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II. Törvények

2012. évi CXXXI. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei
2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetésérõl*

[A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. évi módosításai és kiegészítései Magyarország

vonatkozásában 2011. július 1-jén léptek nemzetközi jogilag hatályba.]

1. § Az Országgyûlés a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal

és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történõ kihirdetésérõl szóló 2011. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett

Megállapodás (a továbbiakban: SzMGSz), valamint 2–3., 5–6., 10., 12.6., 13.2. és 22. számú mellékletei, valamint

14. számú mellékletének módosult rendelkezései 2011. július 1-jétõl hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) Az SzMGSz hiteles orosz nyelvû szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû fordítását e törvény 1. melléklete

tartalmazza.

(2) Az SzMGSz 2. számú mellékletének hiteles orosz nyelvû szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû fordítását

e törvény 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az SzMGSz 3. számú mellékletének hiteles orosz nyelvû szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû fordítását

e törvény 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az SzMGSz 5. számú mellékletének hiteles orosz nyelvû szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû fordítását

e törvény 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az SzMGSz 6. számú mellékletének hiteles orosz nyelvû szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû fordítását

e törvény 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az SzMGSz 10. számú mellékletének hiteles orosz nyelvû szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû fordítását

e törvény 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az SzMGSz 12.6. számú mellékletének hiteles orosz nyelvû szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû fordítását

e törvény 7. melléklete tartalmazza.

(8) Az SzMGSz 13.2. számú mellékletének hiteles orosz nyelvû szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû fordítását

e törvény 8. melléklete tartalmazza.

(9) Az SzMGSz 14. számú melléklet 1. Rész, 2., 3., 5., 7. és 9. Fejezet módosításainak és kiegészítéseinek hiteles orosz nyelvû

szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû fordítását e törvény 9. melléklete tartalmazza.

(10) Az SzMGSz 14. számú melléklet 8. fejezetének hiteles orosz nyelvû szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû

fordítását e törvény 10. melléklete tartalmazza.

(11) Az SzMGSz 22. számú mellékletének hiteles orosz nyelvû szövegét és annak hivatalos magyar nyelvû fordítását

e törvény 11. melléklete tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1–11. melléklet a 2012. évi CXXXI. törvényhez**

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el.

** A törvény 1–11. mellékletei a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában az „A 2012. évi CXXXI. törvény mellékletei” hivatkozás alatt találhatóak.

A melléklet ezen részei a jelen közlöny 14352–17255. oldalait képezik.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 171/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete
a Kárpátok védelmérõl és fenntartható fejlesztésérõl szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült
Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Kárpátok védelmérõl és fenntartható fejlesztésérõl szóló, 2003.

május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzõkönyv

(a továbbiakban: Jegyzõkönyv) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Jegyzõkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Jegyzõkönyv hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„PROTOCOL ON SUSTAINABLE TOURISM TO THE FRAMEWORK CONVENTION ON THE PROTECTION AND

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CARPATHIANS
(Bratislava on the 27. May 2011)

THE PARTIES TO THIS PROTOCOL

IN ACCORDANCE with their tasks, arising from the Framework Convention on the Protection and Sustainable

Development of the Carpathians done in Kyiv on 22 May 2003, hereinafter referred to as the ”Carpathian Convention”,

of pursuing a comprehensive policy and cooperating for the protection and sustainable development of the

Carpathians;

IN COMPLIANCE with their obligations under Article 9 of the Carpathian Convention;

IN COMPLIANCE with their obligations under the Protocol on Conservation and Sustainable Use of Biological and

Landscape Diversity to the Carpathian Convention;

NOTING that all Parties to the Protocol are Parties to the Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992)

hereinafter referred to as the ”CBD”, and RECALLING the Memorandum of Cooperation between the Convention on

Biological Diversity and the Alpine Convention and the Carpathian Convention signed on 29 May 2008 in Bonn, and

Decision 11 of the 2nd Conference of the Parties (COP2) to the Carpathian Convention which recommends to make

enhanced efforts for the implementation of the CBD Programme of Work on Mountain Biological Diversity;

RECALLING Decision VII/14 of the CBD COP7 which adopted the Guidelines on Biodiversity and Tourism Development

and invited Governments to integrate these Guidelines in the development or review of their strategies and plans for

tourism development;

