított 14/B. §-át, 15/A–16. §-át, 19–21. §-át a 2001. november 1-jét megelõzõen elrendelt
gondnokság alá helyezések tekintetében is alkalmazni kell, ha a jognyilatkozat megtétele vagy az intézkedés
szükségessége 2001. november 1-jét követõen következik be.”
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6. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet módosítása
13. §

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következõ 76. §-sal
egészül ki:
„76. § (1) E törvényerejû rendeletnek a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó
egyes jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CX. törvénnyel a külföldi határozatok elismerése és végrehajtása
tekintetében megállapított rendelkezéseit azokra a határozatokra kell alkalmazni, amelyek 2001. április 30-át
követõen emelkedtek jogerõre azon állam joga szerint, amelyben meghozatalra kerültek.
(2) Magyar állampolgár személyi állapotát érintõ olyan külföldi határozatot, amely az e törvényerejû rendeletnek
a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról
szóló 2000. évi CX. törvénnyel megállapított 70–73. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel, akkor is el kell
ismerni, ha a határozat 2001. május 1-jét megelõzõen emelkedett jogerõre.
(3) Az e törvényerejû rendeletnek a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó
egyes jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CX. törvénnyel megállapított 74. § (2) bekezdésében meghatározott
eljárás lefolytatásának akkor is helye van, ha olyan külföldi határozat belföldi elismerhetõségének megállapítását
kérelmezik, amely 2001. május 1-jét megelõzõen emelkedett jogerõre.”

7. Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló
1982. évi 17. törvényerejû rendelet módosítása
14. §

Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet VI. Fejezete
a következõ 44. §-sal egészül ki:
„44. § (1) Ahol jogszabály leánykori nevet említ, azon születési családi és utónevet kell érteni.
(2) Minden olyan adatkezelésben, amelynek adattartalma a családi és utónév, ez alatt a születési családi és utónevet,
illetve a házassági nevet kell érteni.
(3) A 2002. december 15-ét követõen született gyermek születési családi nevének a születéssel kettõnél több tagúvá
válása esetén a szülõknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyermek a családi név melyik két tagját viselje.”

8. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása
15. §

(1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A törvény hatálya kiterjed Magyarország területén a közúti közlekedésben résztvevõkre, a közúti jármûvekre
(a továbbiakban: jármû), – a 48. § (4) bekezdésében foglalt eltéréssel – az utakra, az utak környezetére és a közúti
közlekedést szolgáló létesítményekre, valamint az állam és a helyi önkormányzat tulajdonában álló utakon, tereken,
parkokban, egyéb közterületeken kialakított várakozási területen jármûvekkel történõ várakozás rendjére.”
(2) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 9/D. § (2)–(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánúton, valamint
tereken, parkokban és egyéb közterületeken jármûvel történõ várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást
a tulajdonos, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 9. § (5) bekezdés
szerinti szolgáltató köteles ellátni.
(3) A jármûvek helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánúton,
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken történõ várakozása a tulajdonos, illetve az Ötv. 9. §
(5) bekezdésben meghatározott szolgáltató és a várakozási terület igénybevevõje közötti polgári jogi jogviszony.
A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a jármû üzembentartója felel.
(4) A helyi önkormányzat illetve állami tulajdonban álló terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában
a vagyonkezelõ az Ötv. 9. § (5) bekezdésben meghatározott gazdasági társasággal a (2) bekezdés szerinti
közszolgáltatás ellátására szerzõdést köthet. A szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) a szolgáltató által ellátandó közfeladatot és egyéb tevékenységet,
b) a várakozási területet, amely tekintetében a szolgáltató a közfeladat ellátására köteles,
c) a tulajdonos és a szolgáltató közötti kapcsolattartás részletes szabályait,
d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenértékének meghatározását,
e) a nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
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f) a ráfordítások és nyereségek meghatározásának szempontjait,
g) a szerzõdés idõtartamát.
(5) A (4) bekezdés szerinti szerzõdést – annak módosításaival egységes szerkezetben – a szerzõdõ felek a hatályba
lépését követõ 30. napon a honlapjukon közzéteszik.”
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közúti közlekedést a személy- és áruszállítási szükségletek alapján, a nemzetgazdasági, valamint a terület- és
településfejlesztési tervekkel összhangban kell fejleszteni. A fejlesztésnél figyelembe kell venni a közlekedési
alágazatok közötti munkamegosztást is. A közúti közlekedésnek kapcsolódnia kell a nemzetközi közúti közlekedés
rendszeréhez.”
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az állami tulajdonban álló terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a kormány rendeletében, a helyi
önkormányzat (fõvárosban: a fõvárosi önkormányzat) tulajdonában álló helyi közutak, a helyi önkormányzat
tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutak, valamint terek, parkok és egyéb közterületek
vonatkozásában a helyi önkormányzat (fõvárosban: a fõvárosi önkormányzat) rendeletében – forgalomszervezési,
valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján, az e törvényben meghatározott keretek között –
kijelölhet olyan várakozási övezetet, illetve várakozási övezeten kívül esõ olyan várakozó helyet (a továbbiakban
együtt: várakozási terület), amelynek a három vagy annál több kerekû jármûvel történõ, várakozási célú használatáért
várakozási díjat kell fizetni (a továbbiakban: díjfizetési kötelezettség).”
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 15/A. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott, helyi önkormányzat (fõvárosban: a fõvárosi önkormányzat)
tulajdonában álló, díjfizetési kötelezettséggel terhelt várakozási terület állami tulajdonba kerül, és a díjfizetési
kötelezettséggel terhelt várakozási terület kijelölése tárgyában kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, úgy
a díjfizetési kötelezettséggel terhelt várakozási területnek azt a várakozási területet kell tekinteni, amelyet a helyi
önkormányzat (fõvárosban: a fõvárosi önkormányzat) a tulajdonosváltozás napján hatályos rendeletében akként
állapít meg.”
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg a tulajdonos, illetve az Ötv. 9. § (5) bekezdésben
meghatározott szolgáltató a díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának
idõpontjától számított 60 napos jogvesztõ határidõn belül a jármû üzembentartója részére postai küldeményként,
vagy más egyéb igazolható módon megküldi.”
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a tulajdonos, illetve az Ötv. 9. §
(5) bekezdésben meghatározott szolgáltató követelését bírósági úton érvényesítheti. A parkolási díjból eredõ igények
érvényesítése esetén a kötelezett lakhelye szerinti helyi bíróság kizárólagosan illetékes.”
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A várakozási díj, a pótdíj a várakozási terület tekintetében tulajdonosi jogot gyakorló helyi önkormányzatot,
állami tulajdonban álló várakozási terület esetében a vagyonkezelõt illeti meg. A szolgáltató legalább a közszolgáltatás
ellátásához szükséges költségekre jogosult, amelyet az elszámolás jóváhagyását követõen a helyi önkormányzat
részére külön térít meg.”
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény az alábbi 15/F. §-sal egészül ki:
„15/F. § Az állam tulajdonában álló várakozási terület tekintetében a várakozási díj és pótdíj mértéke, valamint
a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb idõtartama vonatkozásában annak a helyi önkormányzatnak
(fõvárosban a fõvárosi önkormányzatnak) a rendeletében foglalt szabályokat kell alkalmazni, amelynek közigazgatási
területén a várakozási terület fekszik.”
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 47. § 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. várakozási terület: a 8. pont szerinti utak közül a helyi közút és a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elõl el nem zárt magánút 11. pont szerinti tartozéka, valamint az állam és a helyi önkormányzat
tulajdonában álló terek, parkok és egyéb közterületek jármûvel történõ várakozásra kijelölt része;”
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 47. § 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. várakozási terület kezelõje: a helyi közút és a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt
magánút tartozékaként a 33. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezet, a közösségi közlekedéssel érintett
közutak kivételével, a helyi önkormányzat tulajdonában álló tereken, parkokban, egyéb közterületen kialakított
várakozási terület tekintetében a tulajdonos helyi önkormányzat, az állam tulajdonában álló tereken, parkokban,
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egyéb közterületen kialakított várakozási terület tekintetében a vagyonkezelõ; a várakozási területen létesített
parkolóóra, jegykiadó automata az Ötv. 9. § (5) bekezdése szerinti szolgáltató tulajdonában, illetve használatában
állhat;”
(12) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdésének a) pontja az alábbi 33. ponttal egészül ki:
„33. az állami tulajdonban álló terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában díjfizetési kötelezettséggel
érintett várakozási területek kijelölését,”
(13) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény „Vegyes és záró rendelkezések” alcíme a következõ 48/A. §-sal
egészül ki:
„48/A. § (1) A 2010. június 5-ét megelõzõen történt várakozási eseményre a 2010. június 4-én hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni.
(2) A 9/D. § (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás ellátására megkötött és 2010. június 5-én hatályban lévõ
szerzõdések esetében a közszolgáltatási tevékenységet az adott szerzõdésben meghatározott – az Ötv. 9. §
(5) bekezdése szerinti szolgáltatónak nem minõsülõ – szolgáltató is elláthatja az adott szerzõdés hatálya alatt.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott olyan szerzõdéseket, amelyekben az Ötv. 9. § (5) bekezdése szerinti
szolgáltatónak nem minõsülõ szolgáltató szerepel szerzõdõ félként, a szerzõdések idõtartamának meghosszabbítása
vagy azok határozatlan idõtartamúvá alakítása, valamint a közszolgáltatási feladattal érintett várakozási terület
növelése tárgyában módosítani nem lehet.”
16. §

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény „Vegyes és záró rendelkezések” alcímének címében a „Vegyes és záró”
szövegrész helyébe a „Záró” szöveg lép.

9. Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása
17. §

Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 1. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A képviselõnek járó alapdíj összege arányosan csökken, ha a képviselõ a tárgyhónap napirendben elõre
feltüntetett szavazásainak több mint egyharmadán igazolatlanul nem vesz részt.”

10. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása
18. §

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
a) 93. § (2) bekezdésében az „Alkotmánnyal ellentétes [Alkotmány 19. § (3) bek. 1. pont]” szövegrész helyébe
az „Alaptörvénnyel ellentétes” szöveg,
b) 95. § b) pontjában, 96/A. § a) pontjában az „Alkotmánnyal” szövegrész helyébe az „Alaptörvénnyel” szöveg,
c) 114. §-ában az „alkotmányellenességérõl” szövegrész helyébe az „alaptörvény-ellenességérõl” szöveg
lép.

11. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
19. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény a következõ 59/B. §-sal
egészül ki:
„59/B. § (1) Ahol jogszabály munkanélkülit említ, azon álláskeresõt kell érteni.
(2) Ahol jogszabály
a) munkanélküli ellátást említ, azon az álláskeresõk támogatását is,
b) munkanélküli járadékot említ, azon az álláskeresési járadékot és az álláskeresési segélyt is
érteni kell.
(3) A 2005. november 1-jét megelõzõen megállapított, és ebben az idõpontban folyósított munkanélküli ellátást
a 2005. október 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani azzal, hogy az ellátás folyósítása során
a 2005. november 1-jétõl a munkaügyi központ kirendeltségével való együttmûködésre az álláskeresõvel kötött
álláskeresési megállapodásra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(4) Annak részére, akinek munkanélküli járadékra, nyugdíj elõtti munkanélküli segélyre, álláskeresést ösztönzõ
juttatásra való jogosultsága 2005. november 1-jét megelõzõen keletkezik, és ezen ellátásokra való kérelmét legkésõbb
2005. október 31-én benyújtja, ezen ellátásokat a 2005. október 31-én hatályos szabályok szerint kell megállapítani.

12070

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 77. szám

(5) Annak részére, akinek a munkanélküli járadék, nyugdíj elõtti munkanélküli segély, álláskeresését ösztönzõ juttatás
folyósítása 2005. november 1-jén vagy ezt követõen szünetel, a szünetelésre okot adó körülmény megszûnését
követõen az ellátását a 2005. október 31-én hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani.”
20. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1. 19/B. § (4) bekezdésében a „ , valamint az egyenlõ bánásmód biztosításáért és” szövegrész helyébe
az „és a” szöveg,
2. 52. §-ában az „az egyenlõ bánásmód biztosításáért és” szövegrészek helyébe az „a” szöveg
lép.

12. A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása
21. §

A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közjegyzõi szolgáltatások zavartalanságának és megfelelõ színvonalának biztosítása érdekében a miniszter
a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének beszerzését követõen
évente felülvizsgálja a közjegyzõi állások számát és székhelyét.”

13. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
22. §

(1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„83/B. § (1) A felszámoló gazdasági társaságnál azokat a felszámolói tevékenységben személyesen közremûködõ
tagokat, munkavállalókat, vagy a társasággal kötött tartós polgári jogi szerzõdés alapján azokat a felszámolói
tevékenységben közremûködõ személyeket, akik 2010. július 1-jén megfeleltek a csõdeljárásról, a felszámolási
eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi VI. törvény
20. § (4) bekezdése szerinti képesítési feltételeknek, a 27/A. § (3) bekezdése és a 27/C. § (4) bekezdés f) pontja szerinti
szakképesítéssel rendelkezõnek kell tekinteni.
(2) A 27/A. § (3) bekezdésének és a 27/C. § (4) bekezdés f) pontjának alkalmazásában 2010. június 30-áig a felszámolók
névjegyzékérõl szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet 2006. június 30-án hatályos 2. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott végzettségeket, továbbá a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséget egyaránt
érteni kell szakirányú szakképzettség alatt.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti végzettséggel rendelkezõ személyek 2012. június 1-jétõl legfeljebb öt felszámolói
tevékenységet folytató gazdasági társaságnál foglalkoztathatók.
(4) A felszámolók névjegyzékét vezetõ szerv az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogszabályok szerinti felsõfokú
végzettségre vonatkozó szakhatósági állásfoglalást szerezhet be.”
(2) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény a következõ 83/E. §-sal egészül ki:
„83/E. § (1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2009. évi LI. törvénnyel megállapított 7. § (3) bekezdés b) pontját a 2009.
szeptember 1-jét követõen kezdeményezett csõdeljárásokat követõ újabb csõdeljárásoknál kell alkalmazni.
(2) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2009. évi LI. törvénnyel megállapított 11. § (3) bekezdését a 2009. szeptember 1-jét
megelõzõen kikötött óvadékokra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fizetési haladék nem érinti az óvadék
érvényesíthetõségét, ha az óvadéki jogosult a 11. § (3) bekezdés a)–i) pontja szerinti szervezet.”

14. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása
23. §

A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény a következõ 26. §-sal egészül ki:
„26. § (1) E törvénynek a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról szóló
2003. évi CXIX. törvénnyel megállapított 9. § j) pontját és 13. §-át a 2004. január 21-ét követõen új szervezet alapítása
vagy új vagyonrész vásárlása során – az újabb ügylet tárgyát képezõ vagyonrészek tekintetében – kell alkalmazni.
(2) Ha 2004. január 21-jét megelõzõen megszûnt részvételi jogviszony e törvénynek a Munkavállalói Résztulajdonosi
Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései
szerint fennmaradhatott volna, a volt résztvevõ kérelmére ennek résztvevõi jogviszonyát a szervezet köteles – az
alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõen – a jövõre vonatkozó hatállyal helyreállítani. A nyugdíjas
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résztvevõ számára biztosítandó nyugdíjas részesedési és szavazati jog tekintetében a Munkavállalói Résztulajdonosi
Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXIX. törvénnyel megállapított
1. § (4) bekezdése alkalmazása a résztvevõ tulajdonába adott vagyonrészeknek a szervezet kezelésébe való
visszabocsátásának feltételéhez köthetõ.
(3) E törvénynek a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról szóló
2003. évi CXIX. törvénnyel megállapított 9. § (2) bekezdése, 19. § (2) bekezdése, valamint 19. § (6) és (7) bekezdése
szerinti rendelkezések 2004. január 21-jén már tulajdonba adott, illetve a résztvevõ által megszerzett – elszámolási és
részvényszámlán nyilvántartott – vagyonrészekre vonatkozó jogokat nem érintik.
(4) Ha 2004. január 21-én a szervezet alapszabályának valamely rendelkezése megfelelt e törvénynek a Munkavállalói
Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXIX. törvénnyel megállapított
rendelkezéseinek, illetve azokkal összhangban állt, a szervezettel szemben nem alkalmazható törvényességi
intézkedés arra hivatkozással, hogy az alapszabályi rendelkezés az a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló
1992. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXIX. törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos törvényi
szabályozást sértette.”

15. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
24. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (3) bekezdésében a „követõen
fogyatékos” szövegrész helyébe a „követõen – a 2011. január 1-jén jogerõs építési engedéllyel rendelkezõ beruházás
kivételével – fogyatékos” szöveg lép.

16. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása
25. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a köztársasági elnök – az
állampolgársági ügyekért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) javaslata alapján – felmentést adhat
a honosítás további feltételei alól, ha a kérelmezõ honosításához Magyarországnak fontos érdeke fûzõdik.”

26. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „lakóhelye” szövegrész
helyébe a „lakhatása” szöveg lép.

17. A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
27. §

(1) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény „A Független Rendészeti Panasztestület” alcíme a következõ 6/D. §-sal
egészül ki:
„6/D. § A Testület elhelyezésérõl és mûködésének feltételeirõl – az államháztartásért felelõs miniszter bevonásával –
az Országgyûlés elnöke gondoskodik.”
(2) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény X. Fejezete a következõ 94. §-sal egészül ki:
„94. § A határõrség általános jogutódja a rendõrség.”

28. §

A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 62/A. § (4) és (5) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész
helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

18. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
29. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következõ 303/A. §-sal egészül ki:
„303/A. § A 187. §-nak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
módosításáról szóló 2009. évi XIV. törvénnyel megállapított (1) bekezdés b) pontját az e rendelkezés hatálybalépését
követõen elkövetett jogszabálysértések esetében kell alkalmazni.”
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19. A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosítása
30. §

A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény „Hatálybalépés” alcíme a következõ 81/A. §-sal egészül ki:
„81/A. § (1) E törvénynek a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénnyel megállapított 3. § m) és n) pontját,
10. § (1)–(2) és (5) bekezdését azon termõföld vagy tanya esetében kell alkalmazni, amelyekre a vételi vagy
haszonbérleti ajánlatot a termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes
szabályairól szóló kormányrendelet szerint 2010. szeptember 1-jét követõen tették közzé.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módon 2010. augusztus 31-éig közzétett
a) vételi ajánlat esetében a szerzõdés ingatlanügyi hatósághoz történõ benyújtásakor a beadványt – az
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 44. § (1) bekezdésétõl eltérõen – a vételi ajánlat közzétételének
idõpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni;
b) haszonbérleti ajánlat esetében a szerzõdés ingatlanügyi hatósághoz történõ benyújtásakor a beadványt
a haszonbérleti ajánlat közzétételének idõpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.”

20. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása
31. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény preambulumában az „a Magyar Köztársaságnak a”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

21. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása
32. §

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) E törvénynek az egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelõsséggel összefüggõ módosításáról
szóló 2007. évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2007. április 30-át követõen megvalósított
környezetkárosításokra és környezetveszélyeztetõ magatartásokra kell alkalmazni. Mulasztás által megvalósított
környezetkárosítás vagy környezetveszélyeztetés esetén az akkor hatályos szabályokat kell alkalmazni, amikor
a környezethasználó a környezetkárosodást vagy környezetveszélyeztetést megakadályozhatta volna.”

22. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
33. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 87. pontjában a „felhasználható” szövegrész helyébe
a „jogosító” szöveg lép.

23. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
34. §

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
a) 4. § a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 5. § b) pontjában az „a Magyar Köztársaság alkotmányos” szövegrész helyébe a „Magyarország törvényes” szöveg
lép.

24. A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása
35. §

(1) A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény VII. Fejezete a 84. §-t megelõzõen a következõ
alcímmel egészül ki:
„1. Cím
Hatályba léptetõ rendelkezések”
(2) A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény VII. Fejezete a következõ alcímmel és 85. §-sal
egészül ki:
„2. Cím
Az Európai Unió jogának való megfelelés
85. § A 46. § az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetõeljárásban való figyelembevételérõl
szóló 2008/675/IB kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.”
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(3) A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény VII. Fejezetének címében a „Hatálybalépés”
szövegrész helyébe a „Záró rendelkezések” szöveg lép.

25. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény módosítása
36. §

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 95/A. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„95/A. § (1) E törvénynek
a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv
átültetésével összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit
az e rendelkezések,
b) az egyes törvényeknek a naptári napban való határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról szóló
2010. évi CLII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e rendelkezések,
c) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit
az e rendelkezések
hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
módosításáról szóló 2005. évi. LXVIII. törvénnyel megállapított 67. § (4) bekezdését azon magatartások
vonatkozásában kell alkalmazni, amelyek elkövetése – valamely helyzet vagy állapot fenntartásával megvalósuló
magatartás esetén a helyzet vagy állapot megszûnése – óta 2005. november 1-jén még nem telt el három év.
(3) E törvénynek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
módosításáról szóló 2009. évi. XIV. törvénnyel megállapított
a) 30. § (2) bekezdését és 79. §-át az e rendelkezések hatálybalépését követõen megvalósított összefonódások
esetében,
b) 79/A. és 79/B. §-át az e rendelkezések hatálybalépését követõen elõterjesztett kérelmek esetében,
c) 86. § (3) bekezdését, valamint 88. § (5)–(12) bekezdését az e rendelkezések hatálybalépését követõen elkövetett
jogszabálysértések esetében,
d) 88/C. §-át az e rendelkezés hatálybalépését követõen indított polgári perekben,
e) 88/D. §-át az e rendelkezés hatálybalépését követõen tanúsított károkozó magatartások esetében
kell alkalmazni.
(4) E törvénynek a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásának és felszámolásának
különleges szabályairól és az azzal összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2011. évi CXV. törvénnyel megállapított
rendelkezéseit a hatálybalépésüket követõen kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.”

26. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása
37. §

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme
a következõ 234/I. §-sal és 234/J. §-sal egészül ki:
„234/I. § (1) E törvénynek az egyes pénz- és tõkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvénnyel
megállapított 54. §-át a Diákhitel Központ kölcsönszerzõdései tekintetében a 2003. január 1-jét követõen megkötött
kölcsönszerzõdésekre kell alkalmazni.
(2) E törvénynek az egyes pénz- és tõkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvénnyel
megállapított 100. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni az árutõzsdei szolgáltató és a Pénztárak Garancia Alapja
2003. január 1-jét megelõzõen elhelyezett betétjére.
(3) E törvénynek az egyes pénz- és tõkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvénnyel
megállapított 2. számú melléklet IV. fejezetét nem kell alkalmazni a 2003. január 1-jét megelõzõen jelzálog-hitelintézet
által kibocsátott jelzáloglevélre és kiegészítõ alárendelt kölcsöntõkére.
(4) Ahol jogszabály tõkemegfelelési mutatót említ, azon e törvény szerinti fizetõképességi mutatót (szolvencia rátát)
kell érteni.
234/J. § (1) Ha a fogyasztóval 2010. január 1-jét megelõzõen kötött kölcsönszerzõdésben a pénzügyi intézmény által
biztosítéki céllal kikötött vételi jog alapján 2010. március 1-jét követõen megszerzett, a kötelezett által lakott
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lakóingatlan szerzõdés szerinti vételára alacsonyabb a vételi jog gyakorlását megelõzõ hat hónapon belül készült
szakértõi értékbecslés szerinti beköltözhetõ forgalmi érték hetven százalékának megfelelõ összegnél (minimum ár),
a vételi jog jogosultja a vételáron felül – a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint – köteles a vételár és a minimum
ár különbözetének a kötelezett javára történõ megtérítésére, illetve ezen összegnek a (2) bekezdés szerinti elszámolás
körében a kötelezett javára történõ figyelembevételére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vételi jog jogosultja a követelése, annak járulékai és az (1) bekezdés szerint általa térítendõ
pénzösszeg közötti különbözet összegével a kötelezettel elszámolni köteles.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pénzügyi intézmény
a) a biztosítéki céllal kikötött vételi jog gyakorlását másnak átengedi,
b) a biztosítéki céllal kikötött vételi joggal biztosított követelést másra átruházza (engedményezi).
(4) E törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CL. törvénnyel megállapított
199. §-át a pénzügyi intézmény által 2009. december 31-ét követõen megkötött hitel- és kölcsönszerzõdések esetén
kell alkalmazni.
(5) E törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CL. törvénnyel megállapított
210. §-át – a (6)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a pénzügyi közvetítõrendszer felügyeletét érintõ egyes
törvények módosításáról szóló 2009. évi XIII. törvény hatálya alá tartozott szerzõdések esetén kell alkalmazni.
(6) E törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CL. törvénnyel megállapított
210. § (8) bekezdését 2009. december 26-át megelõzõen kötött szerzõdésekre is alkalmazni kell.
(7) E törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CL. törvénnyel megállapított
210. § (10) bekezdésében a kölcsönszerzõdés tartalmára vonatkozó elõírást 2009. december 26-át követõen kötött
szerzõdésekre kell alkalmazni.
(8) E törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CL. törvénnyel megállapított
210. § (14) bekezdését 2009. december 26-át megelõzõen kötött szerzõdésekre is alkalmazni kell.”

27. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása
38. §

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény a következõ 27/B. §-sal és 27/C. §-sal egészül ki:
„27/B. § E törvénynek a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi
CLXXXVII. törvénnyel megállapított
a) 11. § (2)–(4) bekezdését, 24. § (5) és (6) bekezdését a 2006. január 1-jét megelõzõen megkötött szerzõdésekre is
alkalmazni kell,
b) 21. § (1) és (2) bekezdését a 2004. május 1-jét követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni azzal, hogy
a 2004. május 1-jét követõen kezdõdõ és a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló
2005. évi CLXXXVII. törvény hatálybalépésekor már lezárult megtakarítási évekre az állami támogatás utólag is
igényelhetõ,
c) 22. § (3) bekezdése a 2007. január 1-jét megelõzõen kötött szerzõdéseknél kizárólag az ez idõpontot követõen
kezdõdõ megtakarítási évekre igényelt állami támogatásra alkalmazható.
27/C. § (1) E törvénynek az egyes pénz- és tõkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 2003. január 1-jén vagy azt követõen megkötött
lakás-elõtakarékossági szerzõdésekre, áthidaló kölcsönszerzõdésekre és lakáskölcsön szerzõdésekre kell alkalmazni.
A 2003. január 1-jét megelõzõen megkötött lakás-elõtakarékossági szerzõdésekre a szerzõdés megkötésének
idõpontjában hatályos rendelkezések az irányadóak.
(2) E törvénynek az egyes pénz- és tõkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvénnyel
megállapított 8. § (1) bekezdés a) és d) pontját, 9. § (2)–(4) és (6) bekezdését és 11. § (6) bekezdését a 2003. január 1-jét
megelõzõen kötött lakás-elõtakarékossági szerzõdésekre is alkalmazni kell, ha a kiutalási idõszak,
a lakás-elõtakarékoskodó halála, a kiskorú gyámságát ellátó személy változása, illetve az áthidaló kölcsönre vonatkozó
hitelkérelem benyújtása a törvény hatálybalépése utáni idõszakra esik.”
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28. A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása
39. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény a következõ 119. §-sal egészül ki:
„119. § (1) A 2004. május 1-jét megelõzõen
a) megkezdett védjegyhasználatra a védjegyoltalom tartalma, a védjegyhasználat fogalma, valamint – az oltalom
kimerülésével kapcsolatos kérdések kivételével – a védjegybitorlás tekintetében a használatnak 2004. május 1-jén
meglévõ mértékéig,
b) megvalósult védjegyhasználatra a védjegyoltalom kimerülése tekintetében
e törvénynek a 2004. április 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közösségi védjegy mint korábbi védjegy viszonylagos kizáró okként akkor vehetõ figyelembe, ha
a védjegybejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vagy a Magyarországot megjelölõ bejelentést
2004. május 1-jét követõ bejelentési nappal tették, illetve, ha a védjegyet ilyen bejelentési nappal lajstromozták.
(3) A 2004. május 1-jén hatályban lévõ védjegyoltalom, valamint az a védjegyoltalom, amely az ezen idõpontot
megelõzõ bejelentési nappal és az ezen idõpontot követõ lajstromozással keletkezik, e törvény rendelkezései szerint
újítható meg.”

29. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
40. §

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következõ 157. §-sal egészül ki:
„157. § A 2003. január 1-jén fennálló nevelõszülõi jogviszony esetében a hivatásos nevelõszülõt megilletõ díjat nem
lehet alacsonyabb mértékben megállapítani annál, mint amilyen díjazásban a hivatásos nevelõszülõ 2003. január 1-jén
részesült.”

30. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
41. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény a következõ 102/E. §-sal egészül ki:
„102/E. § Aki 2009. december 31-éig az öregségi teljes, illetve résznyugdíjhoz szükséges életkort betöltötte és az elõírt
szolgálati idõt megszerezte, e jogosultságát a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó
jogviszony, illetve a 18. § (4) bekezdése szerinti jogviszony fennállása esetén is érvényesítheti. Ebben az esetben
öregségi nyugdíjkorhatárnak e törvény 2009. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti életkort kell tekinteni.”

42. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
1. 39. § (2) bekezdésében a „biztosítási idejének” szövegrész helyébe a „2007. december 31-ét követõen szerzett
biztosítási idejének” szöveg,
2. 84. § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg
lép.

31. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
43. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény XI. Fejezet „Átmeneti rendelkezések” alcíme
a következõ 82/A. §-sal egészül ki:
„82/A. § (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási
kötelezettségrõl, továbbá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény
módosításáról szóló 2005. évi CLXXXII. törvény hatálybalépése nem érinti az annak hatálybalépése elõtt szerv- vagy
szövetátültetésre jogosító várólistára felkerült személyek szerv- vagy szövetátültetésre való jogosultságát.
(2) Azt a személyt, akinek esetében ugyanazon szerv vagy szövet átültetése a Magyarországon elvégzett korábbi
szerv- vagy szövetátültetést követõen, a beültetett szerv vagy szövet kilökõdése miatt indokolttá vált, arra tekintet
nélkül kell felvenni a várólistára, hogy az érintett személy 2006. január 1-jétõl az (1) bekezdésben meghatározott
törvény alapján arra jogosult.”
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32. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
44. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 37. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Jogi személynek, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ jogra ügyleti képességgel bíró jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezetnek a bejegyzési kérelemhez
a) képviseleti jogának igazolására
aa) cégkivonat, cégmásolat vagy bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy
közjegyzõ által hitelesített másolati példányát,
ab) a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közjegyzõi tanúsítványt
a cégbíróság vagy a törvényszék által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról, vagy
ac) – külföldi jogi személy, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ jogra ügyleti képességgel bíró jogi
személyiséggel nem rendelkezõ külföldi szervezet esetében – a rá irányadó jog szerinti okiratot, és
b) – cég esetében – aláírási címpéldányt
kell csatolnia.”
(2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 37. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen az egyháznak és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ jogra ügyleti képességgel
bíró belsõ egyházi jogi személynek a bejegyzési kérelemhez csatolnia kell a nyilvántartásba vétel megtörténtét,
valamint a képviseleti jogosultságot igazoló, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelõs miniszter
által – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartásból – kiállított hatósági bizonyítvány 30 napnál nem régebbi
eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolati példányát.”
(3) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 37. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a (3) bekezdés szerinti okirat valamelyike az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben benyújtásra került,
az újabb kérelemben elegendõ – az iktatószámra való hivatkozással – a korábbi benyújtásra és arra utalni, hogy
az ingatlanügyi hatóságnál lévõ okiratok a bejegyzés, feljegyzés, illetve az adatváltozás átvezetése iránti kérelem
ingatlanügyi hatósághoz történõ benyújtásának idõpontjában a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást
nem tartalmaznak.”
(4) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 91. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
,,(9) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény erejénél
fogva a tartós földhasználók tulajdonába került ingatlanok tulajdonjogát a tartós földhasználó kérelmére kell
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.
(10) Az e törvénynek az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvénnyel megállapított
37. § (3) és (5) bekezdését az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvény hatálybalépésének
idõpontjában folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

45. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában a „számát,” szövegrész
helyébe a „számát, egyház és belsõ egyházi jogi személy esetében nyilvántartási számát,” szöveg lép.
(2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 37. § (5) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe
a „(3) és (4)” szöveg lép.

33. A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl
szóló 1997. évi CXLII. törvény módosítása
46. §

A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi
CXLII. törvény 22. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A (2) bekezdés alapján tulajdonba adott ingatlanokon fennálló elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan
tulajdoni lapjáról az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos kérelme alapján törli.”
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34. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása
47. §

(1) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 603/B. §-sal egészül ki:
„603/B. § E törvénynek az igazságszolgáltatást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCV. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit az igazságszolgáltatást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CCV. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.”
(2) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 608. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 178/A. § (2) bekezdése, a 178/B. § és a 266. § (1) bekezdés e) pontja az Európai Unió más tagállamaiban hozott
ítéleteknek egy új büntetõeljárásban való figyelembevételérõl szóló 2008/675/IB kerethatározatnak való megfelelést
szolgálja.”

48. §

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 29. § b) pontjában a „rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség és
az Országgyûlési Õrség” szöveg lép.

35. A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól
és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása
49. §

A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény a 62. §-t követõen a következõ alcímmel és 63. §-sal
egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés
63. § A 4. § s) pontja az euro-érmékhez hasonló érmékrõl és zsetonokról szóló, 2004. december 6-i 2182/2004/EK
tanácsi rendelet 6. cikkének, valamint az euro-érmékhez hasonló érmékrõl és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet
hatályának a nem részt vevõ tagállamokra való kiterjesztésérõl szóló 2004. december 6-i 2183/2004/EK tanácsi
rendeletnek való megfelelést szolgálja.”

36. A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása
50. §

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény a következõ 111–111/C. §-sal egészül ki:
„111. § (1) E törvénynek a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXVII. törvénnyel
az adatbázis-elõállítók védelmére vonatkozóan megállapított rendelkezéseit alkalmazni kell arra az adatbázisra is,
amelyet 1982. december 31. és 2002. január 1. között készítettek el, feltéve, hogy 2002. január 1-jén az adatbázis
megfelelt – a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXVII. törvénnyel
megállapított – XI/A. fejezetben szabályozott védelem feltételeinek. Az ilyen adatbázis elõállítójának jogai
2002. január 1-jétõl kezdõdõen 2013. január 1-jéig részesülnek védelemben.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatbázis felhasználására vonatkozóan az annak elõállítójával 2002. január 1-jét
megelõzõen megkötött szerzõdés alapján végzett cselekményre e törvénynek a szerzõdés megkötésekor hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni 2002. január 1-jét követõen is.
(3) E törvénynek a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXVII. törvénnyel
megállapított 84. § (2) bekezdését nem lehet alkalmazni olyan hangfelvételre, amelynek a korábban hatályos
rendelkezések szerint számított védelmi ideje már lejárt. E rendelkezés nem érinti a 108. § alkalmazását.
111/A. § E törvénynek az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit – a 2004. május 1-jét megelõzõen elvégzett cselekmények és az így szerzett jogok
kivételével – mindazokra a mûvekre, szomszédos jogi és adatbázis-elõállítói teljesítményekre alkalmazni kell, amelyek
az Európai Unió tagállamainak jogszabályai szerint védelemben részesültek 2002. december 22-én, vagy amelyeket
megilletett a védelem az információs társadalomban a szerzõi és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak
összehangolásáról szóló 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feltételek alapján.
111/B. § E törvénynek a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CVIII. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit – az eredeti mûalkotás szerzõjét megilletõ követõ jogról szóló 2001. szeptember 27-i
2001/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre is figyelemmel – a 2006. január 1-jét követõen megkötött
szerzõdésekre kell alkalmazni.
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111/C. § (1) E törvénynek a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXII. törvénnyel
megállapított 19. § (1) bekezdését a 2009. február 1-jét követõen adott felhasználási engedélyekre kell alkalmazni.
(2) A szerzõt a 23/A. § alapján megilletõ díjat a 2010. december 31-ét követõen kölcsönzött mûpéldányok nyilvános
haszonkölcsönbe adása után kell megfizetni. A szerzõt a 23/A. § alapján megilletõ díjat 2012-ben kell elõször felosztani
a 23/A. § (4) bekezdése szerinti, 2011. január 1-jétõl szolgáltatott adatok alapján.”
51. §

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. § (1) bekezdés e) pontjában a „vallási szertartásain és egyházi”
szövegrész helyébe az „ , alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesületek vallási szertartásain és vallási” szöveg
lép.

37. Az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény módosítása
52. §

Az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi
V. törvénnyel megállapított 3. § (2) bekezdésében meghatározott cikkeket 2004. július 22-tõl kell alkalmazni.”

38. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása
53. §

(1) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény „Módosuló rendelkezések és a kapcsolódó átmeneti
szabályok” alcíme a következõ 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § (1) A 2004. május 1-jét megelõzõ bejelentési nappal megadott formatervezési mintaoltalom
megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.
(2) A 2004. május 1-jét megelõzõen
a) megkezdett hasznosításra a mintaoltalom tartalma, terjedelme és – az oltalom kimerülésével kapcsolatos kérdések
kivételével – a mintaoltalom bitorlása tekintetében a hasznosításnak a 2004. május 1-jén meglévõ mértékéig,
b) megvalósult hasznosításra a mintaoltalom kimerülése tekintetében
e törvénynek a 2004. április 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(2) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény „Módosuló rendelkezések és a kapcsolódó átmeneti
szabályok” alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Átmeneti rendelkezések”
39. A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása
54. §

A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 450. §-sal egészül ki:
„450. § E törvénynek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXII. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit annak hatálybalépését megelõzõen forgalomba hozott értékpapírok zártkörû vagy
nyilvános minõsítésénél nem kell alkalmazni.”

40. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény módosítása
55. §

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 3. § (1) bekezdés 34. pontjában a „Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

41. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény módosítása
56. §

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
1. 31. § (2) bekezdésében és 64/B. § (4) bekezdésében az „az egyenlõ bánásmód biztosításáért és” szövegrész
helyébe az „a” szöveg,
2. 34. § (1) bekezdésében az „az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter
költségvetési fejezetén belül” szövegrész helyébe az „a társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium költségvetési fejezetében” szöveg
lép.
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42. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
57. §

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs
miniszterrel, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszterrel és az egészségbiztosítási járulék-fizetés
szabályozásáért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a Rehabilitációs kártya igénylésének,
kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény
érvényesítésének részletes szabályait.”

43. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása
58. §

(1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A (3)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel
a) e törvény rendelkezéseit a törvény,
b) e törvénynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény Tizenkettedik
fejezetével módosított rendelkezéseit az e rendelkezések,
c) e törvénynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvénnyel módosított rendelkezéseit e törvény,
d) e törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
58. alcímével módosított rendelkezéseit az e rendelkezések,
e) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes
kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 45–53. §-ával módosított rendelkezéseit
az e rendelkezések
hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény „Átmeneti
rendelkezések” alcíme a következõ 171/A. §-sal egészül ki:
„171/A. § Ahol jogszabály az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt említi, ott
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, ahol
államigazgatási eljárást említ, ott közigazgatási hatósági eljárást, ahol államigazgatási határozatot, azon közigazgatási
hatósági döntést kell érteni.”

59. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171/A. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„171/A. § (1) Ahol jogszabály az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt említi, ott
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, ahol
államigazgatási eljárást említ, ott közigazgatási hatósági eljárást, ahol államigazgatási határozatot, azon közigazgatási
hatósági döntést kell érteni.
(2) Ahol jogszabály
a) központi elektronikus szolgáltató rendszert említ, ott a Kormány által kötelezõen nyújtott szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatások együttesét vagy az adott szövegkörnyezetben hivatkozott szolgáltatást,
b) ügyfélkaput vagy hivatali kaput említ, ott a Kormány által kötelezõen nyújtott azonosítási és biztonságos
kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást, továbbá
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c) ügyfél tárhelyét, vagy bármely megfogalmazásban tárhelyére történõ információelhelyezést említ, ott a Kormány
által kötelezõen nyújtott biztonságos kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatással történõ
kézbesítést
kell érteni.”
60. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §
(2) bekezdésében az „az egyenlõ bánásmód biztosításáért és” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

44. A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása
61. §

A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
1. 11. § (1) bekezdésében a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrész helyébe a „társadalmi és civil kapcsolatok
fejlesztéséért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
2. 12. § (1) és (4) bekezdésében és 13. § (2) és (3) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg,
3. 12. § (2) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg,
4. 12. § (3) bekezdésében a „Minisztérium a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által
mûködtetett honlapon” szövegrész helyébe a „miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján” szöveg,
5. 13. § (1) bekezdésében a „Minisztériumot” szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg
lép.

45. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása
62. §

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény „Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ
336/E. §-sal egészül ki:
„336/E. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2009. évi LI. törvénnyel megállapított 23. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat
a 2009. szeptember 1. és 2012. március 1. közötti idõszakban indult megszüntetési eljárásokra és felszámolási
eljárásokkal összefüggésben megállapított felelõsségre kell alkalmazni.”

46. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
63. §

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény a következõ 86/B. §-sal egészül ki:
„86/B. § A közforgalmú gyógyszertárak létesítésére, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, a gyógyszernek nem
minõsülõ gyógyhatású készítményekre vonatkozó szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és
tényleges hatásainak összevetése alapján a 2011. január 1. és 2014. július 1. közötti idõszakra vonatkozóan a Kormány
2014. október 1. napjáig jelentést terjeszt az Országgyûlés elé.”

47. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény módosítása
64. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 14. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum:)
„a) tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum, amely egyszeri, tartózkodási engedély átvétele vagy a 36. §
(1) bekezdése alapján engedélyezett nemzeti letelepedési engedély átvétele céljából történõ beutazásra és legfeljebb
harminc napos tartózkodásra jogosít Magyarország területén;”
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(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 15. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek a részére
e törvény alapján tartózkodási engedély, vagy a 36. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedély kiadását
engedélyezték.”
(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 36. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter az (1) bekezdés szerinti eljárása során különös
méltánylást érdemlõ körülményként a kérelmezõ egyéni körülményeit, családi kapcsolatait és egészségügyi állapotát
értékelheti, valamint Magyarország gazdasági, nemzetpolitikai, tudományos, kulturális és sport érdekét veheti
figyelembe.”

48. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása
65. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény a következõ 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. § (1) Az állami vállalatok átalakulásakor a jogutód gazdasági társaság tulajdonába kerülõ vagyonelemek jogi
helyzetének rendezése érdekében az MNV Zrt. jogosult az állami vállalat átalakulásával létrejött és 2010.
december 31-én legalább többségi állami tulajdonú gazdasági társasággal (e § alkalmazásában a továbbiakban:
gazdasági társaság) ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerzõdésben megállapítani azon vagyonelemek
körét, amelyek átalakulás, illetve tulajdonjog rendezés jogcímen a gazdasági társaság tulajdonába, illetve az állam
tulajdonába kerülnek, tekintet nélkül arra, hogy a szerzõdés megkötésének idõpontjában az érintett ingatlanok
az ingatlan-nyilvántartás szerint állami tulajdonban vagy a gazdasági társaság tulajdonában vannak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdés megkötése és tartalma tekintetében felek az állami vagyonra vonatkozó
jogszabályokban foglaltaktól eltérhetnek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdés alapján az ingatlanügyi hatóság köteles az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni
a szerzõdésben meghatározott jogosult tulajdonjogát.
(4) Az MNV Zrt. és a gazdasági társaság az (1) bekezdés szerinti szerzõdésben számolnak el egymással. Az elszámolás
történhet olyan módon, hogy a gazdasági társaság az állami tulajdonba kerülõ eszközöket a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 36. § (2) bekezdés e) pontja alapján a tõketartalék terhére, a gazdasági
társaság tulajdonába kerülõ vagyonelemeket pedig az Sztv. 36. § (1) bekezdés f) pontja szerint a tõketartalék javára
számolja el. Ebben az esetben az MNV Zrt.-nél az eszközök nyilvántartásba történõ kivezetése vagy bevezetése
az induló tõke módosításaként is elszámolható.
(5) Az MNV Zrt. – annak érdekében, hogy a jogügylet számviteli elszámolása a gazdasági társaság vagyonában ne
eredményezzen vagyonvesztést – jogosult a gazdasági társaság visszapótlási kötelezettségét elengedni,
a visszapótlási kötelezettségbõl származó követelést a gazdasági társaság javára nem pénzbeli hozzájárulásként
rendelkezésre bocsátani vagy az elszámolásáról egyéb módon rendelkezni. A jogügylet és az annak végrehajtására
irányuló eljárások (így különösen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, telekalakítás, más célú hasznosítási eljárás)
adó-, illeték, díj- és járulékmentesek, a megállapodás esetleges egyéb költségei az MNV Zrt.-vel szerzõdõ gazdasági
társaságot terhelik.”

49. A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vállalkozásokat érintõ egyes
törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény módosítása
66. §

A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vállalkozásokat érintõ egyes törvények módosításáról
szóló 2007. évi CXVI. törvény 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vállalkozásokban az alapszabály (társasági
szerzõdés) rendelkezései alapján az egy részvényes vagy részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jogok
maximálását megállapító szabály alól az államot és képviseletében eljáró személyt vagy szervet mentesítõ rendelkezés
alkalmazására a 2008. november 20-ától nem kerülhet sor.”

67. §

Hatályát veszti a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vállalkozásokat érintõ egyes törvények
módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény 3–7. §-a és 8. § (1) és (2) bekezdése.
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50. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény módosítása
68. §

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény a következõ
54. §-sal egészül ki:
„54. § E törvénynek
a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv
átültetésével összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit
az e rendelkezések,
b) az egyes törvényeknek a naptári napban való határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról szóló
2010. évi CLII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e rendelkezések,
c) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit
az e rendelkezések
hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

51. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
69. §

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
1. 4. § d) pontjában és 13. § (1) bekezdésében a „nem állami fenntartású” szövegrész helyébe a „nyilvántartott”
szöveg,
2. 10. § d) pontjában és 11. § (2) bekezdés a) pontjában az „a magyar állam” szövegrész helyébe az „az állam” szöveg,
3. 11. § (2) bekezdés a) pontjában és 24. § (3) bekezdés b) pontjában az „a magyar állammal” szövegrész helyébe
az „az állammal” szöveg,
4. 16. § (2) bekezdésében az „az a magyar állammal” szövegrész helyébe az „az állammal” szöveg,
5. 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A” szövegrész helyébe az „A (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel a” szöveg,
6. 24. § (3) bekezdés a) pontjában az „a nyilvántartásba vett állami fenntartású” szövegrész helyébe az „az állam által
fenntartott, nyilvántartásba vett és önkormányzattal kötött közszolgálati szerzõdéssel nem rendelkezõ” szöveg,
7. 24. § (3) bekezdés b) pontjában a „rendelkezõ elõadómûvészeti” szövegrész helyébe a „rendelkezõ, nem
önkormányzati fenntartású elõadó-mûvészeti” szöveg,
8. 44. § 41. pontjában az „illetõleg egy” szövegrész helyébe az „egy” szöveg, az „illetõleg az” szövegrész helyébe
az „az” szöveg,
9. 44. § 43. pontjában az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,
10. 47. § (2) bekezdés c) pontjában a „mértékét” szövegrész helyébe a „mértékét, a beszedésére jogosult személyét,
a fizetési számla megnevezését és számát, az igazgatási szolgáltatási díj kezelésének, nyilvántartásának és
visszatérítésének módját” szöveg
lép.

52. A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
70. §

A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi
XLVII. törvény 98. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
(E törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:)
„f) a Tanács 2008/675/IB kerethatározata az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új
büntetõeljárásban való figyelembevételérõl.”
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53. A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása
71. §

A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdésének nyitó
szövegrészében és (8) bekezdésében az „az egyenlõ bánásmód biztosításáért és” szövegrészek helyébe az „a” szöveg
lép.

54. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
72. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 35. § (2) bekezdésében a „titkárság” szövegrész helyébe a „kabinet” szöveg lép.

55. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása
73. §

74. §

(1) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kizárólag
a) az (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezést,
b) hatályba léptetõ rendelkezést, illetve
c) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezést
tartalmazó jogszabály az (1) bekezdés szerint utoljára végrehajtottá vált rendelkezése végrehajtottá válását követõ
napon hatályát veszti.”
(2) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. alcíme a következõ 35. §-sal egészül ki:
„35. § E törvénynek az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 12. §
(3) bekezdését a 2012. július 1-jén és az azt követõen kihirdetett jogszabályok és közzétett közjogi
szervezetszabályozó eszközök tekintetében kell alkalmazni.”
Hatályát veszti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. és 20. alcímének címe.

56. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosítása
75. §

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 7. § (3) bekezdésében a „kormányzati
tevékenység összehangolásáért” szövegrész helyébe a „társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szöveg lép.

57. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása
76. §

Hatályát veszti a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 25. § (2) bekezdése.

58. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
77. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 5. alcíme a következõ 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § (1) Az Egyetem elhelyezése érdekében települési önkormányzat a tulajdonában lévõ önkormányzati vagyon
tulajdonjogát az állam javára versenyeztetés mellõzésével átruházhatja, vagy a tulajdonjog ingyenes átruházására
vonatkozó megállapodást köthet.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti átruházáshoz kapcsolódóan a cégbíróságon változás bejelentése szükséges, az mentes
az illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése alól.”

78. §

Hatályát veszti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 6. alcíme és 7. alcíme.
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59. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása
79. §

(1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 14. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában:)
„14. az 50–72. § alkalmazásában nemzetiségi szervezet: a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában szereplõ olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan
megjelölt nemzetiség képviselete;”
(2) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az
önkormányzati mûködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mûködéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásáról. Az önkormányzati mûködés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati
feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez,
továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat mûködéséhez (a testületi, tisztségviselõi, képviselõi feladatok ellátásához)
szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések elõkészítése, különösen a meghívók, az elõterjesztések, a testületi ülések jegyzõkönyveinek és
valamennyi hivatalos levelezés elõkészítése és postázása;
d) a testületi döntések és a tisztségviselõk döntéseinek elõkészítése, a testületi és tisztségviselõi döntéshozatalhoz
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat mûködésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok
ellátása;
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
g) az a)–f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi
önkormányzat tagja és tisztségviselõje telefonhasználata költségeinek kivételével.”
(3) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A testület ülésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvet az ülésen használt tárgyalási nyelven vagy
– testületi döntés alapján – magyar nyelven kell elkészíteni. A jegyzõkönyv közokirat.”
(4) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A jegyzõkönyvet az ülést levezetõ elnök és a testület által a képviselõk közül kijelölt jegyzõkönyv-hitelesítõ írja alá.
A települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a jegyzõkönyvet az ülést követõ tizenöt napon belül megküldi
a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint a helyi önkormányzat által a 80. § szerinti megállapodásban
megjelölt személynek.”
(5) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 101. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A nemzetiségi önkormányzati képviselõ a testületi üléseken jelnyelvet, illetve az általa választott speciális
kommunikációs rendszert használhat.”
(6) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A fenntartói jog 164. § (4) bekezdése vagy 36. §-a szerinti átadása esetén – a nemzetiségpolitikáért felelõs
miniszter elõzetes hozzájárulásával – a helyi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat megállapodás
alapján a köznevelési intézmény vagy a kulturális intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
ingyenesen az országos nemzetiségi önkormányzat tulajdonába kerül.”
(7) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 138. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha az általános nemzetiségi önkormányzati választás eredményeképpen nem alakul új helyi nemzetiségi
önkormányzat, a megszûnt helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona az adott nemzetiség országos nemzetiségi
önkormányzatának tulajdonába kerül azzal, hogy azt kizárólag nemzetiségi célra lehet felhasználni.”
(8) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 142. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„142. § A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – ha a nemzetiségi önkormányzat volt
tisztségviselõjének vagy volt képviselõjének személyes felelõssége nem állapítható meg – a volt elnököt,
elnökhelyettest (elnökhelyetteseket) és a volt képviselõ-testületi, közgyûlési tagokat egyetemleges felelõsség terheli,
ha egyértelmûen igazolható, hogy a tisztségviselõ, a képviselõ a jogellenes felhasználást eredményezõ elõterjesztést
a döntéshozatal során támogatta.”
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(9) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 167. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„167. § A megszûnt helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona az adott nemzetiség országos nemzetiségi
önkormányzatának ideiglenes kezelésébe kerül.”
(10) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 172. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elnök megbízatása megszûnik
a) az elnöki tisztségrõl történõ lemondásával,
b) az összeférhetetlenség kimondásával,
c) képviselõi megbízatása megszûnésével,
d) az elnöki tisztségnek a bíróság által történõ – (3) bekezdés szerinti – megszüntetésével,
e) halálával.”
80. §

(1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (6) bekezdése az „az átvevõ” szövegrész helyett az
„– a 125. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – az átvevõ” szöveggel lép hatályba.
(2) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
1. 39. § (3) bekezdésében és 164. § (7) bekezdésében az „az átvevõ” szövegrész helyébe az „– a 125. §
(5) bekezdésében foglalt kivétellel – az átvevõ” szöveg,
2. 125. § (2) bekezdés a) pontjában az „önkormányzat tulajdonába adott állami” szövegrész helyébe az „állam vagy
a helyi önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzat tulajdonába adott” szöveg, az „önkormányzat
mûködését” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat mûködését” szöveg,
3. 125. § (4) bekezdésében az „a tulajdonába kerülõ állami” szövegrész helyébe az „az állam vagy a helyi
önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzat tulajdonába adott” szöveg, az „új állami” szövegrész helyébe
az „az államtól vagy a helyi önkormányzattól” szöveg, a „nem kaphat” szövegrész helyébe az „ismételten nem
kaphat” szöveg
lép.
(3) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdésében a „164. § (4) bekezdése” szövegrész
helyébe a „24. § (1) bekezdése” szöveg lép.

60. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
81. §

(1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A 2. számú melléklet III. fejezetének 1. alcíme alatt a 31. pontban felsorolt képzõmûvészeti alkotások
2012. június 30-án önkormányzati tulajdonból nyilvántartási értéken, ingyenesen az állam tulajdonába és
az Országgyûlés Hivatala vagyonkezelésébe kerülnek. A vagyonkezelésre egyebekben a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerzõdés szabályait kell alkalmazni.”
(2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú melléklet III. fejezetének 1. alcíme az alábbi 31. ponttal
egészül ki:
„31. Kossuth Lajos tér, 24893 helyrajzi számú ingatlanon álló szobrok:
– II. Rákóczi Ferenc emlékmû
– Kossuth-emlékmû
– A forradalom lángja emlékmû
– A Dunánál (József Attila) portrészobor”

61. A nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény módosítása
82. §

(1) A nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet adatkezelésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény
(a továbbiakban: Eksztv.) adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltéréssel, valamint azzal kell
alkalmazni, hogy az Eksztv. szerinti szolgáltatón a nemzeti mobil fizetési szervezetet, információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatáson a központosított mobil értékesítésû szolgáltatást, míg igénybe vevõn az ügyfelet, valamint
az e törvény szerinti igénybe vevõt kell érteni.
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(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfél azonosíthatósága, a szolgáltatás díja megfizetésének ellenõrzése,
valamint a központosított mobil értékesítésû szolgáltatással kapcsolatos mentességek és kedvezmények
igénybevétele jogszerûségének megállapítása céljából az Eksztv. 13/A. §-ában foglaltakon túlmenõen jogosult kezelni
a) az ügyfél telefon hívószámát, valamint az érintett szolgáltatással kapcsolatos vagy az annak igénybevétele során
létrejövõ azonosítóját,
b) a 2. § a) és b) pontja szerinti szolgáltatásnyújtás esetén a gépjármû rendszámát,
c) a központosított mobil értékesítésû szolgáltatással kapcsolatos mentesség vagy kedvezmény esetén a mentesség
vagy kedvezmény jogcímét, a jogcímet megalapozó okmány azonosítóját, a típusára és érvényességére vonatkozó
adatokat, valamint
d) az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylatra, a meghatározott idõponthoz vagy
idõszakhoz kötött érvényességû kedvezmény esetén az érvényességi idõszakra vagy idõpontra, továbbá a jogosult
lakóhelyére vagy tartózkodási helyére vonatkozó adatokat.
(3) A központosított mobil értékesítésû szolgáltatás nyújtása céljából a nemzeti mobil fizetési szervezet jogosult
a szolgáltató számára továbbítani, a szolgáltató pedig – e § rendelkezései szerint – kezelni azokat a személyes
adatokat, amelyek a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek.
(4) A nemzeti mobil fizetési szervezet az (1) és (2) bekezdés, valamint a szolgáltató a (3) bekezdés alapján kezelt
személyes adatokat az adatkezelés céljának megszûnéséig, de legfeljebb az ügyféllel kötött szerzõdés megszûnését
követõ 5 évig kezelheti.
(5) A központosított mobil értékesítésû szolgáltatás igénybevétele nem tehetõ függõvé a (2) vagy a (3) bekezdésben,
valamint az Eksztv. 13/A. § (1)–(3) bekezdésében nem említett célból történõ adatkezeléshez való hozzájárulástól.”
(2) A nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„d) a nemzeti mobil fizetési szervezet és a szolgáltató közötti jogviszony tartalmát, ehhez kapcsolódóan a felek jogait
és kötelezettségeit, a nemzeti mobil fizetési szervezet által a szolgáltatóval szemben alkalmazandó díj mértékét,
valamint az 5. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások körét és alkalmazásának feltételeit,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) A nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A 2–5. §, a 8. § és a 11. § (1) bekezdése 2013. április 1-jén lép hatályba.”
83. §

Hatályát veszti a nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény 1. § c) és e) pontja, 7. § (2) bekezdés
e) pontja, 9. § (3) bekezdése és 10. §-a.

62. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény
módosítása
84. §

Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 45. § (4) bekezdése
a „22. § d) pontja” szövegrész helyett a „22. § (1) bekezdés d) pontja” szöveggel lép hatályba.

85. §

(1) Hatályát veszti az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 1–30. alcíme,
32–257. alcíme és 259–307. alcíme.
(2) Hatályát veszti az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 31. alcíme,
352. §-a és 353. §-a.
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63. A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása
86. §

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ szabályokról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény a következõ 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A közszolgálati joganyagnak az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvénnyel
hatályon kívül helyezett rendelkezéseivel összefüggõ szabályozási átmenet
36. § A 2. §-ban meghatározott törvényeknek, a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
módosításáról, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi
LII. törvénynek és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2009. évi CIX. törvénynek az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvénnyel történõ hatályon kívül helyezésére
az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése
érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvény 1. §-át a 37–41. §-ra figyelemmel kell alkalmazni, azzal,
hogy annak alkalmazása során köztisztviselõn a kormánytisztviselõt, közszolgálati jogviszonyon a kormányzati
szolgálati jogviszonyt, ügykezelõn a kormányzati ügykezelõt és a közszolgálati ügykezelõt is érteni kell.
37. § (1) A helyi önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõnek a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 103. § (6) bekezdése
alapján megállapított alapilletménye legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, megelõzõ évi átlagos
fogyasztói árindex és a bruttó hazai össztermék együttes százalékos növekedésének felével emelhetõ mindaddig,
amíg a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a helyi önkormányzat
képviselõ-testülete által megállapított illetményalapot el nem éri.
(2) Az országgyûlési képviselõcsoportnál foglalkoztatásban álló köztisztviselõre a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvényben megállapított
illetménykeretet a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2001. július 1-jén hatályos szabályai alapján
számított illetmény figyelembevételével kell ettõl az idõponttól biztosítani.
38. § (1) Ha 2003. július 1-jén a helyi önkormányzat képviselõ-testülete által megállapított illetményalap meghaladta
a 33 000 Ft-ot, annak mértéke nem csökkenthetõ és mindaddig a helyi önkormányzat képviselõ-testülete által
megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalap azt el nem éri.
(2) A polgármester illetményének, tiszteletdíjának és az önkormányzati képviselõ tiszteletdíjának megállapítása során
mindaddig a helyi önkormányzat képviselõ-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg Kttv.
132. §-a szerinti illetményalap azt el nem éri.
39. § A Ktjv. 2011. június 1-jén hatályos 8. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjában és a Ktv. 2011. június 1-jén hatályos
17. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott felmentés csak 2011. június 1-jét követõen bekövetkezett okon
alapulhat.
40. § (1) Az, akinek a közszolgálati jogviszonya, kormánytisztviselõi jogviszonya 2011. szeptember 1-jét megelõzõen és
a közigazgatási versenyvizsga kötelezettség megszûnését követõen keletkezett, közigazgatási alapvizsgát köteles
tenni 2012. szeptember 1-jéig, kivéve, ha ezen idõpontig az alapvizsga alól jogszabály alapján mentesül. Az alapvizsga
költségeit a munkáltató viseli. Ha ezen kötelezettségét ez idõ alatt nem teljesíti, vagy az alól nem mentesül,
közszolgálati jogviszonya megszûnik. A közigazgatási alapvizsga letételére elõírt határidõbe nem számít be a 30 napot
meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresõképtelenség és a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés idõtartama.
(2) Annak a köztisztviselõnek, kormánytisztviselõnek, aki az (1) bekezdésben említett idõszak alatt közigazgatási
szakvizsgát tett, nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie.
(3) A sikeres közigazgatási versenyvizsgával rendelkezõ köztisztviselõnek, kormánytisztviselõnek közigazgatási
alapvizsgát nem kell tennie.
(4) Az a köztisztviselõ, kormánytisztviselõ, aki a kinevezését az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt kapta,
a kinevezésében a közigazgatási szakvizsga teljesítésére megállapított határidõ egy évvel meghosszabbodik.
(5) A 2011. szeptember 1-jét megelõzõen tett közigazgatási alapvizsgát a 2011. szeptember 1-jét követõen tett
közigazgatási alapvizsgának megfelelõ vizsgának kell tekinteni.
41. § Mentesül a közigazgatási felsõvezetõi képzés és vizsga alól az, aki 2012. szeptember 1-jét megelõzõen állami
vezetõi megbízatással vagy a Ktv. 2009. november 11-én hatályos 31. § (10) bekezdésében meghatározott vezetõi
megbízással, kinevezéssel legalább egy évig rendelkezett.”
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87. §

Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 2. § (1)–(6) bekezdése.

88. §

Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 7. §-a, 8. §-a, 10. §-a,
14. §-a, 18. §-a, 19. §-a, 35. §-a, 60. §-a és 61. §-a.

64. Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
89. §

(1) Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyûlés a miniszterelnököt nyílt szavazással, a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét és
tagját, a Kúria elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfõbb ügyészt, az alapvetõ jogok biztosát és
helyetteseit, valamint az Állami Számvevõszék elnökét titkos szavazással választja meg.”
(2) Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 149. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A képviselõk részére az Országgyûlés hivatali szervezete havonta, képviselõnként – irodahelyiség rendelkezésre
bocsátása nélkül – biztosítja a képviselõ alapdíjának 150%-a erejéig az alkalmazott(ak)ra, illetõleg vállalkozó(k)ra
vonatkozó kiadás pénzügyi feltételeit, mely nem tartalmazza a kifizetõt terhelõ közterheket vagy az általános forgalmi
adót. A képviselõ az alkalmazottját határozott idejû szerzõdéssel, mandátuma idõtartama alatt munkajogi
jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban foglalkoztathatja. A feladat ellátására, illetve vállalkozásra vonatkozó
szerzõdést – az Országgyûlés hivatali szervezete elõzetes ellenjegyzésével – a képviselõ köti meg az alkalmazottal,
illetõleg a vállalkozóval. Az alkalmazással, illetõleg a vállalkozással járó, jogszabályon alapuló nyilvántartási, bejelentési
és elszámolási kötelezettségeket az Országgyûlés hivatali szervezete teljesíti.” ”

90. §

Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 151. § (7) bekezdése a „Hszt. 254. § (1) bekezdés” szövegrész helyett
a „Hszt. 254. § (2) bekezdés” szöveggel lép hatályba.

91. §

Nem lép hatályba az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 148. § (1) bekezdése.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
65. Hatályba léptetõ rendelkezések
92. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(22) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2020. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 4. § (1) bekezdése 2012. augusztus 19-én lép hatályba.
(3) A 4. § (2) bekezdése 2015. március 3-án lép hatályba.
(4) A 4. § (8) bekezdése 2012. július 3-án lép hatályba.
(5) A 4. § (3) bekezdése 2012. szeptember 3-án lép hatályba.
(6) A 4. § (4) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 10. § (3) bekezdése és a 85. § (2) bekezdése 2014. január 3-án lép hatályba.
(7) A 4. § (6) bekezdése a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényt hatályon kívül helyezõ törvényi rendelkezés
hatálybalépésével egyidejûleg lép hatályba.
(8) A 4. § (7) bekezdése 2015. január 3-án lép hatályba.
(9) A 7. § (2) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba.
(10) A 7. § (3) bekezdés
1. 1., 2. és 4. pontja 2013. január 1-jén,
2. 3. pontja 2015. január 1-jén,
3. 5. és 6. pontja 2014. január 1-jén,
4. 7., 9., 13., 17. és 19. pontja 2018. január 1-jén,
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5. 8. pontja 2016. január 1-jén,
6. 10., 11. és 14. pontja 2017. január 1-jén,
7. 12. és 15. pontja 2019. január 1-jén,
8. 16. pontja 2017. január 2-án,
9. 18. és 20–22. pontja 2020. január 1-jén
lép hatályba.
A 7. § (4) bekezdése az államháztartásért felelõs miniszternek a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl
és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2011. évi
CXVI. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti határozata közzétételét követõ napon lép hatályba.
A 7. § (5) bekezdése, a 10. § (4) bekezdése és a 48. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
A 10. § (1) bekezdése 2017. szeptember 2-án lép hatályba.
A 10. § (2) és (5) bekezdése 2012. július 2-án lép hatályba.
A 44. § (2) bekezdése és a 45. § az e törvény kihirdetését követõ harmincadik napon lép hatályba.
Az 59. § 2014. január 2-án lép hatályba.
A 73. § 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 80. § (3) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 88. § 2013. január 3-án lép hatályba.
A 4. § (5) és (9) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése az Európai Unió Tanácsának a vízuminformációs rendszerhez (VIS)
a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bûncselekmények
megelõzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történõ hozzáférésrõl szóló, 2008. június 23-i
2008/633/IB tanácsi határozat alkalmazásának kezdetét megállapító, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
közleményében meghatározott napot követõ napon lép hatályba.
A 9. § (1) bekezdés 3. pontja a vízuminformációs rendszerrõl (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra
vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjérõl (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 48. cikk (5) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett utolsó idõpontot
követõ napon lép hatályba.
A 47. alcím az e törvény kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

66. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
93. §

A
1. 2. § (1) bekezdése és a 10. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,
2. 2. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 31. cikk (3) bekezdése, 41. cikk (5) bekezdése és 46. cikk
(6) bekezdése,
3. 2. § (3) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,
4. 2. § (4) bekezdése az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése, 25. cikk (7) bekezdése, 29. cikk (7) bekezdése, 31. cikk
(3) bekezdése, 46. cikk (6) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése,
5. 2. § (5) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése és 29. cikk (7) bekezdése,
6. 2. § (6) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése,
7. 2. § (7) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,
8. 2. § (8) bekezdése az Alaptörvény 42. cikke,
9. 2. § (9) bekezdése az Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdése,
10. 2. § (10) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 27. § (2) bekezdése, a 28. § és a 23. alcím
az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,
11. 2. § (11) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése, 12. cikk (5) bekezdése és 25. cikk (7) bekezdése,
12. 8. § (2) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése,
13. 8. § (3) bekezdése és a 16. alcím az Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése,
14. 8. § (4) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése,
15. 8. § (5) bekezdése és az 59. alcím az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,
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16. 9. alcím az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése,
17. 85. § (1) bekezdése az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXIX. cikk (3) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 12. cikk
(5) bekezdése, 24. cikk (5) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, 53. cikke és 54. cikke,
18. 89. § (2) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése
alapján sarkalatosnak minõsül.
94. §

A 89. § (1) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának
szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, az állami vezetõk és az államigazgatási szervek
köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 192/2010. (VI. 10.)
Korm. rendelet, valamint a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. alcím az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
1. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) I. Fejezete helyébe a következõ Fejezet lép:

„I. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
1. § A miniszterelnök – külön jogszabályban foglaltak szerint – a Miniszterelnökségen mûködõ jogi ügyekért felelõs
államtitkár útján érvényesíti a kormányzati ellenõrzésre vonatkozó politikát.”
2. §

A Statútum a következõ I/A. Fejezettel egészül ki:

„I/A. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
1/A. § (1) A miniszterelnök általános helyettese felelõsségi körében a miniszterelnök által meghatározott rendben
helyettesíti a miniszterelnököt.
(2) A miniszterelnök általános helyettese közremûködik az emberi erõforrások miniszterének az egyházpolitikával és
egyház-diplomáciával kapcsolatos feladatai ellátásában.
(3) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány nemzetpolitikáért felelõs tagja.
(4) A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelõssége körében
a) kidolgozza a magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelõsség
és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát,
b) az Alaptörvényben foglalt felelõsségének megfelelõen szoros kapcsolatot ápol a magyar nemzetnek a szomszédos
országokban és a világ más részein élõ tagjaival,
c) erõsíti az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, õrvidéki, a szórványban élõ és a nyugati
magyar nemzetrészek kölcsönös támogatáson alapuló együttmûködését,
d) összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek a)–c) pontban foglaltakkal összefüggõ
tevékenységét,
e) mûködteti a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságot,
f) közremûködik a Bethlen Gábor Alap mûködtetésében, ennek keretein belül részt vesz a Bethlen Gábor Alapra
vonatkozó döntések meghozatalában,
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g) irányítja a Bethlen Gábor Alapkezelõ Nonprofit Zrt.-t,
h) koordinálja a kisebbségi vegyes bizottságok mûködését.
(5) A miniszterelnök általános helyettese a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladata körében
a feladatkörében érintett miniszterrel együttmûködik különösen:
a) a külhoni magyarok oktatásával és kultúrájával kapcsolatos feladatok ellátásában,
b) a külhoni magyar közösségek kulturális és anyanyelvi identitását erõsítõ és fejlesztõ programok és fejlesztések
megszervezésében,
c) a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, megõrzésében,
d) a határon túli ifjúsággal való együttmûködés rendszerének koordinálásában, a kapcsolatok fejlesztésére szolgáló
programok kidolgozásában.
(6) A miniszterelnök általános helyettesét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára
helyettesíti.”
3. §

A Statútum III. Fejezet címének helyébe a következõ fejezetcím lép:

„A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ ÁLLAMTITKÁR, VALAMINT A MINISZTERELNÖKSÉGEN MÛKÖDÕ
ÁLLAMTITKÁR FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE”
4. §

A Statútum 10. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
a) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszterrel együttmûködve képviseli a Kormányt az
Országgyûlés Házbizottságában,
b) koordinálja a kormányzati szervek és az Országgyûlés kormánypárti frakciói közötti egyeztetést, részt vesz az
egyeztetések lefolytatásában,
c) felelõs a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, koordinálja
ezek tartalmának a kialakítását,
d) ellátja a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat.”