NOTING other relevant conventions and agreements, in particular the European Landscape Convention (Florence,

2000), the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 1972), the

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo, 1991) and the Convention on

Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (�rhus,

1998);

RECOGNIZING the importance of mountain areas, as enshrined in Chapter 13 (Sustainable Mountain Development) of

the Declaration on Environment and Development (”Agenda 21”, Rio de Janeiro, 1992);

RECALLING the Programme for the further implementation of the Declaration on Environment and Development

(”Agenda 21”, Rio de Janeiro, 1992), the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development,

and ACKNOWLEDGING the endeavors and achievements of the Commission on Sustainable Development (CSD) in

cooperation with the World Tourism Organization (UNWTO) aiming to promote sustainable tourism;

CONSIDERING that the unique biological and cultural diversity and the common heritage of the Carpathians

constitute important assets for the development of sustainable tourism;

RECOGNIZING the increasing importance of tourism for social and economic development at local, national and

regional levels, and that the development of sustainable tourism in the Carpathians may constitute an opportunity for
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the economic development of less developed areas as well as for the diversification of local economies, and present

a significant potential for realizing benefits in terms of the conservation of biological diversity and the sustainable use

of its components.

RECOGNIZING that the Carpathians constitute the living environment for the local people, and ACKNOWLEDGING

the contribution of the local people to sustainable social, cultural and economic development, and to preserving

traditional knowledge in the Carpathians;

CONVINCED that efforts to protect, maintain and sustainably manage the natural and cultural resources of the

Carpathians cannot be achieved by one country alone and require regional cooperation, and RESOLVED to cooperate

on the development of sustainable tourism in the Carpathians with the objective to ensure that tourism in the

Carpathians is developed in harmony with environmental considerations and integrates socio-economic benefits with

the conservation of biological and cultural diversity;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER I
OBJECTIVES, GEOGRAPHICAL SCOPE AND DEFINITIONS

Article 1

General objectives and principles

1. In accordance with Article 9 of the Carpathian Convention the objective of the Protocol on Sustainable Tourism

(hereinafter referred to as ”the Protocol”) is to enhance and facilitate cooperation of the Parties for the development of

sustainable tourism in the Carpathians for the benefit to present and future generations, with the objective to

maximize the positive benefits of tourism to biodiversity, ecosystems, and economic and social development, and of

biodiversity to tourism, while mitigating negative ecological, environmental and socio-economic impacts from

tourism.

2. To achieve the above objectives, the Parties shall:

(a) harmonize and coordinate their efforts on promoting sustainable tourism in the Carpathians, providing benefits

to the local people, based on the exceptional nature, landscapes and cultural heritage of the Carpathians, and

increase cooperation to this effect;

(b) pursue policies aiming at promoting transboundary cooperation in order to facilitate sustainable tourism

development, such as coordinated or joint management plans for transboundary or bordering protected areas,

and other sites of touristic interest.

3. The Parties shall therefore cooperate especially on:

(a) promoting the Carpathian region as the destination for sustainable tourism;

(b) developing, promoting and marketing the Carpathian regional sustainable tourism services, products and

packages;

(c) ensuring the common high quality standards for sustainable tourism development in the Carpathians;

(d) enhancing the contribution of tourism to the sustainable development of local economies in the Carpathians;

(e) managing tourist traffic and tourist destinations in the Carpathians for the benefit of the environment and

sustainable local economic development in less developed areas;

(f) enhancing the contribution of tourism to the conservation and sustainable use of biological and landscape

diversity of the Carpathians in accordance with the objectives of the European Landscape Convention;

(g) enhancing the contribution of tourism to sustainable agriculture in the Carpathians;

(h) enhancing the contribution of tourism to sustainable forest management in the Carpathians;

(i) planning sustainable development of tourist transport and infrastructure in the Carpathians;

(j) enhancing the contribution of tourism to the preservation and promotion of the cultural heritage and of

traditional knowledge of the local people in the Carpathians;

(k) enhancing the contribution of tourism to public education and awareness on sustainability issues;

(l) promoting transboundary cooperation on sustainable tourism development in the Carpathians;

(m) managing the impacts of tourism on the biological and landscape diversity of the Carpathians;

(n) managing environmental impacts of tourism in the Carpathians;

(o) managing socio-economic and cultural impacts of tourism in the Carpathians;

(p) monitoring the effectiveness of policies and strategies for the development of sustainable tourism in the

Carpathians.
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Article 2

Geographical scope

1. This Protocol applies to the Carpathian region (hereinafter referred to as ”the Carpathians”), as defined by the

Conference of the Parties.