5. §

A Statútum III. Fejezete a következõ 10/A. és 10/B. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A Miniszterelnökségen mûködõ jogi ügyekért felelõs államtitkár
a) ellátja a miniszterelnök részére jogi szempontú döntés elõkészítéssel kapcsolatos véleményezési és javaslattételi
tevékenységeket, ennek keretében soron kívül tájékoztatást, továbbá e körben a kormányzati összeállítások
elkészítéséhez szakmai elõkészítõ anyagot, adatszolgáltatást, szakértõi közremûködést kérhet,
b) ellátja a miniszterelnök által esetenként meghatározott feladatokat,
c) figyelemmel kíséri, elõzetesen véleményezheti a kormányprogram végrehajtásához szükséges kiemelt jelentõségû
törvényeket, kormányrendeleteket, kormányhatározatokat, elõterjesztéseket, valamint egyéb jogi tárgyú
beszámolók, tájékoztatók és jelentések elõkészítését, elõterjesztését, e körben javaslattal élhet,
d) figyelemmel kíséri az állam által indított, illetve a nemzeti vagyont közvetlen vagy közvetett módon érintõ kiemelt
jelentõségû polgári peres eljárásokat, ezekrõl tájékoztatást kérhet, e körben indokolt esetben javaslattal élhet,
e) a kormányprogram végrehajtása érdekében jogi szempontból figyelemmel kíséri a kormánybiztos, miniszterelnöki
biztos és miniszterelnöki megbízott tevékenységét, azzal kapcsolatban a miniszterelnök részére javaslatokat,
észrevételeket tehet, ennek érdekében tájékoztatást kérhet,
f) figyelemmel kíséri az Országgyûléshez benyújtott anyagok helyzetének további alakulását, jogi szempontból segíti
a kormányprogram országgyûlési érvényesítését,
g) figyelemmel kíséri a kormányzat jogi intézkedését igénylõ bizottsági és képviselõi javaslatokat.
(2) A Miniszterelnökségen mûködõ jogi ügyekért felelõs államtitkár közremûködik a miniszterelnök 1. §-ában
meghatározott feladatainak ellátásában, és a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke útján
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok ellenõrzésért felelõs vezetõinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumi ellenõrzésért felelõs vezetõk kinevezésére, felmentésére, illetve
áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi ellenõrzésért felelõs vezetõk szakmai
konferenciáját,
d) gondoskodik az ellenõrzésért felelõs vezetõk továbbképzésérõl,
e) kidolgozza az ellenõrzésre vonatkozó jogszabálytervezeteket,
f) ellenõrzi a Kormány személyzetpolitikával kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 77. szám

12093

10/B. § A Miniszterelnökségen mûködõ külügyi és külgazdasági ügyekért felelõs államtitkár
a) kialakítja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiáját, irányítja azok végrehajtását,
b) irányítja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiájából eredõ feladatok elõkészítését, koordinálja és
ellenõrzi azok végrehajtását,
c) javaslatot tesz a miniszterelnöknek nemzetközi programokon való részvételre,
d) elõkészíti és lebonyolítja a miniszterelnök külföldi látogatásait, valamint a miniszterelnökhöz érkezõ külföldi
partnerek magyarországi látogatásait,
e) figyelemmel kíséri és koordinálja a miniszterelnök külügyi tárgyalásain megkötött megállapodások végrehajtását,
f) javaslatot tesz a miniszterelnök nemzetközi tárgyalásain képviselendõ álláspontokra és koordinálja
a miniszterelnök külügyi és külgazdasági témákkal foglalkozó tanácsadóinak munkáját,
g) a miniszterelnök megbízásából tárgyalásokat folytat külföldi és magyar partnerekkel külügyi és külpolitikai
kérdésekben,
h) a miniszterelnök megbízásából tárgyalásokat folytat külföldi és magyar partnerekkel külgazdasági kérdésekben,
i) elõkészíti a miniszterelnök külgazdasági vonatkozású nemzetközi tárgyalásait és megállapodásait, azok
végrehajtását koordinálja és figyelemmel kíséri,
j) elõkészíti a geostratégiai jelentõségû, minisztériumközi koordinációt igénylõ, határon átnyúló infrastrukturális
fejlesztésekhez kapcsolódó miniszterelnöki szintû nemzetközi tárgyalásokat, egyezményeket,
k) elõkészíti a határokon átnyúló gazdasági együttmûködésekre irányuló miniszterelnöki szintû nemzetközi
tárgyalásokat, és egyezményeket, azok végrehajtását koordinálja és figyelemmel kíséri,
l) koordinálja a nemzetgazdasági jelentõséggel bíró, külföldi érdekeltségû magyarországi beruházások
megvalósulásához szükséges minisztériumközi tevékenységet,
m) figyelemmel kíséri a gazdasági vegyesbizottságok munkáját és szükség esetén elvégzi a minisztériumközi szakmai
koordinációt,
n) a külgazdasági feladatok tekintetében együttmûködik a nemzetgazdasági miniszterrel, a nemzeti fejlesztési
miniszterrel és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal vezetõjével.”
6. §

A Statútum 84. §-a a következõ o) ponttal egészül ki:
[A nemzeti fejlesztési miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„o) víziközmû-szolgáltatásért”
(felelõs tagja.)

7. §

A Statútum IX. Fejezete a következõ 93/A. §-sal egészül ki:
„93/A. § (1) A miniszter a víziközmû-szolgáltatásért való felelõssége körében elõkészíti a víziközmû-szolgáltatáshoz
és a víziközmû-mûködtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenység szabályozásáról szóló jogszabályokat, továbbá
e tárgykörökben miniszteri rendeletet ad ki.
(2) A miniszter a víziközmû-szolgáltatásért való felelõssége körében részt vesz a víziközmû-szolgáltatás területén
a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban.”

8. §

A Statútum 109. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter a vízgazdálkodásért való felelõssége körében elõkészíti különösen)
„c) a víziközmû-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról,”
(szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeletet ad ki.)

9. §

(1) A Statútum 2. § (5) bekezdés h) pontjában az „elkészíti és” szövegrész helyébe az „elkészíti és a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkárral” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Statútum
a) 3. § (3) bekezdés a) és g) pontja,
b) 5. § b) és d) pontja,
c) 6. § (7) bekezdése.
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2. Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok
feltételeirõl szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
10. §

Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl
szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, valamint a Miniszterelnökségen mûködõ
államtitkár” szöveg lép.

3. A Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
11. §

A Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész
helyébe a „miniszterelnök a Miniszterelnökségen mûködõ jogi ügyekért felelõs államtitkár (a továbbiakban:
államtitkár) útján”,
b) 4. § (1) és (2) bekezdésében, 8. §-ában, 11. § (2) és (3) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés
a) és c) pontjában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az államtitkár”,
c) 16. § (3) bekezdésében az „a miniszternek” szövegrész helyébe az „az államtitkárnak”
szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
12. §

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

A Kormány 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól
A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
1. A törvényességi felügyeleti eljárás vizsgálati szakasza
1. §

(1) A vizsgálati szakasz a fõvárosi és megyei kormányhivatal hivatali hatáskörében tudomására jutott adatok alapján vagy
bejelentésre indul meg.
(2) A vizsgálati szakasz során a fõvárosi és megyei kormányhivatal által lefolytatott vizsgálat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 132. § (3)–(5) bekezdéseiben
meghatározottakra (a továbbiakban: önkormányzati intézkedés) terjedhet ki.
(3) Amennyiben a lefolytatott vizsgálat során a fõvárosi és megyei kormányhivatal jogszabálysértést nem észlel,
a vizsgálati szakasz külön döntés meghozatala nélkül lezárul.
(4) Szükség esetén a fõvárosi és megyei kormányhivatal a korábban már vizsgált önkormányzati intézkedést új
törvényességi felügyeleti eljárás keretében ismételten vizsgálat alá vonhatja.
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2. A törvényességi felügyeleti eljárás intézkedési szakasza
2. §

(1) Amennyiben a fõvárosi és megyei kormányhivatal egy önkormányzati intézkedéssel összefüggésben egy vagy több
jogszabálysértést észlel, vagy az Mhötv. 132. § (2) bekezdése szerinti érintett (a továbbiakban: érintett) nem tesz eleget
a fõvárosi és megyei kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének, a fõvárosi és megyei
kormányhivatal haladéktalanul megkezdi a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök közül – a (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – elsõként a törvényességi felhívást alkalmazza.
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felhívás kibocsátása nélkül kezdeményezheti az Állami
Számvevõszéknél a helyi önkormányzat gazdálkodását érintõ vizsgálat lefolytatását, mellyel egyidejûleg
a kezdeményezés másolatát az érintett helyi önkormányzatnak megküldi.
(4) Amennyiben a törvényességi felhívás nem vezet eredményre, a fõvárosi és megyei kormányhivatal a jogszabálysértés
megszüntetése érdekében más törvényességi felügyeleti eszközt alkalmaz. Ebben az esetben a fõvárosi és megyei
kormányhivatal a jogszabálysértés mielõbbi megszüntetése érdekében egyidejûleg több törvényességi felügyeleti
eszközt is alkalmazhat, ha az alkalmazni kívánt törvényességi felügyeleti eszközök jellege azok egyidejû alkalmazását
lehetõvé teszi.
(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását addig folytatja, ameddig
a jogszabálysértés nem kerül megszüntetésre.
(6) Ha törvény vagy e kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fõvárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi
felügyeleti eszközt
a) a törvényességi felhívás vagy
b) más törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazásának
eredménytelenné válását követõ 30 napon belül alkalmazza.
(7) Amennyiben a fõvárosi és megyei kormányhivatal elmulasztja a törvényességi felügyeleti eszköz határidõben történõ
alkalmazását, ismételten törvényességi felhívást bocsát ki.

3. §

A jogszabálysértés megszûnésével a vizsgált intézkedés alapján indult törvényességi felügyeleti eljárást a fõvárosi és
megyei kormányhivatal lezárja és errõl az érintettet 30 napon belül értesíti.

3. A fõvárosi és megyei kormányhivatal információkérési joga
4. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az információkérési jogával összefüggésben jogosult az érintettõl iratot bekérni.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatalnak a helyi önkormányzat mûködésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására
vonatkozó javaslatát a helyi önkormányzat képviselõ-testülete – amennyiben a megkeresés más határidõt nem
tartalmaz – a soron következõ ülésén köteles megtárgyalni, és arról döntést hozni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott javaslat elutasításának indokát a polgármester köteles a döntést követõ 8 napon
belül a fõvárosi és megyei kormányhivatallal ismertetni.

4. Kapcsolattartás a törvényességi felügyelet során
5. §

(1) Az írásbeli kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:
a) papír alapon és amennyiben lehetséges tájékoztatásul elektronikus úton vagy
b) elektronikus úton, minõsített elektronikus aláírással ellátva.
(2) A szóbeli kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:
a) személyesen vagy
b) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont.
(3) Az írásbelinek nem minõsíthetõ elektronikus úton történõ kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás
során:
a) kizárólag elektronikus úton, minõsített elektronikus aláírás nélkül vagy
b) rövid szöveges üzenet útján.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kapcsolattartási formák kizárólag a fõvárosi és megyei kormányhivatal
információkérési jogával és a szakmai segítségnyújtásával összefüggésben alkalmazhatóak.
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5. A határidõ számítása a törvényességi felügyelet során
6. §

(1) A napokban vagy munkanapokban megállapított határidõbe nem számít bele a közlésnek vagy a kézbesítésnek
a napja.
(2) A hónapokban vagy években megállapított határidõ azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel
a kezdõnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.
(3) Ha a határidõ utolsó napja olyan nap, amelyen a munka szünetel, a határidõ az azt követõ munkanapon jár le.
(4) A postán küldött irat elõterjesztési ideje a postára adás napja.
(5) Az elektronikus irat elõterjesztésének idõpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidõ a következõ
munkanapon kezdõdik.
(6) A határidõ elmulasztásának jogkövetkezményei a határidõ utolsó napjának elteltével állnak be.
(7) A határidõt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

II. FEJEZET
EGYES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ESZKÖZÖK RÉSZLETES SZABÁLYAI
6. A törvényességi felhívás
7. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi felhívást a törvényességi felhívás érintettjén kívül tájékoztatásul
megküldi
a) települési önkormányzat esetén a polgármesternek, aki tájékoztatja a törvényességi felhívás tartalmáról
a képviselõ-testületet,
b) megyei önkormányzat esetén a megyei közgyûlés elnökének, aki tájékoztatja a törvényességi felhívás tartalmáról
a közgyûlést,
c) fõvárosi önkormányzat esetén a fõpolgármesternek, aki tájékoztatja a törvényességi felhívás tartalmáról
a közgyûlést,
d) társulás esetén a társulás elnökének, aki tájékoztatja a törvényességi felhívás tartalmáról a társulási tanácsot.

8. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal által kibocsátott törvényességi felhívás tartalmazza legalább
a) az érintett által elkövetett jogszabálysértés megjelölését,
b) az érintett által megsértett jogszabályhely konkrét megjelölését;
c) az indokolást, amely miatt a jogszabálysértést megállapíthatónak találja és
d) az érintett számára a jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidõt.
(2) A jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidõt úgy kell megállapítani, hogy a jogellenes állapot mielõbb
megszüntetésre kerüljön és a törvényességi felhívásban foglaltak megvizsgálására a megfelelõ idõ biztosítva legyen.
(3) A jogszabálysértés megszüntetésére – amennyiben jogszabályi rendelkezésbõl adódóan eltérõ határidõ megadása
nem szükséges – a fõvárosi és megyei kormányhivatal
a) jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén legfeljebb 60 napos,
b) határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása esetén legfeljebb 45 napos
határidõt állapíthat meg.
(4) Amennyiben jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidõ alatt a jogszabálysértés nem szüntethetõ meg,
a határidõ az érintett indokolt kérelmére további 30 nappal meghosszabbítható.

9. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felhívása eredménytelen, ha az érintett
a) a törvényességi felhívásban foglalt határidõ lejártáig nem tesz intézkedést a jogszabálysértés megszüntetése
érdekében,
b) által a törvényességi felhívásban foglaltak alapján tett intézkedés nem szünteti meg a jogszabálysértést, vagy
újabb jogszabálysértést idéz elõ,
c) nem ért egyet a törvényességi felhívásban foglaltakkal, és az írásbeli tájékoztatást követõen a fõvárosi és megyei
kormányhivatal megítélése szerint a jogszabálysértés továbbra is fennáll,
d) a törvényességi felhívásban foglalt határidõ lejártáig a fõvárosi és megyei kormányhivatalt írásban nem
tájékoztatja.
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7. A képviselõ-testület ülésének összehívása
10. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az Mhötv. 135. § (1) bekezdésén alapuló kezdeményezésében megjelöli azokat
a napirendi pontokat, amelyek képviselõ-testület általi megtárgyalása a helyi önkormányzat törvényes mûködésének
biztosítása érdekében indokolt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti képviselõ-testületi ülésrõl és a helyi önkormányzat törvényes mûködésének biztosítása
érdekében hozott intézkedésekrõl a jegyzõ a képviselõ-testületi ülést követõ öt napon belül a jegyzõkönyv-kivonat
megküldésével írásban tájékoztatja a fõvárosi és megyei kormányhivatalt.

8. Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat
kezdeményezése
11. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának
kezdeményezésével kapcsolatos indítvány tervezetet (a továbbiakban: indítvány) – a 2. § (6) bekezdésében
meghatározott határidõtõl eltérõen 45 napon belül – a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján küldi meg a Kormánynak.
(2) Amennyiben az indítvány az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek nem felel meg, a miniszter módosítási javaslatot küld a fõvárosi és megyei kormányhivatal részére.
(3) Amennyiben az indítvány tartalmával a miniszter nem ért egyet, az indítványt a véleményével együtt visszaküldheti
a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak megfontolásra. Ebben az esetben a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak
lehetõsége van az indítvány
a) kiegészítésére,
b) módosítására vagy
c) visszavonására
is.
(4) Az indítvány visszavonása esetén a fõvárosi és megyei kormányhivatal a visszavonásról – az erre vonatkozó döntés
meghozatalát követõ három napon belül – tájékoztatja a minisztert és az érintett helyi önkormányzatot.

12. §

(1) A miniszter az indítványt az indítvány támogatásával kapcsolatos javaslatával együtt terjeszti döntésre a Kormány elé.
(2) Az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára indult alkotmánybírósági eljárásban
a Kormányt a miniszter képviseli.

9. A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége pótlása
13. §

A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének fõvárosi és megyei kormányhivatal általi
pótlásáról a Kúria ezt elrendelõ határozatának közlését követõen kell gondoskodni.

14. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetõje által az Mhötv. 138. §-a alapján alkotott önkormányzati rendelet
módosítását kezdeményezheti az a helyi önkormányzat, amely helyett az önkormányzati rendeletet megalkották.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéssel kapcsolatos döntését – egyet nem
értés esetén indokolással ellátva – a kezdeményezés kézhezvételétõl számított 30 napon belül megküldi
a kezdeményezõ helyi önkormányzatnak és a miniszternek. Amennyiben a fõvárosi és megyei kormányhivatal
egyetért az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéssel, az általa megalkotott önkormányzati rendeletet a döntés
meghozatalát követõ 60 napon belül módosítja.
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az Mhötv. 138. §-a alapján alkotott önkormányzati rendeletet és az azt módosító,
a fõvárosi és megyei kormányhivatal által megalkotott önkormányzati rendeletet legkésõbb az aláírást követõ
munkanapon megküldi a Magyar Közlönyben történõ kihirdetés céljából a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszternek.

10. Törvényességi felügyeleti bírság megállapítása
15. §

(1) A törvényességi felügyeleti bírságot (a továbbiakban: bírság) a fõvárosi és megyei kormányhivatal az Mhötv. 141. §
(1) bekezdésében meghatározott kötelezettségszegések esetén – a 2. § (6) bekezdésében meghatározott idõponttól
eltérõen 45 napon belül – határozattal szabhatja ki.
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(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal jogosult
a) a bírságot megállapító döntés kézhezvételétõl számított 15 napon belül vagy
b) a bírságot megállapító döntés bírósági felülvizsgálata esetén a felülvizsgálati eljárás jogerõs befejezéséig
a polgármester méltányossági kérelme alapján a bírságot a bírság legkisebb összegéig mérsékelni.
(3) A bírságot ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén a fõvárosi és megyei kormányhivatal újabb
határozattal – törvényességi felhívás kibocsátása nélkül – a legutolsó bírság kiszabásától számított 15 nap elteltével
legfeljebb a bírság kiszabásától számított 45. napig ismételten kiszabhatja.
(4) A bírságot ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén a fõvárosi és megyei kormányhivatal nem szabhatja
ki, ha az érintett a bírságot megállapító döntés bírósági felülvizsgálatát kérte.

11. Alaptörvénnyel ellentétesen mûködõ képviselõ-testület feloszlatásának kezdeményezése
16. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az Alaptörvénnyel ellentétesen mûködõ képviselõ-testület feloszlatásának
kezdeményezésére (a továbbiakban: kezdeményezés) irányuló javaslatát részletes indokolással ellátva és
a kapcsolódó iratanyag másolatának megküldésével terjeszti elõ a miniszternél.
(2) A miniszter a javaslat megvizsgálását követõen dönt a kezdeményezés Kormány elé terjesztésérõl.
(3) Amennyiben a miniszter a javaslattal nem ért egyet, vagy ha Kormány a kezdeményezést elutasítja, errõl a miniszter
tájékoztatja a javaslatot tevõ fõvárosi és megyei kormányhivatalt.
(4) A miniszter tájékoztatja a javaslatot tevõ fõvárosi és megyei kormányhivatalt és az érintett helyi önkormányzatot,
ha a Kormány indítványozza az alaptörvény-ellenesen mûködõ képviselõ-testület Országgyûlés általi feloszlatását.
(5) Az Alaptörvénnyel ellentétesen mûködõ képviselõ-testület feloszlatásával kapcsolatos elvi vélemény nyilvánítása
iránti alkotmánybírósági eljárásban a Kormányt a miniszter képviseli.

12. A központi költségvetésbõl járó támogatás meghatározott részének visszatartása vagy megvonása
iránti kezdeményezés
17. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – kezdeményezheti a Magyar
Államkincstárnál a központi költségvetésbõl a helyi önkormányzatnak az önként vállalt feladat ellátásához nyújtott
támogatás (a továbbiakban: támogatás) legfeljebb 50%-ának visszatartását vagy megvonását.
(2) A támogatás legfeljebb a jogszabálysértés megszûnéséig tartható vissza. A támogatás visszatartása esetén a fõvárosi
és megyei kormányhivatal a jogszabálysértés megszûnésérõl való tudomásszerzést követõ 8 napon belül értesíti
a Magyar Államkincstárat.
(3) A Magyar Államkincstár a fõvárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére a kezdeményezés átvételétõl
számított 30 napon belül érdemben válaszol.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. §

Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 120/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a közforgalmú utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A közforgalmú utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Hatályát veszti az R. 4. § (1) bekezdése, valamint 3. melléklete.

3. §

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

1. melléklet a 120/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

A belföldi menetrend szerint közforgalmi közlekedésben utazót megilletõ közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezmény mértéke
A

B

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

C

D

Kedvezmények a helyközi
Kedvezmények a helyi
közlekedésben
közlekedésben
jegykedvezbérletbérletkedvezmény
mény
kedvezmény
(vasúti személyszállítás,
(helyi közúti és kötöttpályás
HÉV, helyközi
közlekedés)
autóbusz-közlekedés, kompés révközlekedés)
Életkor alapján járó utazási kedvezmények
felnõtt kíséretében utazó
2. § a) pontja
gyermek 6 éves korig
gyermek 6–14 éves kor
2. § b) pontja
között

65 évnél idõsebb magyar
állampolgár
65 évnél idõsebb
EU-tagállam polgára
65 évnél idõsebb magyar
nyugellátású külföldi
a Szátv. hatálya alá tartozó
65 évnél idõsebb külföldi
állampolgár

100%

–

100%

50%

–

2. § c) pontja

100%

–

a szociálpolitikai
menetdíj-támogatás
megállapításának és
igénybevételének
szabályairól szóló
121/2012. (VI. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban:
Szr.) 1. mellékletében
meghatározott mértékû
kedvezmény
100%

2. § c) pontja

100%

–

100%

2. § d) pontja

100%

–

100%

2. § e) pontja

100%

–

100%
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11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

65 évnél idõsebb külföldi
2. § c) pontja
100%
–
nemzetközi szerzõdés
alapján
a Szátv. hatálya alá tartozó, 2. § f) pont
90%
–
6–65 év közötti külföldi
fa) alpontja
állampolgár (évente
4 alkalommal menettérti
utazásra)
65 évnél idõsebb menekült 2. § g) pontja
100%
Tanulói és hallgatói jogviszony alapján igénybe vehetõ utazási kedvezmények
6 éven felüli óvodás
3. § (1) bekezdés
–
90%
a) pontja
nappali oktatás
munkarendje és esti oktatás
munkarendje szerint folyó
oktatásban részt vevõ
tanuló középiskola végéig
iskola–lakhely közötti
utazásra
nappali és esti oktatás
munkarendje szerint folyó
oktatásban részt vevõ
tanuló középiskola,
szakiskola végéig bármely
viszonylatú utazásra
nappali és esti képzés
munkarendje szerint
felsõoktatásban
tanulmányokat folytató
hallgató intézmény–lakhely
közötti utazásra
nappali és esti tagozatos
felsõoktatásban tanuló
bármely viszonylatban
levelezõ oktatás
munkarendje szerint folyó
oktatásban a középiskola
végéig a tanuló,
a felsõoktatásban
tanulmányokat folytató
hallgató, továbbá az iskola,
intézmény és lakóhely
közötti viszonylatban
a Szátv. hatálya alá tartozó,
valamint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
rendelkezõ nappali oktatás
munkarendje és esti oktatás
munkarendje szerint folyó
oktatásában részt vevõ
tanuló, hallgató
sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók
intézmény tanulója és
legfeljebb 2 kísérõje
szociális intézményben
bentlakó vagy bejáró
gondozott
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100%

–

100%
az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékû
kedvezmény
az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékû
kedvezmény

3. § (1) bekezdés
b) pont
ba) alpont
1–2. alpontja

50%

90%

3. § (1) bekezdés
b) pont
ba) alpont 1. és
3. alpontja

50%

–

az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékû
kedvezmény

3. § (1) bekezdés
b) pont
bc) alpont 1. és
2. alpontja

50%

90%

az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékû
kedvezmény

3. § (1) bekezdés
b) pont
bc) alpont
2. alpontja
3. § (1) bekezdés
b) pont bb) és
bd) alpontja

50%

–

az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékû
kedvezmény

50%

–

–

3. § (1) bekezdés
c) és h) pontja

50%

–

az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékû
kedvezmény

3. § (1) bekezdés
d) pontja

90%

–

–

3. § (1) bekezdés
e) pontja

90%

–

–
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24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.

37.
38.

39.