2. Each Party may extend the application of this Protocol to additional parts of its national territory by making

a declaration to the Depositary.

Article 3

Definitions

For the purposes of this Protocol:

(a) ”Biodiversity Protocol” means the Protocol on Conservation and Sustainable Use of Biological and Landscape

Diversity to the Carpathian Convention, done in Bucharest on 19 June 2008;

(b) ”Biological diversity” means the variability among living organisms which includes diversity within species,

between species and of ecosystems;

(c) ”Border area” means an area remaining under the jurisdiction of the respective Party in the proximity of the state

border with another Party, where activities undertaken on one side of the state border are, depending on the

nature of the particular activity, likely to have direct or indirect and adverse or positive environmental impact on

the other side of the state border;

(d) ”Conservation” means a series of measures required to maintain the natural habitats and the populations of

species of wild fauna and flora at a favorable conservation status;

(e) ”Conference of the Parties” means the Conference of the Parties to the Carpathian Convention;

(f) ”Carpathian Convention” means the Convention on the Protection and Sustainable Development of the

Carpathians, done in Kyiv on 22 May 2003;

(g) ”Endangered species” means species in danger of extinction throughout all or a significant proportion of their

range;

(h) ”Invasive alien species” means non-native species introduced deliberately or unintentionally outside their natural

habitats, where they become established, proliferate and spread in ways that cause damage to their receiving

environment;

(i) ”Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of

natural and/or human factors;

(j) ”Landscape diversity” means the variability among landscapes;

(k) ”Native species” means indigenous species to a given region or ecosystem;

(l) ”Natural habitat” means the terrestrial or aquatic area distinguished by geographic, abiotic and biotic features

where an organism or population naturally occurs;

(m) ”Observer” means observer defined under the Article 14 paragraph 5 of the Carpathian Convention;

(n) ”Party” means a Party to this Protocol;

(o) ”Public concerned” means the public affected or likely to be affected by, or having an interest in tourism

development and related decision making; the definition includes indigenous peoples and local people; for the

purposes of this definition, non-governmental organizations promoting any aspect of sustainable development

and meeting any requirements under national law shall be deemed to have an interest;

(p) ”Protected area” means a geographically defined area which is designated and managed to achieve specific

conservation objectives;

(q) ”Restoration” means the return of an ecosystem or habitat to its original structure, natural composition of species,

and natural functions;

(r) ”Subsidiary body” means a subsidiary body established in accordance with Article 14 paragraph 2(e) of the

Convention that may include thematic working groups or committees;

(s) ”Sustainable development” means the development which meets the needs and aspirations of the current

generations without compromising the ability to meet those of future generations;

(t) ”Sustainable tourism” means tourism which provides for sustainable use of environmental resources, prevents

threats to the biological and landscape diversity on which it is intrinsically dependent and minimizes adverse

environmental, ecological, cultural and social impacts; provides educational opportunity increasing knowledge
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of and respect for natural ecosystems and biological resources; respects the socio-cultural authenticity of host

communities conserving their built and living cultural heritage and traditional values, contributes to inter-cultural

understanding and tolerance, contributes to ensuring viable, long-term economic operations, providing

socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and

income-earning opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation;

(u) ”Sustainable use” means the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to

the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations

of present and future generations;

(v) ”Transboundary protected area” means an area composed of two or more protected areas located within

the territories of two or more Parties, adjacent to the state border, each remaining under jurisdiction of the

respective Party.

CHAPTER II
GENERAL OBLIGATIONS

Article 4

Harmonization of policies aiming at sustainable tourism planning, development and management in

the Carpathians

1. Each Party shall develop and implement policies and strategies in its national territory aiming at the development of

sustainable tourism and its management and monitoring in the Carpathians while taking into consideration policies

and strategies developed and implemented by other Parties.

2. Parties shall consider and utilize internationally applied tools and methodologies for planning, development and

management of tourism, especially in vulnerable areas limited to economic use, and to harmonize existing national

planning tools and frameworks.

3. Parties shall exchange information between governmental institutions at all levels and all stakeholders, on best

practice for sustainable tourism development and management, including information on planning, standards,

legislation and enforcement, and of experience gained in implementation of these principles.

Article 5

Integration of the objectives of sustainable tourism in the Carpathians into sectoral policies

1. The Parties shall take into consideration the objectives of this Protocol in their other policies, in particular but not

limited to spatial planning and land resources management, conservation of biological and landscape diversity, water

and river basin management, agriculture and forestry, transport and infrastructure, industry and energy.

2. The Parties shall cooperate on integrating the principles of sustainable tourism into other sectoral policies developed

at regional or global level which could benefit and have influence on the conservation and sustainable use of

biological and landscape diversity in the Carpathians.

Article 6

Participation of regional and local authorities, and other stakeholders

1. Each Party shall take measures, within its existing institutional framework, to involve relevant institutions, regional

and local authorities, and other stakeholders concerned in preparing and implementing policies and the resulting

measures for the development of sustainable tourism in the Carpathians.

2. Each Party shall take measures, within its existing institutional framework, to facilitate coordination and cooperation

between institutions, authorities and other stakeholders mentioned under paragraph 1, with the objective to

encourage shared responsibility and enhance synergies.
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Article 7

International cooperation

1. The Parties shall encourage active cooperation among competent institutions and organizations at the international

level with regard to sustainable tourism development in the Carpathians.

2 The Parties shall facilitate the cooperation on sustainable tourism development in the Carpathians between regional

and local authorities at the international level, and seek solutions to shared problems at the most suitable level.

CHAPTER III
SPECIFIC MEASURES

Article 8

Promotion of the Carpathian region as the destination for sustainable tourism

1. Each Party shall take measures with the objective to promote the Carpathian region as the destination for sustainable

tourism based on the unique common natural, cultural, traditional and historical heritage of the Carpathians.

2. The Parties shall cooperate on marketing and promoting the Carpathian region as the destination for sustainable

tourism in particular by encouraging, jointly implementing and supporting common projects and initiatives towards

sustainable tourism development in the Carpathians which build on and promote the above mentioned values.

Article 9

Development, promotion and marketing the Carpathian regional sustainable tourism products, services

and packages

1. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to develop and promote Carpathian regional

sustainable tourism products, services and packages, in particular those building on the common Carpathian natural,

cultural, traditional and historical heritage of the Carpathians, and enhance their marketing on both the domestic and

foreign markets.

2. The Parties shall cooperate on the identification of the specific Carpathian competitive advantages for sustainable

tourism development over the other European mountain regions, which could provide for the unique selling

proposition of the Carpathian regional sustainable tourism products, services and packages in the European and

global tourist markets.

3. The Parties shall cooperate on the development of the common Carpathian regional sustainable tourism services,

products and packages, and facilitate cooperation of relevant stakeholders active in the Carpathian region in this

respect, including tourism operators and other members of the tourism sector.

4. The Parties shall cooperate on the development and implementation of the common Carpathian regional tourist

brands.

5. The Parties shall cooperate on the development and implementation of joint promotional strategies and marketing

schemes for the common Carpathian regional sustainable tourism products, services and packages.

Article 10

Ensuring the common high quality standards of sustainable tourism in the Carpathians

1. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to promote the quality standards for

sustainable tourism in the Carpathians.

2. The Parties shall cooperate on developing, promoting and implementing the common Carpathian tourism quality

standards concerning accommodation, facilities, services and customer care, considering international and European

standards.

3. The Parties shall cooperate on developing, promoting and implementing the common Carpathian tourism quality

certification system in considering international and regional quality labels and award schemes or adopting existing

certification schemes as appropriate.
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4. The Parties shall cooperate on developing, adopting and implementing the common Carpathian policy of permanent

and systematic research on the quality of tourism products and services across the whole Carpathian region,

monitoring the quality of visitor satisfaction and experience gained at tourist destinations, including raising their

awareness on sustainability issues and increasing knowledge of and respect for natural and cultural heritage of

the Carpathians.

5. The Parties shall encourage and support the exchange of experiences and good practice examples in introducing and

maintaining quality standards in tourist services.