40.
41.
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szociális intézményben
3. § (1) bekezdés
90%
bentlakó gondozott
f) pontja
látogatója
az elõzõ pontban megjelölt 3. §
90%
–
személyek legfeljebb két
(2) bekezdése
kísérõje
18. éves korig a képzésben 3. § (1) bekezdés
90%
–
részt vevõ álláskeresõ
g) pontja
a lakóhely és a képzés helye
között
Ellátottak utazási utalványával igénybe vehetõ utazási kedvezmények
ellátottak utazási utalványa 4. §
50%
–
alapján (évente
(1) bekezdése
16 alkalommal), vagy
a 28. pont szerinti
4. §
90%
–
az Szr. 1. mellékletében
2 kedvezményes utazási
(2) bekezdése
meghatározott mértékû
lehetõség összevonásával
kedvezmény
ellátottak utazási utalványa 4. §
90%
–
alapján évente további
(3) bekezdése
2 alkalommal
Állást keresõ személyek utazási kedvezménye
álláskeresõ támogatott
5. § a) pontja
90%
–
–
képzés helye és lakhelye
között
az a személy, aki a helyi
5. § b) pontja
–
–
az Szr. 1. mellékletében
önkormányzat által
meghatározott mértékû
rendszeresen folyósított
kedvezmény
szociális segélyben részesül,
ha munkaviszonyban nem
áll
Menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérõ, a menedékeskénti elismerését kérõ személyek,
valamint a menekültek és a menedékesek utazási kedvezményei
tartózkodási engedéllyel,
6. § a) pontja
100%
–
–
valamint a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal
által kiállított igazolással
rendelkezõ, menekültkénti
vagy oltalmazottkénti
elismerését kérõ, valamint
a menedékeskénti
elismerését kérõ személy
a Bevándorlási és
6. § b) pontja
100%
–
–
Állampolgársági Hivatal
által kiállított igazolással
rendelkezõ menekült és
menedékes
Alkalmazásban állók utazási kedvezményei
költségvetési szerv
7. § (1) bekezdés
50%
–
–
foglalkoztatottja (évente
a) pontja
12 alkalommal menettérti
utazásra)
egyházi intézmények,
7. § (1) bekezdés
50%
–
–
a társadalmi szervezetek,
b) pontja
továbbá az alapítványok
dolgozója (évente
12 alkalommal menettérti
utazásra)
Fogyatékos személyek utazási kedvezménye
vak személy
8. § (1) bekezdés
90%
90%
100%
a) pontja
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42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

hallássérült személy

8. § (1) bekezdés
b) pontja
a magasabb összegû
8. § (1) bekezdés
családi pótlékban részesülõ c) és d) pontja
gyermek, valamint az
1998. évi XXVI. törvény
szerint súlyosan fogyatékos
személy
a magasabb összegû
8. § (1) bekezdés
családi pótlékban részesülõ e) pontja
gyermek, valamint az
1998. évi XXVI. törvény
szerinti súlyosan fogyatékos
személy, a vak személy és
hallássérült személy 1 fõ
kísérõje
hadirokkant és hadiözvegy 8. § (1) bekezdés
f) pontja
hadirokkant kísérõje
8. § (1) bekezdés
g) pontja
legalább 75%-os rokkant
8. § (1) bekezdés
hadirokkant családtagja
h) pontja
rokkantsági járadékos
8. § (1) bekezdés
i) pontja
Csoportos utazási kedvezmények
a legalább 10 fõbõl álló
9. § (1) bekezdés
óvodás csoport tagja és
a) pontja
10 gyermekenként 3 fõ
kísérõ
a 10 éven aluli gyermekek
9. § (1) bekezdés
– legalább 6 gyermekbõl
b) pontja
álló – csoportja együttes
utazása esetén a velük
utazó 2 kísérõ
a nappali oktatás
9. § (1) bekezdés
munkarendje szerint folyó c) pontja
oktatásban részt vevõ
diákok csoportos utazása
esetén 10 fõ diákonként
legfeljebb egy fõ kísérõ
a gyermekotthonban nevelt 9. § (1) bekezdés
gyermekek legalább 3 fõs
d) pontja
csoportja és az õket kísérõ
2 nevelõ
a Szátv. 8. § (3) bekezdés
9. § (1) bekezdés
b) pontjában
e) pontja
meghatározott, valamint
a szabad mozgás és
tartózkodás jogával
rendelkezõ 18 éven aluli
személyek legalább tíz
fõbõl álló csoportja és
a velük utazó két
18. életévét betöltött
kísérõje (évente
1 alkalommal menettérti
utazásra)
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90%

90%

100%

90%

90%

100%

90%

–

100%

100%

–

100%

100%

–

100%

50%

–

100%

–

–

az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékû
kedvezmény

90%

–

–

50%

–

–

50%

–

–

90%

–

–

90%

–

–
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a szülõ (szülõk) és a vele
(velük) együtt utazó
legalább 3 gyermekük

9. § (1) bekezdés
f) pontja

90%

–

–

”

A Kormány 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól
A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 4. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A közlekedési szolgáltató szociálpolitikai menetdíj-támogatásként az általa a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény 33. § (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás alapján az országos, regionális és elõvárosi
személyszállítási közszolgáltatás, a helyi személyszállítási közszolgáltatás, valamint a komp- és révközlekedésben
nyújtott személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott, jogszabály alapján kedvezményes és díjmentes
személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti támogatást vehet igénybe.
(2) A díjmentes utazásokhoz kapcsolódóan az igénybe vehetõ támogatás összegét
a) országos, regionális és elõvárosi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében, valamint komp- és
révközlekedésben nyújtott személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében a közlekedési szolgáltató
tárgyhavi bruttó személyszállítási bevételének az 1. mellékletben meghatározott százalékos mértéke,
b) a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében a Központi Statisztikai Hivatal által az adott
település az igénylés idõpontjában közzétett lakosságszámának és az 1. mellékletben meghatározott fajlagos
támogatási összeg szorzata
alapján kell meghatározni.
(3) A személyszállítási közszolgáltatás keretében alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves és éves bérletek
esetében a támogatás 1. melléklet szerinti mértékét a 2. mellékletben meghatározott számítási módszerrel kell
meghatározni.

2. §

(1) A közlekedési szolgáltató a támogatás megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas nyilvántartást vezet.
(2) A támogatást a közlekedési szolgáltató havi rendszerességgel önmaga állapítja meg.
(3) A közlekedési szolgáltató a támogatást
a) készpénzfizetés esetében, illetve ha a közlekedési szolgáltató a számvitelrõl szóló törvény alapján könyvvezetési
kötelezettségének a pénzforgalmi könyvvitel szerint tesz eleget vagy csak a bevételeirõl vezet nyilvántartást, az
ellenérték kiegyenlítésének napját követõen,
b) – az a) ponttól eltérõ fizetési mód esetében – a személyszállítási közszolgáltatásról kiállított számlán a teljesítés
idõpontjaként feltüntetett napot követõen
a tárgyhónapot követõ hónap 20. napjától igényelheti az állami adóhatóságtól.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. § b) pontja 2012. július 2-án lép hatályba.
(3) A közlekedési szolgáltató tekintetében 2012. december 31-éig nem kell alkalmazni a 2. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározott gyakoriságra és határidõre vonatkozó szabályokat, ha az állami adóhatóság a fogyasztói árkiegészítés
tekintetében a közlekedési szolgáltató gyakorított bevallás és igénybevétel iránti kérelemének e rendelet
hatálybalépését megelõzõen helyt adott.
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Hatályát veszti
a) a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,
valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló
48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet,
b) a belföldi menetrend szerinti személyszállítás ingyenes utazásai után járó fogyasztói árkiegészítés
megállapításáról szóló 31/2007. (III. 13.) GKM rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
A személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes és díjmentes személyszállítási
tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehetõ szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke
A

B

C

1.
2.

3.
4.
5.
6.

feltétele

Országos,
regionális és
elõvárosi
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység

kedvezményes

50%-os jegy
90%-os jegy
90%-os bérlet

díjmentes

autóbuszközlekedés
esetében
vasúti közlekedés
esetében
Budapest
megyei jogú
városok
kizárólag
autóbuszra
kizárólag
villamosra
villamosra vagy
trolibuszra
villamosra és
trolibuszra
autóbuszra,
villamosra és
trolibuszra
(kombinált)
egyéb település
Budapest
vasúti és autóbuszközlekedéssel
rendelkezõ megyei
jogú város
kizárólag autóbuszközlekedéssel
rendelkezõ megyei
jogú város
egyéb település

7.
8.
9.
10.

Helyi
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység

kedvezményes

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

D

E

alapja

mértéke

a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú jegy bruttó ára
a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet bruttó ára
a tárgyhónapban teljesített
szolgáltatásból származó bruttó
menetdíjbevétel

44,50%
420%
437%

A támogatás

díjmentes

9%

16%
a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet száma

3 580 Ft/hó/db

2 030 Ft/hó/db
1 330 Ft/hó/db
1330 Ft/hó/db
1 380 Ft/hó/db
2 520 Ft/hó/db

a Központi Statisztikai Hivatal által az
adott településre a támogatás
igénylése idõpontjában közzétett
lakosságszám

1 710 Ft/hó/db
368 Ft/fõ/település
236 Ft/fõ/település

120 Ft/fõ/település

18 Ft/fõ/település
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Komp- és
révközlekedésben nyújtott
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység

kedvezményes

díjmentes

a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú jegy bruttó ára
a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet bruttó ára
a tárgyhónapban teljesített
szolgáltatásból származó bruttó
menetdíjbevétel

100 Ft/db
1000 Ft/db/hó
5%

2. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
A személyszállítási közszolgáltatás keretében alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves
és éves bérlethez kapcsolódó támogatás mértékének meghatározása
a = b × c/d
ahol:
a = adott idõszakra vonatkozó bérletszelvény támogatása az adott támogatási kategóriában,
b = havi bérletszelvény szociális menetdíj támogatása az adott támogatási kategóriában,
c = adott idõszakra vonatkozó bérletszelvény teljes ára,
d = a havi bérletszelvény teljes ára, és
a félhavi bérleteknél c/d £ 0,5,
a negyedéves bérleteknél c/d £ 3,
a féléves bérleteknél c/d £ 6 és
az éves bérleteknél c/d £ 12.

A Kormány 122/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §

Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A lajstrom – a 3. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével – tartalmazza az úszólétesítmény azonosító adatait,
az úszólétesítményhez kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentõs tényeket. A lajstrom tartalmazza továbbá
az oda bejegyzett természetes és jogi személyeknek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezeteknek
(a továbbiakban együtt: jogosult) a nyilvántartáshoz szükséges, e rendeletben meghatározott azonosító adatait is.”

2. §

Az R1. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A motoros vízi sporteszköz esetében a lajstromba a hajózási hatóság az úszólétesítményhez kapcsolódó jogként
a tulajdonjog és az üzembentartói jog kivételével jogot nem jegyez be és jogilag jelentõs tényt nem jegyez fel.”
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3. §

(1) Az R1. 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lajstrom – a (8) bekezdésben foglalt motoros vízi sporteszközt kivéve – az úszólétesítmény következõ azonosító
adatait tartalmazza:”
(2) Az R1. 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A lajstrom az úszólétesítmény következõ azonosító adatait tartalmazza:)
„d) az úszólétesítmény típusát (fajtáját, jellegét);”
(3) Az R1. 10. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A lajstrom a motoros vízi sporteszköz esetében a következõ adatokat tartalmazza:
a) betû- és számjelét,
b) típusát,
c) a test anyagát,
d) a fõgép típusát és teljesítményét kW-ban,
e) az építõ nevét és székhelyét (telephelyét),
f) fõ méreteit (hosszát és szélességét) méterben,
g) a befogadható személyek számát,
h) a test azonosítószámát (Hull ID number).”

4. §

Az R1. 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„40. § Az úszólétesítmény adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez az úszólétesítmények üzemképességének
vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabályban meghatározott üzemképességet tanúsító okmány is szükséges.”

5. §

(1) Az R1. 44. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitûnik belõle a keltezés helye és ideje,
továbbá)
„d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerûen aláírták,”
(2) Az R1. 44. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Motoros vízi sporteszköz esetében a bejegyzés a (2) bekezdés szerinti magánokirat alapján teljesíthetõ.”

6. §

Az R1. 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59. § (1) Ez a rendelet a teher- és személyhajók Közösségen belüli átlajstromozásáról és a 613/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2004. április 21-i 789/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges szabályozást tartalmazza.
(2) Ez a rendelet a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/21/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdésének, valamint 6. cikk a)–c) és g) pontjának való megfelelést
szolgálja.”

7. §

Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. §

Az R1.
a) 2. § (4) bekezdésében és 38. § (8) bekezdésében a „külön” szövegrész helyébe az „a hajózási hatósági eljárások
díjairól szóló” szöveg,
b) 47. § (2) bekezdésében és 48. § (1)–(3) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe
az „igazságügyért felelõs” szöveg,
c) 48. § (1)–(2) bekezdésében a „közlekedési és vízügyi” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs” szöveg
lép.
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2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
9. §

10. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (2) bekezdése
a következõ 30. ponttal egészül ki:
(Hajózási hatóságként elsõ fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el)
„30. a magyar lobogójú tengeri hajók tengeri kikötõ szerinti állam hatósága által folytatott ellenõrzése adatainak
(ellenõrzõ hatóság, ellenõrzés ideje, eredménye) nyilvántartásával, a hajó feltartóztatása esetén az üzemképesség
helyreállításának ellenõrzésével”
(kapcsolatos ügyekben.)
(2) Az R2. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A hajózási hatóság együttmûködik a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által folytatott – a hajózási hatóság
tevékenységének megfelelõségét vizsgáló – ellenõrzésben, amelynek eredményét a honlapján közzéteszi.”
Az R2. 10. § (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„h) a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/21/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b) pontjának, 6. cikk d)–e) pontjának, valamint 7. cikkének”
(való megfelelést szolgálja.)

3. A vízi személyszállítás feltételeirõl szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása
11. §

A vízi személyszállítás feltételeirõl szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 8. §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Közforgalmú személyszállítási szolgáltatás nyújtása esetén a hajózási vállalkozás a szolgáltatás keretében igénybe
vett valamennyi kikötõben köteles közzétenni
a) nevét, jogi formáját, székhelyét (telephelyét), rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési címét vagy egyéb
elérhetõségét (elektronikus levelezési cím, internetes cím, telefon- vagy telefaxszám),
b) a hajózási engedély számát,
c) az általa nyújtott szolgáltatások típusait,
d) az egyes szolgáltatástípusokra vonatkozó díjszabást,
e) a szolgáltatás keretében igénybe vehetõ kikötõket,
f) a szolgáltatás igénybevételének idejét,
g) a szolgáltatás megrendelésének módjait, valamint
h) menetrend szerinti közforgalmú személyszállítási szolgáltatás nyújtása esetén a menetrendet.”

12. §

Az R3. a 18. §-át követõen a következõ alcímmel és 18/A. §-sal egészül ki:
„A menetrend szerint vagy üdülési céllal közlekedõ személyhajók utasaira vonatkozó különleges szabályok
18/A. § (1) A menetrend szerint vagy üdülési céllal közlekedõ személyhajók utasainak, fogyatékossággal élõ és
a csökkent mozgásképességû utasainak e rendeletben nem szabályozott jogaira, valamint az üdülési célú hajójáratok
késésére és törlésére vonatkozó további részletes szabályokat az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
tartalmazza.
(2) Az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt szerv
a) a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezésének feltételeként meghatározott
akadálymentesítés ellenõrzése tekintetében a hajózási hatóság,
b) az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott, a) pontba nem tartozó kötelezettség
ellenõrzése tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság.
(3) Az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott, a hajók üzemképessége és a hajózási
létesítmények engedélyezésének feltételeként meghatározott akadálymentesítéssel össze nem függõ kötelezettség
a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.
(4) A hajók és hajózási létesítmények akadálymentesítésével összefüggõ panaszokat az utasok a hajózási hatóságnak
nyújtják be. Amennyiben a hajózási hatóság megállapítja, hogy az akadálymentesítéssel összefüggõ kötelezettségeit
az üzemben tartó nem teljesítette, a belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és
megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabály, a tengeri személyhajókra
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vonatkozó biztonsági követelményekrõl szóló jogszabály, valamint a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más
hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben tartásáról és megszüntetésérõl szóló jogszabály
alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.”
13. §

Az R3. a következõ 20. §-sal egészül ki:
„20. § Ez a rendelet a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevõ utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet
módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

14. §

Az R3. 11. § (6) bekezdésében a „rendkívüli hajózási” szövegrész helyébe a „víziközlekedési” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 12. §-a 2012. december 18-án lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. december 19-én hatályát veszti.

16. §

(1) Ez a rendelet a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/21/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b) pontjának, 6. cikk d)–e) pontjának, valamint 7. cikkének való
megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevõ utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet
módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet a 122/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
Az R1. 1. számú mellékletébe foglalt c) táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) Kishajóknál

A vízrebocsátás
helye és
éve

Az építõ
neve és
székhelye
(telephelye)

Hajózási
körzet

hajótesten mért
hossz

hajótesten mért
szélesség

oldalmagasság

A hajó
Befogadvízkiszoríható
tása teljes
személyek
terhelésszáma
nél, m3

száma

típusa

típusjele

gyártásáteljesítnak éve és
mény, kW
helye

Névleges
vitorlafelület,* m2
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A (hajó-)
test
anyaga

A fõ- vagy vitorlás hajókon beépített segédgépek

A hajó fõméretei, m

•

Sorszám

A hajó
(vízijármû)
A hajó
neve vagy (vízijármû)
betû- és
típusa
számjele

A (hajó-)
test
sorozatszáma*
(építési
szám, test
azonosító
Hull ID
number)

* A kedvtelési célú vízi jármûvek tervezésérõl, építésérõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet szerint.”
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A Kormány 123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:
1. §

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 3. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos.
A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben foglalt eltérések
figyelembevételével meghosszabbítható.”

2. §

A Korm. rendelet 3. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha a vízjogi létesítési engedély idõbeli hatályának meghosszabbítására irányuló kérelem közmûveket érint és
a mûszaki tervdokumentáció tartalma változatlan, a közmû kezelõje (üzemeltetõje) tizenöt napon belül adja meg
nyilatkozatát, illetve hozzájárulását. Ha a közmû kezelõje (üzemeltetõje) a megkeresés beérkezésétõl számított 15
napon belül nem nyilatkozik, a közmû kezelõjének (üzemeltetõjének) nyilatkozatát a megkeresésben foglalt
tartalommal megadottnak kell tekinteni.”

3. §

A Korm. rendelet „A vízjogi engedély módosítása, visszavonása és a tevékenység szüneteltetése” alcíme a következõ
10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A vízjogi engedély módosítására, visszavonására és a tevékenység szüneteltetésére a vízjogi engedély
kiadására vonatkozó szabályok a 11-14. §-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazandók.”

4. §

A Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A vízjogi engedély az engedélyes kérelmére módosítható, amennyiben:
a) az engedélyes a vízilétesítményt át akarja alakítani, vagy az engedélyben meghatározott mûszaki megoldástól
eltérõen kívánja megterveztetni, megépíteni, illetõleg üzemeltetni, továbbá a vízhasználatot az engedélytõl eltérõ
módon (mértékben) kívánja gyakorolni;
b) megváltozott a tulajdonos vagy az üzemeltetõ személye;
c) megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt esetben az engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak 30 napon belül
bejelentést tenni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggõ kötelezettségek az engedélyest
terhelik.
(3) A vízjogi engedélynek az (1) bekezdés alapján történõ módosításához az engedélyesnek csatolni kell mindazokat
az adatokat, mûszaki terveket, szükséges egyéb hatósági engedélyeket, közmû kezelõjének (üzemeltetõjének)
hozzájárulását, amelyek az érvényes vízjogi engedélyhez képest a módosítással összefüggõ kérelmet megalapozzák.”

5. §

A Korm. rendelet 27. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E rendeletnek a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 3.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. 3. hatálybalépése napján folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy amennyiben a Mód. Kr. 3.
hatályba lépésekor folyamatban lévõ ügyben a közmû kezelõjének (üzemeltetõjének) nyilatkozattételére nyitva álló
15 nap lejárt, vagy abból kevesebb, mint 15 nap van hátra, a Mód. Kr. 3. hatályba lépésétõl számított 15 nap áll a közmû
kezelõjének (üzemeltetõjének) rendelkezésére a nyilatkozat megtételére.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 124/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:
1. §

A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a a következõ
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdés szerinti kivételek akkor alkalmazhatók, ha a felügyelõség meggyõzõdött róla, hogy a felszín alatti
vízre – különösen annak minõségére – gyakorolt hatás hatékony figyelemmel kísérése megfelelõ módon biztosított.”

2. §

Az R. 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem igényel a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedést a szennyezõ anyag felszín alatti vízbe, földtani
közegbe történõ bevezetése, ha
a) olyan baleset, illetve rendkívüli természeti körülmény következménye, amely ésszerûen elõre nem látható, el nem
kerülhetõ vagy nem mérsékelhetõ, vagy
b) mûszakilag nem elõzhetõ meg, illetve nem korlátozható az emberi egészséget vagy a környezet egészének
minõségét fokozottan veszélyeztetõ intézkedések nélkül.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kivételek akkor alkalmazhatók, ha a felügyelõség meggyõzõdött róla, hogy a felszín
alatti vízre – különösen annak minõségére – gyakorolt hatás hatékony figyelemmel kísérése megfelelõ módon
biztosított.”

3. §

Az R. 34. § (5) bekezdés f) pontjában a „9. § (5)” szövegrész helyébe „9. § (6)” szöveg lép.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

5. §

Ez a rendelet a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérõl szóló, 2006. december 12-i
2006/118/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a fás szárú növények védelmérõl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:
1. §

A fás szárú növények védelmérõl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;
b) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekbõl álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre;
c) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;
d) az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló kormányrendelet hatálya alá
tartozó területre.”
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2. §

A Korm. rendelet „A rendelet hatálya” alcíme a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet alkalmazásában közterület az az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra
szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.”

3. §

(1) A Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közterületen lévõ fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történõ telepítéssel, a fasorra jellemzõ
faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak.
(3) Fás szárú növény pótlása nem történhet az 1. mellékletben felsorolt fajok egyedeivel.”
(2) A Korm. rendelet 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a pótlás az 1. mellékletben szereplõ inváziós fás szárú növény kivételként meghatározott kertészeti
változataival történik, az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelõje, vagy az ingatlanon lévõ fás szárú növényekkel bármely
jogviszony alapján rendelkezni jogosult használója (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni a fás szárú
növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról.”

4. §

(1) A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az engedély kiadására irányuló kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelõ
tartalommal nyújtható be. A jegyzõ gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történõ
közzétételérõl.”
(2) A Korm. rendelet 6. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyzõ hivatalból beszerzi az érintett fás szárú
növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát.”

5. §

A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból – a 6. §-ban foglaltaktól
eltérõen – történt kivágása esetén)
„a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon
vagy annak megfelelõ tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzõhöz;”

6. §

(1) A Korm. rendelet melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

7. §

A Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg lép.

8. §

Hatályát veszti a Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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1. melléklet a 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Inváziós fajú fás szárú növények
Magyar név

fehér akác*
amerikai kõris*
mirigyes bálványfa*
cserjés gyalogakác
kései meggy
zöld juhar

Tudományos név

Robinia pseudoacacia
Fraxinus pennsylvanica
Ailanthus altissima
Amorpha fruticosa
Padus serotina
Acer negundo

* Kivéve a kertészeti változatok.”

2. melléklet a 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS*
a közterületen lévõ fás szárú növényekre (fák, cserjék)
(*A megfelelõ rész aláhúzandó!)
A fás szárú növények védelmérõl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási
engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok ..................................................... Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
jegyzõjéhez. (*A megfelelõ rész aláhúzandó!)
Kérelmezõ neve:
Címe:
Telefonszáma:

A kérelem/bejelentés KÖTELEZÕ tartalmi elemei:
A kivágás indoka:

Illetékbélyeg helye
(3000 Ft)
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Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos
ábrázolással):

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):
Sorszám

Törzsátmérõ
(földtõl számított 1 méter magasságban)

A fa/cserje faja

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása:

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása:
Sorszám

A fa/cserje faja, fajtája

Darabszám

A kiültetés helye

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:
fehér akác* (Robinia pseudoacacia)
mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima)
kései meggy (Padus serotina)

amerikai kõris* (Fraxinus pennsylvanica)
cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)
zöld juhar (Acer negundo)

* Kivéve a kertészeti változatok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben
teljesíthetõ, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhetõ ki, a jegyzõ a használót
kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.
Kelt: ………………………, …………………
...................................................................
kérelmezõ aláírása”
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A Kormány 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történõ elhelyezéséhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint
az ezzel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 3. § és az 5–6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) és
o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket
rendeli el:
1. §

(1) E rendelet hatálya
a) az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopában meghatározott beruházásra és az ezzel közvetlenül összefüggõ
közmû- és útépítési munkákra,
b) az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában felsorolt földrészletekre, ide értve a telekalakítás során létrejövõ új
földrészleteket is,
c) a b) pont szerinti földrészleteken található, valamint megépítésre kerülõ építményekre [az a)–c) pont
a továbbiakban együtt: beruházás], továbbá
d) a beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyekre
terjed ki.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában a beruházással összefüggõnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és mûködéséhez közvetlenül
szükségesek.

2. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a beruházás megvalósításával
összefüggõ, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás
kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minõsül.
(5) Az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére az (1) bekezdés szerinti hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerõre emelkedéséig felhasználható – elõzetes szakhatósági állásfoglalást
ad ki.
(6) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
(7) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2. mezõjében meghatározott
hatósági ügyek, valamint az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton
kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követõ 5. nap.

3. §

(1) A beruházás megvalósítása során csak a tömegtartózkodásra szolgáló építmény kivitelezési tervdokumentációját kell
tervellenõrnek ellenõriznie.
(2) A beruházás tekintetében az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerû használatához szükséges, az
országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló kormányrendelet szerint elhelyezendõ
személygépkocsik számát az egymástól 800 méter távolságon belül elhelyezkedõ, jellemzõen azonos használók által
igénybevett építmények esetében – az érintett építményekre együttesen vonatkozóan – csak a legmagasabb értéket
eredményezõ hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.
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Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

5. §

(1) Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 4. számú melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Egy személygépkocsi számítandó:]
„9. sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 5 férõhelye után, lelátóval rendelkezõ, fedetlen vagy részben
fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 férõhelye után, ”
(2) Az R. 4. számú melléklete a következõ 18. ponttal egészül ki:
[Egy személygépkocsi számítandó:]
„18. kollégium, diákotthon, diákszálló esetében minden 10 férõhely után.”
(3) Az R. 4. számú melléklet 3. pontjában a „szolgáltató egység” szövegrész helyébe a „szolgáltató egység – a 18. pontban
foglaltak kivételével – ” szöveg lép.

6. §

(1) Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletével megállapított R. 4. számú melléklet 8. pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:
[Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:]
„8. sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férõhelye után, lelátóval rendelkezõ,
fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 férõhelye után, ”
(2) Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletével megállapított R. 4. számú melléklet 16. pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:
[Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:]
„16. kollégium, diákotthon, diákszálló, idõsek otthona esetében minden 10 férõhely után, ”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására
hatáskörrel rendelkezõ hatóságok
A

A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campusban
történõ elhelyezése

C

D

E

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások

Elsõ fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások:
– általános építmények,
– mûemléki védelem alatt álló építmények,
– építményen belül, építménybe beépített
felvonók, mozgólépcsõk, (beleértve
a mozgójárdát is)
esetében

Budapest Fõváros
Kormányhivatala (általános
építésügyi hatóság
jogkörében)

építésügyért felelõs
miniszter
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Budapest VIII. kerület Orczy út 1.
Hrsz. 36030;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 38–40. Hrsz. 36009;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 42. Hrsz. 36014;
Budapest VIII. kerület Korányi Sándor
utca 14. Hrsz. 36038/2;
Budapest VIII. kerület Dugonics utca 9.
Hrsz. 36038/2;
Budapest VIII. kerület Korányi Sándor
utca 22–26. Hrsz. 36034;
Budapest VIII. kerület Dugonics utca
17–21. Hrsz. 36034;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 16. Hrsz. 35978;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 18. Hrsz. 35979;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 20. Hrsz. 35980;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 22. Hrsz. 35981;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 24. Hrsz. 35982;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 26. Hrsz. 35983;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 28. Hrsz. 35996;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 30. Hrsz. 35997;
Budapest VIII. kerület Sárkány utca 8.
Hrsz. 35995;
Budapest VIII. kerület Nagyvárad tér
Hrsz. 36806/3;
Budapest VIII. kerület Üllõi út
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2

Beruházás megnevezése

B

•

1

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

4

5

6

7
8

Hrsz. 36806/2;
Budapest VIII. kerület Ludovika tér
Hrsz. 36179;
Budapest VIII. kerület
Korányi Sándor utca
Hrsz. 36031;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca
Hrsz. 35903;
Budapest VIII. kerület Dugonics utca
Hrsz. 36054;
Budapest VIII. kerület Orczy út
Hrsz. 35929/2.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség
útügyi hatósági engedélyezési eljárások
Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelõsége
építményeken kívüli felvonó, mozgólépcsõ, Budapest Fõváros
emelõk, gépi mûködtetési közlekedési
Kormányhivatala
berendezések engedélyezése
Közlekedési Felügyelõsége
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Budapest Fõváros
Hivatalról és a területi mérésügyi és
Kormányhivatala Mérésügyi
mûszaki biztonsági hatóságokról szóló
és Mûszaki Biztonsági
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §
Hatósága
(2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások
hírközlési hatósági eljárások
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
földvédelmi, telekalakítási, földmérési,
Budapesti 1. számú Körzeti
ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
Földhivatal
talajvédelmi hatósági eljárások

10

beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi eljárásai

11

tûzvédelmi hatósági ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások

12

a jogszabályokban rögzített tûzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
kulturális örökségvédelmi hatósági
engedélyek

13

bányahatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
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Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
Földhivatala
Pest Megyei Kormányhivatal Nemzeti
Növény- és Talajvédelmi
Élelmiszerlánc-biztonsági
Igazgatósága
Hivatal
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Belügyminisztérium
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Belügyminisztérium
nincs
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Belügyminisztérium
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Budapest Fõváros
Kulturális Örökségvédelmi
Kormányhivatala Kulturális
Hivatal
Örökségvédelmi Irodája
Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

•
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Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

MAGYAR KÖZLÖNY

9

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség
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3

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közremûködõ
hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok
B

C

Elsõ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Építésügy
Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy

4

Katasztrófavédelem

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

5

Tûzvédelem

Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6

Kulturális örökségvédelem: mûemlék, mûemléki
jelentõségû terület, mûemléki környezet, régészeti
lelõhely, régészeti védõövezet
Közlekedés: közút

Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Budapest Fõváros Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelõsége
Rendészet: a helyi közutak és a közforgalom elõl el nem Budapest VIII. Kerületi Rendõrkapitányság
zárt magánutak esetén
Földmûvelésügy:
a) termõföldvédelem
Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal
b) talajvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Egészségügy
Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Hírközlés
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Mûszaki biztonság
Budapest Fõváros Kormányhivatala Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága
Élelmiszer-biztonság
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatósága
Területrendezés
Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
Hivatalának Állami Fõépítésze
Földtan
Budapesti Bányakapitányság
Bányászat
Budapesti Bányakapitányság
Honvédelem
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetõje

építésügyért felelõs miniszter
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
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1
2
3

•

A
Szakhatósági közremûködése tárgyköre

MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Budapesti Rendõr-fõkapitányság

Budapest Fõváros Kormányhivatalának Földhivatala
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
területrendezésért felelõs miniszter
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
honvédelemért felelõs miniszter
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A Kormány 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Kormány az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban – az 1. mellékletben foglalt
táblázat C:2. mezõje szerinti hatósági eljárások kivételével – az egységes térrendezési szempontoknak az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ában foglaltak szerinti érvényesítése
kérdésében, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában foglalt hatóságokat az ott megjelöltek szerint
szakhatóságként jelöli ki.”

2. §

Az R. a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Mûemlékvédelmi érdekbõl az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2. mezõje szerinti hatósági ügyekben eljáró
hatóság a beruházás keretében mûemléken végzett építési tevékenység engedélyezése során az országos
településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseitõl eltérhet.
Az eltérés akkor engedélyezhetõ, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek
megfelel.”

3. §

Az R. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás
kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minõsül.”

4. §

Az R. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 100/2012. (V. 16.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §

(1) Az R. 1. § (1) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:16. mezõjében a „24957, 24987” szövegrész
helyébe a „24957, 24986, 24987” szöveg lép.
(2) Az R. 1. § (1) bekezdésében a „Parlamenti Múzeum építése” szövegrész helyébe a „Parlamenti Múzeum építése,
továbbá a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 2–4., valamint a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti
irodaházak rekonstrukciója” szöveg lép.

6. §

Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

7. §

Az R. 3. § (2) bekezdésében hatályát veszti az „az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott hatósági
ügyek, valamint” szövegrész.
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012. július 2-án
hatályát veszti.
(2) A 2. §, valamint az 1. melléklet 2–3. pontja 2012. július 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat A:2–A:16. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(A)

(2.)
(3.)
(4.)
(5.)
(6.)
(7.)
(8.)
(9.)
(10.)
(11.)
(12.)
(13.)
(14.)
(15.)
(16.)

A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója,
mélygarázs, látogatóközpont és Parlamenti
Múzeum építése, valamint a tér és a kapcsolódó
területek felszíni rendezése, ezzel összefüggésben
a kapcsolódó területeken egyes épületek
rekonstrukciói.

2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat C:2. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(C)

(2.)

általános építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások, beleértve a mûemléki védelem alatt álló
építményeket is, fakivágási engedélyek, a
kapcsolódó területek felszíni rendezése

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat C:3. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(C)

(3.)

kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek
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A Kormány 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. mûködésével kapcsolatos egyes szabályokról
A Kormány a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § a)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

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

2. A szociális rászorultság feltételei és a szociális rászorultság igazolásának módja
2. §

(1) A Nemzeti Eszközkezelõ a megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha a hiteladós,
a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa
a) a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, akire tekintettel a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy
háztartásban élõ házastársa vagy élettársa családi pótlékra jogosult, és
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján
ba) aktív korúak ellátásában, vagy
bb) lakásfenntartási támogatásban
részesül.
(2) A Nemzeti Eszközkezelõ a megvételre felajánlott lakóingatlant az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül
akkor is megvásárolja, ha a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján ápolási díjban részesül, ide nem értve a települési
önkormányzat képviselõ-testülete által megállapított ápolási díjat.
(3) A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – a pénzügyi
intézményhez benyújtott szándéknyilatkozatához csatolja
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetekben
aa) a családi pótlékra való jogosultságról a kincstárnak,
ab) az aktív korúak ellátására való jogosultságról vagy a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról
a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzõjének,
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben az ápolási díjra való jogosultságról a lakóingatlan fekvése szerinti
települési önkormányzat jegyzõjének
a szándéknyilatkozat benyújtásának idõpontjánál harminc napnál nem régebben kiállított igazolását.

3. A havonta megvásárolható lakóingatlanok száma és kiválasztásának módja
3. §

A Nemzeti Eszközkezelõ által a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) alapján megvásárolható
lakóingatlanok éves maximális számát, amelybe be kell számítani az elõzõ évben megvásárolt lakóingatlanok számát
is, az 1. melléklet határozza meg.

4. §

(1) A Nemzeti Eszközkezelõ havonta legfeljebb 1500 darab lakóingatlant vásárol meg.
(2) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ részére egy adott hónapban megvételre felajánlott lakóingatlanok száma és a korábbi
hónapokban végrehajtott allokáció során fel nem dolgozott szándéknyilatkozatok száma együttesen meghaladja
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az (1) bekezdés szerinti darabszámot, a Nemzeti Eszközkezelõ a szándéknyilatkozatokat a következõ allokációs
szempontok szerinti sorrendben dolgozza fel:
a) a hiteladós – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezett háztartásában élõ olyan
személyek száma, akik után a 2. § (1) bekezdése szerint családi pótlékra való jogosultság áll fenn,
b) a hiteladóssal – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettel közös háztartásban
élõk száma,
c) az értékesítendõ lakóingatlant terhelõ, a legelõnyösebb ranghelyû jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi
intézmény által a NET tv. alapján bejelentett valamennyi követelésnek a lakóingatlan ezen pénzügyi
intézménnyel történõ szerzõdéskötéskor fennálló forgalmi értékéhez viszonyított magasabb aránya.
(3) A szándéknyilatkozatok allokációs szempontok szerinti besorolása havonta egy alkalommal történik. A (2) bekezdés
szerint meghatározott sorrendben hátrébb álló szempont kizárólag akkor vehetõ figyelembe, ha az azt megelõzõ
allokációs szempont alapján kiválasztott kérelmek száma nem haladja meg az (1) bekezdés szerinti darabszámot.
(4) Ha valamely szándéknyilatkozat az allokációs szempontok alkalmazásával 4 hónapot meghaladóan nem kerül
feldolgozásra, e szándéknyilatkozatot a Nemzeti Eszközkezelõ a következõ havi allokáció során a (2) bekezdésben
meghatározott sorrendre tekintet nélkül dolgozza fel.

4. A bérlõ által fizetendõ lakbér mértéke
5. §

(1) A lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a bérleti szerzõdés megkötésének évében a jelzáloghitel-szerzõdés
megkötésekor megállapított forgalmi érték 1,5%-ának egytizenketted része.
(2) A bérbeadó a bérleti szerzõdésben a lakbér (1) bekezdés alapján megállapított összegét a bérleti szerzõdés
megkötését követõ év március 1-jétõl évente a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett elõzõ évi éves átlagos
fogyasztói árindex mértékével megegyezõ mértékben növeli.
(3) A megváltozott lakbér összegét a bérbeadó minden év február 28-áig írásban közli a bérlõvel.

5. A lakóingatlan bérlõk közötti cseréjének feltételei
6. §

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

6. A bérleti szerzõdés bérbeadó általi felmondására vonatkozó rendelkezések
7. §

A bérbeadó a bérleti szerzõdést a NET tv.-ben és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) meghatározott felmondásra
okot adó körülmények közül a lakbérfizetési kötelezettség 8. § szerinti vagy a közösköltség-fizetési kötelezettség 9. §
szerinti elmulasztása esetén írásban felmondja.

8. §

(1) Ha a bérlõ a lakbérfizetésre megállapított határidõig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó a bérlõt –
a következményekre történõ figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítja és az elmaradt lakbér megfizetésére
határidõt szab.
(2) Ha a bérlõ lakbérfizetésbõl eredõ tartozásainak az összege háromhavi lakbér összegét eléri vagy meghaladja,
a bérbeadó a bérleti szerzõdést felmondja. A felmondás az elmaradt lakbér megfizetésére vonatkozó legutolsó
felszólításban foglalt és elmulasztott fizetési határidõ utolsó napját követõ hónap utolsó napjára szól.

9. §

(1) Ha a bérlõ a társasházi lakás esetén nem fizeti meg a társasházi közös költséget, a bérbeadó azzal a határidõvel szólítja
fel a bérlõt a közösköltség-hátralék megfizetésére, amely határidõvel a társasházi határozat, a társasházi közös
képviselõ vagy az intézõbizottság elnöke a bérbeadót a hátralék megfizetésére felszólította.
(2) A bérlõ a közös képviselõ vagy az intézõbizottság elnöke által kiállított igazolással köteles igazolni a bérbeadó számára,
hogy elmaradt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
(3) Ha a bérlõ a társasházakról szóló törvényben meghatározott jelzálogjog bejegyzését lehetõvé tevõ mértékû
közösköltség-hátralékot az (1) bekezdésben meghatározott határidõben maradéktalanul nem fizeti meg, a bérbeadó
a bérleti szerzõdést felmondja. A felmondás az elmulasztott határidõ utolsó napját, mint határnapot követõ hónap
utolsó napjára szól.
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A bérleti szerzõdés bérbeadó általi felmondása esetén, ha a bérlõ a felmondásban meghatározott idõben nem üríti ki
az ingatlant, a bérbeadó a lakóingatlan kiürítése iránt, valamint a bérlõ által felhalmozott és meg nem fizetett
tartozások végrehajtása iránt intézkedik.

7. A Nemzeti Eszközkezelõ feladatainak ellátására kizárólagos jog alapján történõ kijelölés
11. §

(1) A NET tv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat kizárólagos jog alapján a MÁV Ingatlankezelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (a továbbiakban: Kijelölt Szolgáltató) látja el.
(2) A Kijelölt Szolgáltató által ellátandó feladatok pontos körét a 2. melléklet határozza meg.
(3) A Kijelölt Szolgáltató feladatát a Nemzeti Eszközkezelõvel kötött, az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelõ szolgáltatási szerzõdés alapján látja el.
A szolgáltatási szerzõdésben meghatározásra kerül az e rendelet alapján kötelezõen ellátandó feladatok pontos köre,
ellátásuk részletei, és a szolgáltatás ellenértéke.
(4) A Kijelölt Szolgáltató a feladatot közszolgáltatás keretében látja el.

8. Záró rendelkezések
12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

13. §

Hatályát veszti a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. és a bérlõ között létrejött lakásbérleti szerzõdés szerinti lakbér mértékérõl
és a lakáscseréhez történõ hozzájárulás feltételeirõl szóló 72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet.

14. §

E rendelet 11. §-a az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
A Nemzeti Eszközkezelõ által megvásárolható ingatlanok kumulált maximális darabszáma évenként
A

B

1

Év

Éves kumulált maximális
darabszám

2
3
4

2012
2013
2014

8 000
15 000
25 000
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2. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
A Kijelölt Szolgáltató által ellátandó feladatok
A Kijelölt Szolgáltató által az Ltv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott kereteken belül ellátandó feladatok:
1. A Nemzeti Eszközkezelõ által az állam javára megvásárlásra kerülõ lakóingatlanok mûszaki állapotának részletes
felmérése.
2. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében álló lakóingatlanokkal összefüggõ mûszaki hibabejelentések fogadására
alkalmas telefonos ügyfélszolgálat mûködtetése.
3. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében álló lakóingatlanokkal összefüggésben bejelentett mûszaki hibák rövid,
ütemezett határidõn belüli – rendkívüli sürgõsség esetén haladéktalan – elhárítása, javítása.
4. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében álló lakóingatlanok tekintetében szükségessé váló tervezett vagy eseti
állagmegóvó munkálatok elvégzése a Nemzeti Eszközkezelõ utasításai alapján.
5. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében álló lakóingatlanok használatának, illetve mûszaki állapotának idõszakos
helyszíni ellenõrzése.
6. Eseti megbízás alapján a Nemzeti Eszközkezelõ képviselete társasházi közgyûléseken.
7. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében lévõ lakóingatlanokra vonatkozó adatoknak a Kijelölt Szolgáltató által
üzemeltetett ingatlankezelést és üzemeltetést támogató számítógépes rendszerbe történõ feltöltése és
karbantartása.
8. Természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta, a lakosságot vagy a környezetet veszélyeztetõ váratlan esemény
bekövetkeztekor közremûködés a kiköltöztetendõ lakók és vagyontárgyaik elszállításában és ideiglenes
elhelyezésében.

A Kormány 129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül
helyezésérõl
A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Hatályát veszti
a) a frekvencialekötési és -használati díj megfizetésének szabályairól szóló 120/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet,
b) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás rendjérõl szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet,
c) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, az elektronikus hírközlési
szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003.
(XII. 13.) Korm. rendelet,
d) a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet,
e) az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervérõl szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm.
rendelet,
f) az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm.
rendelet,
g) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.)
Korm. rendelet, és
h) az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének a fogyasztók védelmével összefüggõ követelményeirõl szóló
229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet.
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. § d) pontja 2012. szeptember 30-án lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. október 1-jén hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 130/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a Kormány a következõket rendeli el:
1. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) a 72/C. §-t követõen a következõ alcímmel és
72/D–72/G. §-sal egészül ki:

„Az ideiglenes tartózkodási engedélyre vonatkozó szabályok
72/D. § (1) Az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerzõdés szerinti tartózkodási
engedély (a továbbiakban: ideiglenes tartózkodási engedély) kiadására irányuló idegenrendészeti eljárás a regionális
igazgatóság hatáskörébe tartozik.
(2) Ideiglenes tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki a nemzetközi szerzõdésben
meghatározott feltételeket teljesíti, és a feltételek teljesítését okiratokkal is alátámasztja, valamint megfelel a Tv. 13. §
(1) bekezdés h) és i) pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Amennyiben nemzetközi szerzõdés lakhatás, megélhetés vagy egészségügyi ellátásokra kiterjedõ biztosítottság
feltételének teljesítését írja elõ, a 29. § (4)–(7) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(4) Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezõ úti okmányának érvényességi ideje
nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követõ harmincadik naptól számított egy évnél.
72/E. § (1) A regionális igazgatóság az ideiglenes tartózkodási engedélyt a II. melléklet 2. pontja szerinti formában és
adattartalommal állítja ki. Az idegenrendészeti hatóság az ideiglenes tartózkodási engedély okmány „Megjegyzés”
rovatába a következõ megjegyzést jegyzi be: „az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi
szerzõdés szerint kiadva/issued in accordance with the agreement on a Working Holiday Scheme”.
(2) Évente legfeljebb a nemzetközi szerzõdésben meghatározott kvótát meg nem haladó számú ideiglenes
tartózkodási engedély állítható ki.
(3) Az ideiglenes tartózkodási engedély nem hosszabbítható meg.
72/F. § Az ideiglenes tartózkodási engedély kiadását meg kell tagadni, illetve a kiadott ideiglenes tartózkodási
engedélyt vissza kell vonni, ha a harmadik országbeli állampolgár
a) a nemzetközi szerzõdésben foglalt feltételeket nem vagy már nem teljesíti,
b) nem felel meg a Tv. 13. § (1) bekezdés h) vagy i) pontjában foglalt valamely feltételnek, vagy
c) a Tv. 18. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában foglaltakat megvalósítja.
72/G. § A 72/D–72/F. §-ban meghatározottakon túl az ideiglenes tartózkodási engedély kiállítására a 47. és 48. §-t,
a 49. § (1) bekezdését, az 50. §-t és az 53–55. §-t kell megfelelõen alkalmazni.”
2. §

A Harmvhr. 93. §-a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet kivételes méltányosságból történõ elbírálás céljából – ha
a különös méltánylást érdemlõ körülményként Magyarország nemzetpolitikai érdeke fennállása vehetõ figyelembe –
a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, a kivételes méltányossági eljárás indokának megjelölésével,
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annál a konzuli tisztviselõnél is be lehet nyújtani, amely a kérelmezõ állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve
állampolgársága szerinti országban mûködik.
(1b) A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelem az (1a) bekezdésben meghatározott országtól eltérõ
olyan országban mûködõ konzuli tisztviselõnél is benyújtható, amelyben a kérelmezõ jogszerûen tartózkodik, feltéve,
hogy az (1a) bekezdésben meghatározott országban nem mûködik konzuli tisztviselõ, és beutazásához, valamint
tartózkodásához Magyarországnak nemzetpolitikai érdeke fûzõdik.
(1c) A konzuli tisztviselõ az (1a) és az (1b) bekezdés alapján átvett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti
kérelmet, a kérelem benyújtását követõen haladéktalanul felterjeszti az országos illetékességgel rendelkezõ
Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz.”
3. §

A Harmvhr. a 106. §-t követõen a következõ alcímmel és 106/A. §-sal egészül ki:

„A nemzetpolitikáért felelõs miniszter szakhatósági eljárása
106/A. § (1) A Kormány a harmadik országbeli állampolgár Tv. 36. § (1) bekezdése szerinti nemzeti letelepedési
engedélyének megadása iránti eljárásban – ha a különös méltánylást érdemlõ körülményként Magyarország
nemzetpolitikai érdeke fennállása vehetõ figyelembe – annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli
állampolgár letelepedése vonatkozásában a nemzetpolitikai érdek fennáll-e, a Kormány a nemzetpolitikáért felelõs
minisztert szakhatóságként jelöli ki.
(2) A regionális igazgatóság, ha a szakhatósági közremûködés (1) bekezdés szerinti feltételei fennállnak, a nemzeti
letelepedési engedély iránti kérelmet benyújtó harmadik országbeli állampolgár központi idegenrendészeti
nyilvántartásban kezelt adatait továbbítja a nemzetpolitikáért felelõs miniszter részére. A nemzetpolitikáért felelõs
miniszter részére a regionális igazgatóság a kérelemhez csatolt okiratokba betekintést biztosít, illetve azokról
másolatot készít.
(3) A nemzetpolitikáért felelõs miniszter a szakhatósági állásfoglalását a (2) bekezdésben meghatározott
adattovábbítástól számított öt napon belül adja meg a regionális igazgatóságnak.”
4. §

A Harmvhr. 175. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A külpolitikáért felelõs miniszter a Tv. 99. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a központi adatkezelõ
szerv részére továbbítja.”

5. §

A Harmvhr. 181/B. §-a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 93. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti esetben a Tv. 99. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott biometrikus
azonosítókat a konzuli tisztviselõ rögzíti.”

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2012. november 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. november 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök 1/2012. (VI. 26.) ME rendelete
a kormányszóvivõi teendõk ellátásáért felelõs miniszterelnöki biztos irányítási jogkörérõl szóló
1/2011. (IX. 12.) ME rendelet módosításáról
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A kormányszóvivõi teendõk ellátásáért felelõs miniszterelnöki biztos irányítási jogkörérõl szóló 1/2011. (IX. 12.)
ME rendelet a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A kormányszóvivõi teendõk ellátásáért felelõs miniszterelnöki biztos ellátja a külföldre irányuló kormányzati
kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat.”