6. The Parties shall encourage and support the development and implementation of joint action plans pursuing

qualitative improvements in sustainable tourism services sector in the Carpathians.

Article 11

Enhancing the contribution of tourism to the sustainable development of the local economy in

the Carpathians

1. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to explore, promote and support the synergies

between sustainable tourism development and local economic development in the Carpathians.

2. The Parties shall cooperate on developing, adopting and implementing the common Carpathian policy for the

promotion, labeling and certification of local products and local producers’ networks, in particular of traditional arts

and handicrafts, and local goods including agricultural products utilizing local breeds of domestic animals and

cultivated plant varieties.

3. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to support and promote initiatives and

projects towards sustainable tourism development in the Carpathians which foster the development of local economy

and base on the local potential by enhancing the use of local products and skills as well as employment opportunities

for the local labour force. Priority should be given to initiatives and projects which:

(a) contribute to ensuring long-term sustainability of tourism economic operations;

(b) strengthen the existing unique selling proposition of a particular tourism destination;

(c) promote innovation and diversity in tourism, and bring the added value to the current local tourist offer of

a particular tourist destination, also by creating new local and regional tourist products;

(d) contribute to the diversification of tourism offers with the objective to reduce the adverse effects of the tourism

seasonality by generating sufficient demand for tourist services and local employment also in the off-seasons;

(e) contribute to the diversification of the local economic activities beyond tourism with the objective to reduce

dependency of the local economy on tourism as appropriate;

(f) enrich and supplement the current local tourism offers of a particular tourism destination rather than compete

with already existing businesses.

4. Each Party shall take measures with the objective to promote and support the development of sustainable tourism in

less sensitive and less developed areas, with the objective to foster the sustainable economic development of less

developed local people, mitigate negative migration and rural depopulation trends, contribute to poverty alleviation

and allow for more equal sharing of benefits and revenues from the tourist services sector by all municipalities of the

Carpathian region.

5. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to build the capacities of local people towards

the preparation of sustainable tourism development project proposals and their ability to raise funds for their

implementation.

Article 12

Managing tourist traffic in the Carpathians for the benefit of the environment and sustainable local

economic development

1. The Parties, in accordance with Article 12 of the Carpathian Convention, shall cooperate on developing, adopting and

implementing the common Carpathian policy of permanent and systematic monitoring of tourist traffic in the

Carpathian region.

2. With the objective to mitigate the impacts of tourism on fragile mountain ecosystems of the Carpathians and to

provide for a more equal distribution of the tourist traffic in the Carpathian region, each Party shall take measures in its

national territory with the objective to disperse, redirect and channel part of the tourist traffic out of the current main
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tourist destinations and sensitive sites such as protected areas, to the areas being less ecologically sensitive, less

developed and less explored by tourism, but having sufficient potential to absorb and accommodate part of

the tourist traffic.

Article 13

Enhancing the contribution of tourism to the conservation and sustainable use of biological and

landscape diversity of the Carpathians

1. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to explore channeling part of the tourism

revenues towards supporting the conservation and sustainable use of biological and landscape diversity of the

Carpathians, in particular towards the establishment, management and maintenance of protected areas.

2. The Parties shall cooperate on the exchange of information and promotion of good practice examples concerning the

contribution of and benefits from sustainable tourism development to the conservation and sustainable use of

biological and landscape diversity of the Carpathians.

Article 14

Enhancing the contribution of tourism to sustainable agriculture in the Carpathians

1. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to explore, promote and support the synergies

between sustainable tourism development and sustainable agriculture in the Carpathians, and facilitate cooperation

in this respect between relevant authorities, institutions, and relevant stakeholders including tourism operators and

other members of the tourism sector.

2. Each Party, in accordance with Article 7 and Article 11 of the Carpathian Convention, shall take measures in its national

territory with the objective to support and promote initiatives and projects towards sustainable tourism development

in the Carpathians which provide sound economic incentives for the maintenance of the management of agricultural

land traditionally cultivated in the Carpathians in a sustainable manner and for producing, labeling and certification of

local goods utilising the local agricultural products, local breeds of domestic animals and cultivated plant varieties.

3. The Parties shall cooperate on the exchange of information and promotion of good practice examples concerning the

contribution of and benefits from sustainable tourism development to the sustainable agriculture in the Carpathians.