2. §

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

A Kormány 1203/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér
létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1204/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a Kormány ügyrendjérõl szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány ügyrendjérõl szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 84. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84. Az összefoglalót a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
írja alá.”
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1205/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2012. (V. 11.) Korm. rendeletbõl
eredõ egyes feladatok végrehajtásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 4. § (2) bekezdésével, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2012. (V. 11.)
Korm. rendelettel összhangban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Átadó fejezet) részérõl
az Emberi Erõforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Átvevõ fejezet) részére az e határozat 1. és 2. mellékletekben
szereplõ elõirányzatok átrendezésre kerüljenek;
2. egyetért azzal, hogy a 2012. évi elõirányzatok átrendezésével kapcsolatban a beszámoló fordulónapja június 30.;
3. egyetért azzal, hogy
a) az 1. pont szerinti átrendezéssel érintett intézményi és fejezeti kezelésû elõirányzatok átadás-átvétele az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (12) bekezdésében és a 13/A. §-ában foglaltakkal összhangban a június 30-ai
fordulónappal elkészített féléves elemi költségvetési beszámoló alapján történjen;
b) az irányító szervet váltó intézménynél és fejezeti kezelésû elõirányzatok esetében az Átadó fejezetnél június 30-i
fordulónappal az éves elemi költségvetési beszámolóval azonos adattartalommal, leltárral és záró fõkönyvi
kivonattal alátámasztott beszámoló szükséges az átadás-átvételhez. A fejezeti kezelésû elõirányzatok esetében az
átadáshoz közölni kell mindazon információkat, amelyek az éves költségvetési beszámoló kiegészítõ
mellékleteinek elkészítéséhez szükségesek;
4. a Törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja, hogy a Magyarország 2012. évi központi
költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. mellékletében foglalt elõirányzatok az 1. mellékletben foglaltak
szerint kerüljenek átcsoportosításra;
5. felhatalmazza a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) a 4. pont szerinti fejezeti kezelésû elõirányzatok,
költségvetési szerv esetében – az Átadó fejezet június 30-át 5 munkanappal megelõzõ adatszolgáltatása alapján –
az elõirányzat-átadás idõpontjáig végrehajtott évközi elõirányzat-módosítások, teljesítési adatok,
kötelezettségvállalások és a kapcsolódó elõirányzat-maradványok átvezetésére;
6. felhatalmazza a Kincstárt, hogy az eredeti elõirányzattal nem rendelkezõ fejezeti kezelésû elõirányzatokat érintõen az
elõirányzat-átadás idõpontjáig végrehajtott évközi elõirányzat-módosításokat, teljesítési adatokat,
kötelezettségvállalásokat és a kapcsolódó elõirányzat-maradványokat – a 2. melléklet és az Átadó fejezet 2012. június
30-át 5 munkanappal megelõzõ adatszolgáltatása alapján – átvezesse;
7. elõírja, hogy 2012. június 26-ig az Átadó fejezet az 1. pont szerinti átrendezéssel érintett elõirányzatok körében
gondoskodjon a Kincstárnál és a fõkönyvi nyilvántartásban
a) az elõzõ években keletkezett elõirányzat maradványok elõirányzatosításáról,
b) a többletbevétellel összefüggõ és a kiemelt elõirányzatok között szükséges elõirányzat-módosítások
végrehajtásáról,
c) a függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások és bevételek rendezésérõl,
d) az azonosítatlan kiadások és bevételek megfelelõ intézményi, illetve fejezeti kezelésû elõirányzatra és azon belül
kiemelt elõirányzatra történõ azonosításáról, valamint
e) a maradványelvonáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettségek fejezeti maradványszámlára történõ rendezésérõl
és a fejezeti maradványszámla egyenlegének a központi költségvetésbe történõ befizetésérõl;
8. elõírja, hogy az Átvevõ fejezet 2012. augusztus 30-ig intézkedjen az Átadó fejezethez tartozó intézmény és fejezeti
kezelésû elõirányzatokat érintõen a törzskönyvi nyilvántartásban történõ módosítások alapját jelentõ
dokumentumok összeállításáról és adatainak módosításáról.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1205/2012. (VI. 26.) Korm. határozathoz
Eredeti elõirányzattal rendelkezõ elõirányzatok átrendezése
Címrend – régi szerkezetben

Címrend – új szerkezetben

ÁHT

fejezet

cím

alcím

jogcímcsop

004624
332995
298124

10
10
10

14
20
20

3
5

14
1

1

298135
298146
298157

10
10
10

20
20
20

5
5
5

1
2
2

2
1
2

006057

10

20

5

3

208602
261290

10
10

20
20

5
5

4
5

1

298168
298179

10
10

20
20

5
5

5
5

2
3

263212

10

20

5

7

243678
019194
019215

10
10
10

20
20
20

6
7
7

1
2

019226
019248

10
10

20
20

7
7

3
4

019260

10

20

7

5

019204
019237

10
10

20
20

7
7

6
7

019259
019282
019293
019271
223339

10
10
10
10
10

20
20
20
20
20

7
7
7
7
7

8
9
10
11
12

223340
267312

10
10

20
20

7
8

13
1

267323

10

20

8

2

267334

10

20

8

3

267345

10

20

8

4

267356

10

20

8

5

267367

10

20

8

6

jogcím

Elõirányzat neve

Türr István Képzõ és Kutató Intézet
Nemzeti Együttmûködési Alap
Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési
intézmények támogatása
Egyházi kulturális programok támogatása
Hittanoktatás támogatása
Egyházi oktatási programok támogatása
(Templom és Iskola)
Egyházi alapintézmény mûködés, Szja
rendelkezés és kiegészítése*
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék*
Az 5000 lakosnál kisebb településeken
szolgálatot teljesítõ egyházi személyek
jövedelempótléka
Egyházi szórványprogramok támogatása
Hátrányos helyzetû kistelepülések
felzárkózása egyházi komplex programjainak
támogatása (Testi és lelki kenyér)
Egyházi épített örökség védelme és egyéb
beruházások
Nemzetiségi támogatások
Bolgár Országos Önkormányzat és Média
Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzata és Média
Országos Horvát Önkormányzat és Média
Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata és Média
Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata és Média
Országos Cigány Önkormányzat és Média
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
és Média
Országos Örmény Önkormányzat és Média
Országos Szlovák Önkormányzat és Média
Országos Szlovén Önkormányzat és Média
Szerb Országos Önkormányzat és Média
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és
Média
Ukrán Országos Önkormányzat és Média
Bolgár Országos Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Horvát Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Cigány Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatása

jogcímcsop

jogcím

54
55

1

1

20
20
20

55
55
55

1
2
2

2
1
2

20

20

55

3

20
20

20
20

55
55

4
5

1

20
20

20
20

55
55

5
5

2
3

20

20

55

7

20
20
20

20
20
20

56
57
57

1
2

20
20

20
20

57
57

3
4

20

20

57

5

20
20

20
20

57
57

6
7

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

57
57
57
57
57

8
9
10
11
12

20
20

20
20

57
58

13
1

20

20

58

2

20

20

58

3

20

20

58

4

20

20

58

5

20

20

58

6

fejezet

cím

alcím

20
20
20

8
20
20

20
20
20
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267378

10

20

8

7

279034

10

20

8

8

267389

10

20

8

9

267390

10

20

8

10

267401

10

20

8

11

267412

10

20

8

12

279045

10

20

8

13

331673
331195

10
10

20
20

9
9

4
5

331206
297335
285012

10
10
10

20
20
26

9
9

6
7

001447

10

25

Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
által fenntartott intézmények támogatása
Országos Örmény Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovák Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovén Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatása
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
által fenntartott intézmények támogatása
Ukrán Országos Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatása
Roma kultúra támogatása
Társadalmi, gazdasági, területi
hátránykiegyenlítést elõsegítõ programok,
szakkollégiumok
Felzárkózás-politika koordinációja
Roma ösztöndíj programok
Települési és területi nemzetiségi
önkormányzatok támogatása
Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezése
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20

20

58

7

20

20

58

8

20

20

58

9

20

20

58

10

20

20

58

11

20

20

58

12

20

20

58

13

20
20

20
20

59
59

4
5

20
20
20

20
20
22

59
59

6
7

20

23

2. melléklet az 1205/2012. (VI. 26.) Korm. határozathoz
Eredeti elõirányzattal nem rendelkezõ elõirányzatok átrendezése
Címrend – régi szerkezetben
ÁHT

fejezet

cím

alcím

jogcímcsop

298113

10

20

2

32

301013

10

20

2

41

331740

10

20

2

33

279012
025496

10
10

20
20

3
3

10
12

248012
285401

10
10

20
20

3
8

15
14

296713

10

20

9

1

271290

10

20

9

2

302168

10

20

9

8

296702

10

20

9

10

Elõirányzat neve
jogcím

Az önkéntesség európai évéhez és a civil
szervezetekhez kapcsolódó programok
támogatása
Szegénység elleni szakértõk 10. éves
konferenciája
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz
kapcsolódó feladatok
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Nemzeti Civil Alapprogram
Országos Horvát Önkormányzat
prémiumévek programmal kapcsolatos
kiadásai
A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai
eszközei
Roma Integráció Évtizede Program
végrehajtása
Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
finanszírozása
Társadalmi felzárkózást elõsegítõ stratégiai
tervezés és kutatás valamint programok
támogatása

Címrend – új szerkezetben
fejezet

cím

alcím

jogcímcsop

20

20

60

1

20

20

60

2

20

20

60

3

20
20

20
20

60
60

4
5

20
20

20
20

60
58

6
14

20

20

59

1

20

20

59

2

20

20

59

8

20

20

59

10

jogcím
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256567

10

20

9

11

248090

10

20

9

12

Roma telepeken élõk lakhatási és szociális
integrációs programja
„Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti
stratégia monitoringja és kapcsolódó
feladatok támogatása

20

20

59

11

20

20

59

12

A Kormány 1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 1. számú melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozathoz
„1. számú melléklet az 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozathoz
Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miniszterelnökség
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
Belügyminisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Külügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Emberi Erõforrások Minisztériuma
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium
ÖSSZESEN:

Létszám (fõ)

275
860
355
511
630
793
924
626
598
5572
”
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A Kormány 1207/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelkeretének
bõvítésérõl, a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
és a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram hitelcéljainak kiegészítésérõl szóló
1038/2007. (VI. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelkeretének bõvítésérõl,
a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram és a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési
Hitelprogram hitelcéljainak kiegészítésérõl szóló 1038/2007. (VI. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1038/2007. (VI. 18.) Korm. határozat] 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A Kormány a magyar vállalkozások versenyképességének erõsítése és a helyi közösségi kezdeményezések pénzügyi
megerõsítése, valamint a 2007–2013 közötti idõszakban az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program fejlesztési hitelekkel történõ támogatása érdekében:)
„3. egyetért azzal, hogy az Agrár Fejlesztési Hitelprogram kidolgozásáról szóló 2318/2004. (XII. 11.) Korm. határozat
alapján mûködtetett „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram az Európai Uniós támogatási szabályok
változására tekintettel és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz
kapcsolódóan a 2007–2013 közötti idõszak ágazati fejlesztési céljainak támogatása érdekében a következõk szerint
módosuljon.
3.1. A hitelprogram keretében finanszírozható fõ hitelcélok:
a) a mezõgazdasági termékek elsõdleges elõállítása céljából végrehajtott beruházások,
b) a fiatal mezõgazdasági termelõk tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházások, továbbá a Szerzõdés
87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i
1857/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelõ, üzleti tervben vállalt intézkedések, ideértve az intézményi
kezességvállalással biztosított termõföld-vásárlást is,
c) projekt kiegészítõ hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítõ finanszírozására,
d) agrárforrás hitel a mezõgazdasági kis- és középvállalkozások tõkehelyzetének erõsítésére;
e) intézményi kezességvállalással biztosított termõföld vásárlása.
3.2. A hitelprogram fõbb feltételei – a 3.1. c) alpont szerinti Projekt kiegészítõ hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program pályázatok kiegészítõ finanszírozására hitelcél kivételével – az alábbiak szerint változzanak:
a) az igénybe vehetõ hitel felsõ határa 1 milliárd forintra bõvüljön,
b) a mikro-, kis- és középvállalkozások mellett a mezõgazdasági õstermelõk is kedvezményes kamatozású fejlesztési
hitelt vehessenek igénybe,
c) a saját erõ 15%-ra csökkenjen,
d) a türelmi idõ 3 évre nõjön.
3.3. Projekt kiegészítõ hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítõ finanszírozásának
feltételei:
a) a hitelt a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági vállalkozások mellett a nagyvállalkozások is
igényelhessék,
b) a hitel kizárólag forintban igényelhetõ,
c) a kedvezményes hitel állami támogatási szabályai feleljenek meg az 1698/2005/EK tanácsi rendelet elõírásainak.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. szeptember 1.”
2. Az 1038/2007. (VI. 18.) Korm. határozat 8. pont 8.2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány a magyar vállalkozások versenyképességének erõsítése és a helyi közösségi kezdeményezések pénzügyi
megerõsítése, valamint a 2007–2013 közötti idõszakban az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program fejlesztési hitelekkel történõ támogatása érdekében: tudomásul veszi, hogy)
„8.2. a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági
termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ
alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet,
és a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó
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támogatást tartalmaz, amely odaítélésénél figyelemmel kell lenni az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében
alkalmazandó uniós támogatás-összeszámítási szabályokra;”
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a 2012-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl szóló
1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2012-ben a felsõoktatásban
felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. A felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat
1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. 2012-ben az államilag támogatott új belépõ létszámkeretet (felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes,
osztatlan képzésre felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – beleértve a közigazgatási, a rendészeti
és a katonai felsõoktatást – 39 087 teljes és (+5 550) részleges támogatásban részesülõ létszámban határozza meg,
az alábbiak szerint:
Képzési szint, képzési terület

Teljes támogatásban
részesülõk létszáma

Részleges támogatásban
részesülõk létszáma
fõ

a)

a felsõfokú szakképzésre felvehetõ hallgatók
létszáma

b)

alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma
ebbõl
agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
bölcsészettudomány képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
gazdaságtudományok képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
informatika képzési területre felvehetõ hallgatók
száma
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési
területre felvehetõ hallgatók száma
igazságügyi, munkaügyi szakokra felvehetõ
hallgatók száma
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók szám
orvos- és egészségtudomány képzési területre
felvehetõ hallgatók száma
pedagógusképzés képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
sporttudomány képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
társadalomtudomány képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
természettudomány képzési területre felvehetõ
hallgatók száma

3 500

31 750+1 017*

(+5 550)

2 000
2 700

(+100)

250
4 550

(+1 500)

1017*
200
10 560
3 200

(+2 350)
(+100)

1 600
600
1 000
4 000

(+1 500)
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Részleges támogatásban
részesülõk létszáma
fõ

mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók
száma
mûvészet közvetítés képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
c)

d)
a)+b)+c)+d)

egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók
létszáma
ebbõl
agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
jogász szakra felvehetõ hallgatók száma
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma
orvos- és egészségtudomány képzési területre
felvehetõ hallgatók száma
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók
száma
határon túli kihelyezett képzések keretszáma
Összesen:

740
350

2 420

160
100
200
1 800
160

400
39 087

5 550

* A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvehetõ létszám.

e) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám részeként –
a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,
f) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók számát, az egyházakkal és
felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.”
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1209/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a fõvárosi közösségi közlekedés mûködtetéséhez szükséges intézkedésekrõl
A Kormány a fõvárosi közösségi közlekedés mûködtetéséhez szükséges állami biztosíték nyújtásáról szóló
1095/2012. (IV. 3.) Korm. határozat rendelkezései teljesítése érdekében felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert,
hogy az állam nevében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése, valamint
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 41. § (1) bekezdése alapján
100%-os mértékû, egyedi állami készfizetõ kezességet vállaljon a Budapest Fõváros Önkormányzata által a Budapesti
Közlekedési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság adósságállománya megújítására szolgáló legalább 3 éves
futamidejû hitelszerzõdései alapján vállalt készfizetõ kezességeire, együtt összesen legfeljebb 62 675,0 millió forint
tõke és járulékai összegében, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és
az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szabályaival összhangban.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•

12137

2012. évi 77. szám

A Kormány 1210/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a mecseki uránbányászat újraindításáról
A Kormány felhívja
1. az állami vagyon felügyeletéért való felelõsségi körében eljáró nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pontban
foglaltak teljesítése érdekében gondoskodjon a külföldi tulajdonú Wildhorse Energy Limited Australia által alapítandó
vegyesvállalatban a magyar állam tulajdonában lévõ Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt., a Mecsekérc
Környezetvédelmi Zrt. és – jelképes értékkel – az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. (a továbbiakban: MVM Zrt.), illetve
az MVM Zrt. döntése alapján a Paksi Atomerõmû Zrt. részvételérõl;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. július 15.
2. az állami vagyon felügyeletéért és a bányászati ügyekért való felelõsségi körében eljáró nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy az 1. pontban meghatározott vegyesvállalat útján gondoskodjon a mecseki uránbányászat újraindításának
gazdaságossági, egészségügyi, társadalmi, valamint – környezetvédelmi szervezetek bevonásával – környezetvédelmi
és természetvédelmi szempontú megvalósíthatóságát, a kitermeléshez szükséges feltételeket, továbbá az uránérc
egyéb értékes nyersanyag-tartalmát megvizsgáló tanulmány elkészítésérõl;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. október 15.
3. az állami vagyon felügyeletéért és a bányászati ügyekért való felelõsségi körében eljáró nemzeti fejlesztési minisztert,
a gazdaságpolitikáért való felelõsségi körében eljáró nemzetgazdasági minisztert, a környezetvédelemért való
felelõsségi körében eljáró vidékfejlesztési minisztert, valamint az egészségügyért való felelõsségi körében eljáró
emberi erõforrások miniszterét, hogy a 2. pont szerinti tanulmány eredményérõl, valamint – amennyiben a mecseki
uránbányászat újraindítása a 2. pont szerinti tanulmány alapján gazdaságos – ezzel összefüggésben a Mecsek-Öko
Környezetvédelmi Zrt., továbbá a Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. a további beruházáshoz szükséges
vagyonelemeinek az 1. pont szerinti vegyesvállalatba mint leendõ bányavállalkozóba történõ bevonásáról készítsen
elõterjesztést a Kormány részére.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
a 2. pont teljesítését követõ 30 napon belül
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1211/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet aktuális peres ügyeinek finanszírozásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal peres ügye kapcsán felmerült fizetési kötelezettség fedezetéhez 2 250,6 millió forint 1. melléklet szerinti
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 5. Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím javára, a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. december 15.
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2. elrendeli, hogy a peres és nemperes ügyekrõl és az azokból eredõ várható jövõbeni fizetési kötelezettségekrõl
a vidékfejlesztési miniszter folyamatosan tájékoztassa a nemzetgazdasági minisztert.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatosan
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1211/2012. (VI. 26.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
XII.
Vidékfejlesztési Minisztérium
212087
5
MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Módosítás
(+/-)

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

XI.

297102

3

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

-2 250,6

2 250,6

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

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

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

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

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

XII.
Vidékfejlesztési Minisztérium
212087
5
MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

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

2 250,6

Összesen

I.n.év

2 250,6

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2 250,6

12139
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A Kormány 1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a 2011. évi fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításokról szóló megállapodások
2012. évi végrehajtásáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
a 2011. évi fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításokról szóló megállapodások 2012. évi hatásainak
érvényesítése érdekében 235,9 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet
a) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 4. Nemzeti Munkaügyi Hivatal cím terhére, a X. Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára, és
b) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság cím terhére,
a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
cím, valamint a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 16. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Vagyonkezelõ Központ cím javára,
az 1. és a 2. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozathoz
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

XV.
013389

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

1

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

-15,6
-4,3
-5,3

1
2
3

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási FĘigazgatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

-46,8
-11,9
-69,0

12
1

X.
1
1
1
2
3
300846

KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

1
2
3
XVII.

000505

A módosítás jogcíme

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

Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Munkaügyi Hivatal

4

000516

ElĘir.
csop.
név

16
1
1
2
3

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium VagyonkezelĘ Központ
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
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ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma
szám
szám

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

+15,6
+4,3
+71,2

+46,8
+11,9
+3,1

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ
ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma
szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL
Kiemelt elĘirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

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

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ

12141

XV.
013389

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Munkaügyi Hivatal

12

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási FĘigazgatóság

-127,7

1
16

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatása
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium VagyonkezelĘ Központ

+91,1
+61,8

X.
000505
300846

Cím
név

4
XVII.

000516

Fejezet
név

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

12142

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

-25,2

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

Összesen
152,9

I.n.év

II. n.év

III.n.év
76,4

IV.n.év
76,5

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 77. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet az 1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

XVII.
000516

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

1
2

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási FĘigazgatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó

-66,3
-16,7

1
2

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium VagyonkezelĘ Központ
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó

+66,3
+16,7

12
1

X.
300846

Cím
név

16
1

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL
Kiemelt elĘirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

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

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

12143

XVII.
000516

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

12

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási FĘigazgatóság

-83,0

16

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium VagyonkezelĘ Központ

+83,0

X.
300846

Cím
név

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

12144

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

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

Összesen
83

I.n.év

II. n.év

III.n.év
41,5

IV.n.év
41,5
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A Kormány 1213/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a Balatoni Hajózási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság részére történõ tõkejuttatás
elhalasztásáról
A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban:
MNV Zrt.) útján gondoskodjon a Balatoni Hajózási Zrt.-ben lévõ 48,99 % szavazati arányt megtestesítõ állami részvénycsomag
ingyenes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában – a Balatoni Hajózási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságban lévõ 48,99%
szavazati arányt megtestesítõ állami részvénycsomag ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2064/2008. (V. 29.)
Korm. határozat alapján – megkötött Ingyenes Részvény Átruházási Megállapodás módosításáról az alábbiak szerint:
a) az átvevõ önkormányzatok vállalják, hogy a tõkeemelésen túl az ingyenes átruházási szerzõdés megkötésétõl
számított 9 éven belül a Balatoni Hajózási Zrt. részére további 1 424 000 000 forint tõkejuttatást biztosítanak;
b) az átvevõ önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk az ingyenes átruházási szerzõdés
alapján átvett részvények tulajdonjogának harmadik személyre történõ átruházása az ingyenes átruházási
szerzõdés hatálybalépését követõ 15 éven belül kizárólag az MNV Zrt. elõzetes írásbeli jóváhagyása alapján
történhet meg azzal, hogy a Vevõnek és jogutódainak minden esetben kötelezettséget kell vállalnia az ingyenes
átruházási szerzõdésben foglalt kötelezettségek teljesítésére és azt a továbbértékesítési szerzõdésnek minden
esetben kifejezetten tartalmaznia kell; továbbértékesítés esetén a szerzõdés létrejöttének feltétele az MNV Zrt.
írásbeli jóváhagyása, ide nem értve azon esetet, amikor a részvényeket a tulajdonostársak egymás között
forgatják;
c) az átvevõ önkormányzatok egyetemleges kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben vállalásaik
bármelyikét nem tartják be, akkor az ingyenesen juttatott részvénypakett átadáskori piaci forgalmi értékét
– vételár címén – az MNV Zrt. által megjelölt kincstári pénzforgalmi számlára egy összegben befizetik.
Felelõs:
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
Határidõ:
2012. szeptember 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1214/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012–2016 között történõ megrendezésével
kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012–2016 között megrendezésre kerüljön
azzal, hogy a 2012-ben kifizetendõ rendezõi jogdíj összege 26 676 638,51 USD, az ezt követõ években kifizetendõ
jogdíj összege pedig az elõzõ éves jogdíj 7,5 százalékával emelkedik,
b) felhívja az érintett minisztereket, hogy a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésérõl szóló,
a Formula One Administration Ltd. és a Hungaroring Sport Zrt. (a továbbiakban: HS Zrt.) közötti szerzõdés szerinti,
a HS Zrt.-t terhelõ rendezõi jogdíj fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegû költségvetési
támogatásnak a HS Zrt. részére a 2012–2016 közötti évekre vonatkozó, a központi költségvetésrõl szóló
törvényekben való tervezését folyamatosan biztosítsák úgy, hogy az adott évre esedékes rendezõi jogdíj
kifizetéséhez szükséges forrás fedezetét – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
rendelkezéseire is figyelemmel – az adott évek költségvetésébe betervezik,
Felelõs:
a rendezõi jogdíj kifizetésének fedezetét biztosító költségvetési fejezetet irányító miniszter
az államháztartásért felelõs miniszter
Határidõ:
folyamatos
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2. A Kormány a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012–2016 között történõ megrendezésével kapcsolatos
kormányzati szerepvállalásról szóló 1093/2009. (VI. 15.) Korm. határozatot visszavonja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1215/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
az uniós támogatású projektek finanszírozási helyzetének megoldásához szükséges feladatokról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zárkörûen Mûködõ Részvénytársaság
bevonásával dolgozzon ki és mûködtessen olyan pénzügyi terméket, amely a 2007–2013 programozási idõszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjérõl szóló kormányrendeletben szabályozott szállítói elõleg igénybevételéhez szükséges
garancia megteremtését kedvezõ díjszabás mellett biztosítja;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 30.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott pénzügyi termék kedvezõ díjszabása
érdekében készítse elõ az államháztartásról szóló törvény módosítását oly módon, hogy az uniós támogatások
igénybevételét segítendõ állami kezességvállalás mellett a vállalkozások által a pénzintézet javára nyújtandó fedezet
az alapügylet tõkeösszeg 30%-ának megfelelõ legyen;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 30.
3. elrendeli a közszféra szervezet kedvezményezettek önerejének finanszírozása érdekében 50 milliárd forint
visszatérítendõ forrás biztosítását 2012. évre;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. augusztus 15.
4. elrendeli a közszféra szervezet kedvezményezettek önerejének finanszírozása érdekében a 3. pont alapján biztosított
forrásra vonatkozó szabályok kialakítását az alábbiak szerint:
a) közszféra szervezet kedvezményezett igényelheti,
b) a forrás igénybevételét kamatköltség nem terheli,
c) a támogatás kialakítása a versenyjogi szabályok figyelembevételével történik,
d) elõirányzat-felhasználási rendelet és szabályok kialakításával,
e) európai regionális fejlesztési alap és kohéziós alap támogatása esetén alkalmazható,
f) biztosítékként a beruházás (a fejlesztés) célja/tárgya szolgál,
g) nem teljesülés esetén az állam a kockázatvállalás arányában tulajdonjogot nyer az elkészült vagyontárgyra,
h) a forrásról odaítélésérõl a nemzeti fejlesztési miniszter dönt,
i) a visszatérítendõ forrást az NFÜ kezeli.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. augusztus 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1216/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
önkormányzatok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ elõzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a és az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez
történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a következõ határozatot hozza:
A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2012. évben történõ megkötéséhez az alábbi kiegészítõ feltételekkel.
1. Az önkormányzat az 1. mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétõl és az önkormányzatot terhelõ fizetési
kötelezettségektõl lefelé eltérhet, amennyiben ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben
sem.
2.1.

A fejlesztési célú ügyletekkel összefüggésben felvett hitelt csak az 1. mellékletben szereplõ fejlesztésekre lehet
fordítani.
2.2. Az önkormányzat az 1. mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktõl lefelé eltérhet.
3.

Adósságmegújító ügyletek esetén az önkormányzat az ügyletbõl származó bevételét kizárólag már meglévõ
adósságának visszafizetésére fordíthatja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1216/2012. (VI. 26.) Korm. határozathoz
Ügyeletek adatai

Fejlesztések adatai
Ügyletbõl eredõ fizetési kötelezettség
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

Önkormányzat neve

Értéke

Deviza

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje
(év)

Deviza
árfolyama
(Ft)

Tárgyévi

Tárgyévet
követõ
elsõ évben

Tárgyévet
követõ
második
évben

Tárgyévet
követõ
harmadik és
azt követõ
években

98 235 000

461 205 000

BICSKE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

500 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

6

1

111 000 000

104 340 000

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3 600 000 000

HUF

mûködési
cél

Hitel

3

1

99 976 000

1 365 961 000 1 298 977 000 1 232 992 000

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

20 000 000

HUF

mûködési
cél

Kölcsön

5

1

0

5 500 000

5 400 000

14 800 000

TARNAMÉRA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

11 869 000

HUF

fejlesztés

Hitel

5

1

834 000

3 561 000

3 924 000

8 205 000

FELSÕPAKONY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

50 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

1

10 545 455

12 090 910

13 090 910

36 272 725

50 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

2

1

6 000 000

53 000 000

0

0

MEZÕKÖVESD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

130 022 000

HUF

fejlesztés

Hitel

20

1

3 516 622

6 283 307

6 874 263

TATA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

957 557 000

HUF

fejlesztés

Hitel

20

1

0

95 755 700

95 755 700

Fejlesztés
sorszáma

Fejlesztés alcélja

Fejlesztés
bruttó
forrásigénye

Fejlesztési
célhoz
az ügylet
mekkora
értékkel járul
hozzá

11 869 000

190 954 304

1

1.2. Szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási
beruházások

273 050 000

130 022 000

2 058 747 550

1

7.1. Közutak, hidak építése,
felújítása

31 400 000

31 400 000

2

7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása

14 964 000

14 964 000

3

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

50 000 000

50 000 000

4

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

13 000 000

13 000 000

5

7.8. Egyéb rendezési
tervekhez kapcsolódó
infrastrukturális
beruházások

15 000 000

15 000 000

6

7.13. Egyéb, törvény által az
önkormányzatok számára
elõírt feladatok
teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális
beruházások

15 000 000

15 000 000

7

7.8. Egyéb rendezési
tervekhez kapcsolódó
infrastrukturális
beruházások

40 000 000

40 000 000
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41 344 579
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2.1. Közoktatási
intézmények mûszaki
felújítása és rekonstrukciója
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Fejlesztések adatai
Ügyletbõl eredõ fizetési kötelezettség
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

Önkormányzat neve

Értéke

Deviza

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje
(év)

Deviza
árfolyama
(Ft)

Tárgyévi

Tárgyévet
követõ
elsõ évben

Tárgyévet
követõ
második
évben

Tárgyévet
követõ
harmadik és
azt követõ
években

Fejlesztés
sorszáma

Fejlesztés alcélja

Fejlesztés
bruttó
forrásigénye

Fejlesztési
célhoz
az ügylet
mekkora
értékkel járul
hozzá

6.2. Az e-önkormányzati
tevékenységhez,
e-ügyintézéshez
kapcsolódó tárgyi eszközök
és rendszerek
kialakításához kapcsolódó
beruházások finanszírozása

13 161 000

13 161 000

9

7.13. Egyéb, törvény által az
önkormányzatok számára
elõírt feladatok
teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális
beruházások

12 700 000

12 700 000
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10

7.6. Közvilágítási és
önkormányzati
intézmények belsõ
világítási hálózatának
fejlesztése, korszerûsítése

7 000 000

7 000 000

11

7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása

2 000 000

2 000 000

12

7.8. Egyéb rendezési
tervekhez kapcsolódó
infrastrukturális
beruházások

3 850 000

3 850 000

13

7.8. Egyéb rendezési
tervekhez kapcsolódó
infrastrukturális
beruházások

4 500 000

4 500 000

14

7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása

1 500 000

1 500 000

15

7.8. Egyéb rendezési
tervekhez kapcsolódó
infrastrukturális
beruházások

950 000

950 000

16

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

2 000 000

2 000 000

17

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

3 000 000

3 000 000

18

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

5 000 000

5 000 000

19

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

800 000

800 000

20

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

1 000 000

1 000 000
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Ügyeletek adatai

Fejlesztések adatai
Ügyletbõl eredõ fizetési kötelezettség
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

Önkormányzat neve

Értéke

Deviza

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje
(év)

Deviza
árfolyama
(Ft)

Tárgyévi

Tárgyévet
követõ
elsõ évben

Tárgyévet
követõ
második
évben

Tárgyévet
követõ
harmadik és
azt követõ
években

Fejlesztés
sorszáma

Fejlesztés alcélja

Fejlesztés
bruttó
forrásigénye

Fejlesztési
célhoz
az ügylet
mekkora
értékkel járul
hozzá

6 000 000

6 000 000

22

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

2 000 000

2 000 000

23

7.1. Közutak, hidak építése,
felújítása

1 000 000

1 000 000

24

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

3 000 000

3 000 000

25

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

1 500 000

1 500 000

26

7.8. Egyéb rendezési
tervekhez kapcsolódó
infrastrukturális
beruházások

4 000 000

4 000 000

27

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

10 000 000

10 000 000

28

6.3. Egyéb, az
e-önkormányzati
tevékenységet támogató
beruházások finanszírozása

1 459 000

1 459 000

29

7.6. Közvilágítási és
önkormányzati
intézmények belsõ
világítási hálózatának
fejlesztése, korszerûsítése

1 000 000

1 000 000

30

7.1. Közutak, hidak építése,
felújítása

2 000 000

2 000 000

31

7.6. Közvilágítási és
önkormányzati
intézmények belsõ
világítási hálózatának
fejlesztése, korszerûsítése

650 000

650 000

32

7.6. Közvilágítási és
önkormányzati
intézmények belsõ
világítási hálózatának
fejlesztése, korszerûsítése

3 000 000

3 000 000

33

7.13. Egyéb, törvény által az
önkormányzatok számára
elõírt feladatok
teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális
beruházások

1 016 000

1 016 000

34

1.5. Árvíz és belvíz elleni
védekezéshez kapcsolódó
beruházások

6 350 000

6 350 000

•
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MAGYAR KÖZLÖNY

21

12150

Ügyeletek adatai

2012. évi 77. szám

Fejlesztések adatai
Ügyletbõl eredõ fizetési kötelezettség
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

Önkormányzat neve

Értéke

Deviza

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje
(év)

Deviza
árfolyama
(Ft)

Tárgyévi

Tárgyévet
követõ
elsõ évben

Tárgyévet
követõ
második
évben

Tárgyévet
követõ
harmadik és
azt követõ
években

Fejlesztés
sorszáma

Fejlesztés alcélja

Fejlesztés
bruttó
forrásigénye

Fejlesztési
célhoz
az ügylet
mekkora
értékkel járul
hozzá
5 000 000

36

1.5. Árvíz és belvíz elleni
védekezéshez kapcsolódó
beruházások

1 905 000

1 905 000

37

7.3. Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések

4 572 000

4 572 000

38

7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása

5 000 000

5 000 000

39

7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása

500 000

500 000

40

2.1. Közoktatási
intézmények mûszaki
felújítása és rekonstrukciója

1 362 000

1 362 000

41

4.1. Kulturális célú
beruházások

1 287 000

1 287 000

42

7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása

1 140 000

1 140 000

43

7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása

5 519 000

5 519 000

44

7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása

6 350 000

6 350 000

45

7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása

254 000

254 000

46

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
fejlesztése

1 000 000

1 000 000

47

7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása

2 000 000

2 000 000

48

7.10. Köztemetõ fejlesztése

1 000 000

1 000 000

49

7.10. Köztemetõ fejlesztése

1 000 000

1 000 000

50

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

10 000 000

10 000 000

51

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

3 500 000

3 500 000
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7.13. Egyéb, törvény által az
önkormányzatok számára
elõírt feladatok
teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális
beruházások
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Ügyeletek adatai

Fejlesztések adatai
Ügyletbõl eredõ fizetési kötelezettség
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

Önkormányzat neve

Értéke

Deviza

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje
(év)

Deviza
árfolyama
(Ft)

Tárgyévi

Tárgyévet
követõ
elsõ évben

Tárgyévet
követõ
második
évben

Tárgyévet
követõ
harmadik és
azt követõ
években

Fejlesztés
sorszáma

Fejlesztés alcélja

Fejlesztés
bruttó
forrásigénye

Fejlesztési
célhoz
az ügylet
mekkora
értékkel járul
hozzá

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

1 384 000

1 384 000

53

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

2 534 000

2 534 000

54

7.11. Települési turisztikai
fejlesztések finanszírozása

75 290 000

75 290 000

55

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

1 142 083 000

466 767 000

56

7.1. Közutak, hidak építése,
felújítása

15 000 000

15 000 000

57

7.8. Egyéb rendezési
tervekhez kapcsolódó
infrastrukturális
beruházások

298 340 000

14 918 000

58

7.11. Települési turisztikai
fejlesztések finanszírozása

100 000 000

5 000 000

59

7.5. Megújuló
energiaforrások
hasznosításával kapcsolatos
beruházások

45 000 000

2 400 000

60

7.1. Közutak, hidak építése,
felújítása

121 629 000

21 849 000

61

7.8. Egyéb rendezési
tervekhez kapcsolódó
infrastrukturális
beruházások

92 725 000

2 100 000

62

4.1. Kulturális célú
beruházások

2 864 000

2 864 000

63

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

16 375 000

3 306 000

64

7.5. Megújuló
energiaforrások
hasznosításával kapcsolatos
beruházások

57 975 000

8 006 000

65

7.9. Város- és
település-rehabilitáció

4 950 000

4 950 000

MAGYAR KÖZLÖNY
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A Kormány 1217/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten
belüli elõirányzat-átcsoportosításról és új, Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének
támogatása cím létrehozásáról
A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. elrendeli Nyíracsád Község Önkormányzata részére – 2012. június 1-jén a településen átvonuló vihar (tornádó)
következtében lakóházakban és foglalkoztatási célú ingatlanokban keletkezett károk helyreállítása, a lakhatási
feltételek és foglalkoztatási célok biztosítása érdekében, legfeljebb a káreseményt megelõzõ állapotok helyreállítása
mértékéig – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
fejezetben a 27. Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása cím létrehozását,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
2. elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
fejezet 5. A helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása cím 1. Helyi önkormányzatokat megilletõ tartalékok alcím,
1. Önkormányzati fejezeti tartalék jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és
helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet 27. Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének
támogatása cím javára 15,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
3. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeirõl
Nyíracsád Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön,
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
2012. június 30.
4. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatást a 3. pont szerinti megállapodás megkötését
követõen, de legkésõbb 2012. június 30-áig folyósítsa Nyíracsád Község Önkormányzata részére.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
2012. június 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

12154

1. melléklet az 1217/2012. (VI. 26.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.
egyedi

Fejezet Cím Alcím
szám

szám szám

azonosító

Jog-

Jog-

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím

cím

cím

csoport

elĘir.

csop.

szám

száma

szám

név

név

név

szám

Jog-

Jog-

ElĘir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következĘ

Kiemelt elĘirányzat

évre

neve

áthúzódó

név

A módosítást
elrendelĘ
jogszabály/
határozat száma

hatása
Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

IX.

A helyi önkormányzatok kiegészítĘ támogatása

5
1
298102

Helyi önkormányzatokat megilletĘ tartalékok
1

Önkormányzati fejezeti tartalék

IX.
334940

-15,0

Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása

27

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
1 példány

idĘarányos

Állami SzámvevĘszék

1 példány

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. negyedév

15,0

II. né.

III. né.

15,0

IV.né.
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Fejezet

•

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
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Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

15,0
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A Kormány 1218/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács létrehozásáról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 5. § (3) bekezdése és a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek
felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat 1. pontja alapján létrehozza az Országos Építésügyi és
Településrendezési Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).
2. A Tanácsot az építésügyért és településrendezésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) mûködteti. A Tanács
az építésügyet és a településrendezést (a továbbiakban együtt: építésügy) közvetlenül érintõ döntések
elõkészítésében a miniszter javaslattevõ, véleményezõ és tanácsadói tevékenységet végzõ testülete.
3. A Tanács feladatkörében
a) dönt a munkatervérõl és szakmai munkacsoportok létrehozásáról, összetételérõl,
b) konzultál a jogszabályok és egyéb kormányzati döntések építésügyet érintõ hatásairól,
c) részt vesz az építésügyet érintõ problémák, elvárások és lehetõségek feltárásában,
d) a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszternél kezdeményezi az építésügyet, az épített környezetet érintõ
intézkedések hatásvizsgálatának elvégzését,
e) javaslatokat dolgoz ki
ea) az épített környezet alakítására, minõségének védelmére, az építésügy helyzetét kedvezõtlenül
befolyásoló folyamatok megállítására, visszafordítására,
eb) az építésüggyel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának módjára,
ec) az építési beruházások megvalósításának elõsegítésére,
f) véleményt nyilvánít az építésügyet közvetlenül érintõ jogszabályok, kormányzati intézkedések tervezeteirõl,
valamint
g) figyelemmel kíséri az építésügyet érintõ kormányzati döntések elõkészítését, végrehajtását.
4. A Tanács ügyrendjét a miniszter határozza meg, a Tanács tagjai véleményének kikérését követõen.
5. A Tanács elnöke a miniszter. Az elnököt az általa kijelölt állami vezetõ helyettesíti. A Tanács üléseit az elnök hívja össze
és vezeti.
6. A Tanács tagjai az elnök, a Tanács titkára és a miniszter által kijelölt kormánytisztviselõk.
7. A szakmai és civil szervezetek részérõl a Tanácsba egy-egy tagot delegálhatnak:
a) a Magyar Építész Kamara,
b) a Magyar Mérnöki Kamara,
c) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
d) az Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium,
e) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,
f) a Magyar Építõanyagipari Szövetség,
g) az építésüggyel összefüggõ építész- és mérnökképzéssel érintett felsõoktatási intézmények építésüggyel
kapcsolatos karai,
h) a Magyar Urbanisztikai Társaság,
i) az Országos Fõépítészi Kollégium,
j) a Magyar Építõmûvészek Szövetsége,
k) a Megyei Jogú Városok Fõépítészi Kollégiuma,
l) az Ingatlanfejlesztõi Kerekasztal Egyesület, valamint
m) a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület.
8. A Tanács elnöke a Tanács ülésének egyes napirendi pontjaihoz tanácskozási joggal meghívja a napirendi ponttal érintett
szakterületért felelõs állami vezetõt vagy a szakterületért felelõs állami vezetõ által kijelölt kormánytisztviselõt vagy
személyt.
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9. A Tanács a munkáját ülésen végzi, a Tanács ülései nem nyilvánosak.
10. A Tanács üléseirõl emlékeztetõ készül, amelyben a Tanács tagjainak javaslatait, véleményeit minden esetben
a többségi és kisebbségi vélemények azonos súlyú és részletességû bemutatásával kell rögzíteni.
11. Ez a határozat 2012. július 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1219/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás befejezésérõl és egyéb,
PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekrõl
1. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont
jelenlegi PPP konstrukciójának megszüntetéséhez szükséges lépéseket, és ennek során a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a beruházás alapjául szolgáló felépítmény és
az annak helyszínéül szolgáló földterület állami tulajdonba kerüléséhez szükséges szerzõdések megkötésérõl.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a forrás rendelkezésre állását követõen azonnal
2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. bevonásával tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy az elkészült létesítmény Törökbálint Város Önkormányzata általi közcélú
hasznosítása megtörténjen.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a beruházás befejezését követõen azonnal
3. A Kormány felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében
létrejött tornaterem és tanuszoda PPP projektek egyes magánbefektetõivel szemben fennálló, a PPP projekthez
kapcsolódó lejárt pénzintézeti követeléseket az MNV Zrt., illetve a Magyart Fejlesztési Bank Zrt. útján megvásároljon,
amennyiben ennek eredményeképpen a szerzõdés megszüntetése következtében az államnál és az önkormányzatnál
együttesen megjelenõ költségek nem haladják meg a PPP projekt alapján az államnál és az önkormányzatnál
együttesen fennálló anyagi kötelezettségeket.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy amennyiben a 3. pontban meghatározott eljárás nem
alkalmazható, tegye meg a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében létrejött egyes tornaterem és
tanuszoda létesítményekhez kapcsolódó PPP szerzõdések megszüntetéséhez szükséges lépéseket az 5. pontban
meghatározott forrás erejéig, és ennek során az MNV Zrt. útján gondoskodjon a létesítmények állami tulajdonba
kerüléséhez szükséges szerzõdések megkötésérõl.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a forrás rendelkezésre állását követõen azonnal
5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1–4. pontban foglalt feladatok teljesítéséhez
szükséges, legfeljebb 15 milliárd forint biztosításáról elsõ helyen a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont,
azt követõen az egyéb PPP konstrukcióban megvalósult sport-projektek befejezésére és lezárására vonatkozóan.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1220/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállományának konszolidációjáról
A Kormány a Magyar Mozgókép Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) felhalmozott tartozásállományának
konszolidációja, a magyar filmszakma mûködésének fenntartása, és a magyar filmkultúra értékeinek megõrzése érdekében
a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány
a) tudomásul véve a Közalapítvány tartozásállománya konszolidációja érdekében eddig megtett intézkedéseket,
felhívja a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú
Nonprofit Zrt.-vel (a továbbiakban: Magyar Nemzeti Filmalap) együttmûködve a Közalapítvány filmelõállítók és
egyéb mozgóképszakmai szervezetek felé fennálló közvetlen tartozásait egyedi megállapodások útján rendezze;
b) egyetért azzal, hogy a Közalapítvány tartozásainak rendezése során és megszüntetése érdekében a mozgóképrõl
szóló 2004. évi II. törvény alapján 2010. december 31-ig történõ teljesítéssel alátámasztott normatív támogatási
igényeket a Közalapítvány Kuratóriuma Támogatási Szabályzatában egyedi jelleggel elismerje azzal, hogy
a keletkezett normatív támogatási jogosultságok készpénzre nem válthatók, nem feltételük új filmalkotás
gyártása, támogatási szerzõdés megkötése, és csak a fennálló visszatérítendõ támogatásokból eredõ tartozások
beszámítás útján történõ csökkentésére fordíthatók;
c) egyetért azzal, hogy a kizárólag normatív támogatási igénnyel, vagy visszatérítendõ támogatásból származó
tartozással rendelkezõ érintettek esetében a Közalapítvány ezeket a követeléseket és tartozásokat külön-külön
összesítse, és az összesített követeléseket és tartozásokat egymással szemben összesítve beszámítsa;
d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, hogy az
Emberi Erõforrások Minisztériumának a Közalapítvánnyal szemben fennálló, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
21-15/291/2011. számú jelentésében megállapított 3 712 886 ezer Ft összegû követelését az állam javára
a Magyar Nemzeti Filmalapon keresztül érvényesítse.
Felelõs:
nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. július 15.
2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztossal
együttmûködve kezdeményezze a Magyar Nemzeti Filmalap és a Közalapítvány közötti egyesített perek egyezség
útján történõ megszüntetését oly módon, hogy a Közalapítvány a Magyar Nemzeti Filmalappal szemben fennálló
igazolt tartozásai fejében vagyonát piaci értéken átadja a Magyar Nemzeti Filmalapnak. A Közalapítvány tartozásai
között a Magyar Nemzeti Filmalap érvényesíti a Közalapítvány kizárólagos tulajdonában álló filmszakmai
társaságoknak a Közalapítvánnyal szembeni követeléseit, továbbá konszolidálja e társaságoknak a Közalapítvánnyal,
valamint egymással szemben fennálló tartozásait. A Magyar Nemzeti Filmalap az 1. d) pont szerinti követelést
a Közalapítvány fennmaradó vagyona erejéig érvényesíti.
Felelõs:
nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. szeptember 30.
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
4. Hatályát veszti a Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetésérõl szóló 1069/2012. (III. 20.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 77/2012. (VI. 26.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi
közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû
kérdésrõl 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításának létrehozására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a miniszterelnök általános helyettese és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és
hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl 1997. június 20-án,
Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításáról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom
a) dr. Semjén Zsoltot, a miniszterelnök általános helyettesét a kormányzati képviselõk delegációjának vezetésére,
b) Balog Zoltánt, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelõs minisztert, vagy az Emberi Erõforrások
Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkárát,
dr. Rétvári Bencét, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát,
dr. Hoffmann Rózsát, az Emberi Erõforrások Minisztériuma oktatásért felelõs államtitkárát,
Soltész Miklóst, az Emberi Erõforrások Minisztériuma szociális, család- és ifjúságügyért felelõs államtitkárát,
dr. Naszvadi Györgyöt, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelõs államtitkárát, és
Prõhle Gergelyt, a Külügyminisztérium EU kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért és kulturális diplomáciáért felelõs
helyettes államtitkárát
a tárgyalásokon való részvételre és a szerzõdés vagy a szerzõdésmódosítás elõkészítésére;
3. felhatalmazom a miniszterelnök általános helyettesét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
5. felhívom a miniszterelnök általános helyettesét, a külpolitikáért felelõs minisztert és az egyházakkal való
kapcsolattartás koordinációjáért felelõs minisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen az Egyezmény
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 78/2012. (VI. 26.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben,
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár javaslatára
Kumin Ferencet a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává
– 2012. június 15-ei hatállyal –
kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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.