Article 15

Enhancing the contribution of tourism to sustainable forest management in the Carpathians

1. Each Party, taking into account the multiple functions of forests, shall take measures in its national territory with the

objective to explore, promote and support the synergies between sustainable tourism development and sustainable

forest management in the Carpathians, and facilitate cooperation in this respect between relevant authorities,

institutions, forest administrations and relevant stakeholders including tourism operators and other members of the

tourism sector.

2. The Parties shall cooperate on the exchange of information and promotion of good practice examples concerning the

contribution of and benefits from sustainable tourism development to the sustainable forest management in the

Carpathians.

Article 16

Planning the sustainable development of tourist transport and infrastructure in the Carpathians

1. Each Party, in accordance with Article 8 paragraph 1 of the Carpathian Convention as well as Article 5, Article 8, Article 9

and Article 12 of the Biodiversity Protocol, shall pursue policies of sustainable tourism transport planning in the

Carpathians, which take into account the specificities of the mountain environment.

2. The Parties, in accordance with Article 8 paragraph 2 of the Carpathian Convention, shall cooperate towards

developing sustainable transport schemes in their border areas in the Carpathians with the objective to provide the

benefits of mobility and access to the local inhabitants and tourists, facilitate sustainable tourism development

in border areas and enhance interactions and cooperation between the local people inhabiting the border areas.
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3. The Parties, in accordance with Article 8 paragraph 3 of the Carpathian Convention, shall cooperate towards

developing models of environmentally friendly tourist transportation in environmentally sensitive areas of the

Carpathians.

4. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to promote and support sustainable transport

network development projects improving the access to tourist destinations and resorts in the Carpathians by public

transport, and shall encourage tourists to use these services.

5. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to reduce dependence on motorized vehicles

in and in the vicinity of tourist destinations and resorts in the Carpathians.

6. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to promote revitalisation and upgrading of

existing tourist, recreational and sport infrastructure objects rather than the construction of new ones in the

Carpathians.

7. The Parties shall cooperate on the exchange of information and promotion of good practice examples concerning the

sustainable development of tourist transport and infrastructure in the Carpathians.

Article 17

Enhancing the contribution of tourism to the preservation and promotion of the cultural heritage and

of traditional knowledge of the local people in the Carpathians

1. The Parties, in accordance with Article 11 of the Carpathian Convention, shall cooperate on developing, adopting and

implementing the common principles of sustainable tourism development in the Carpathians, fostering preservation

and promotion of the cultural heritage and traditional knowledge of the local people, enhancing and respecting their

socio-cultural authenticity in the Carpathians, and conserving their built and living cultural heritage and traditional

values.

2. Each Party shall take measures with the objective to promote and support the development of sustainable tourism

activities fostering preservation and promotion of the cultural heritage and traditional knowledge of the local people

in the Carpathians, in particular initiatives and projects towards sustainable tourism development in the Carpathians

which provide sound economic incentives for the preservation of the traditional architecture objects, local breeds of

domestic animals and cultivated plant varieties, as well as the continuation of traditional land-use patterns and

practices, crafting and marketing of local goods, arts and handicrafts.

3. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to encourage channeling part of the tourism

revenues towards supporting the preservation and promotion of the cultural heritage and traditional knowledge of

the local people in the Carpathians, in particular for the preservation and revitalization of traditional architecture

objects, traditional handicraft, land-use patterns, local breeds of domestic animals and cultivated plant varieties.

Article 18

Enhancing the contribution of tourism to public education and awareness on sustainability issues

1. Each Party shall take measures with the objective to promote and support initiatives and projects aiming at raising

awareness on sustainability issues related to sustainable tourism development in the Carpathians.

2. The Parties shall cooperate on developing the common Carpathian environmental education, nature and cultural

heritage interpretation and other awareness raising programmes, associated to sustainable tourism development in

the Carpathians, with the objectives to:

(a) raise the awareness of the local people, tour operators and tourist service providers, tourists and general public on

sustainability issues in the Carpathians;

(b) increase knowledge of and respect for natural ecosystems and biological resources of the Carpathians;

(c) raise the profile of biological and landscape diversity conservation at national and local levels;

(d) increase knowledge of and respect for the cultural heritage and the traditional knowledge of the local people in

the Carpathians,

(e) promote sustainable tourism practices and appropriate behavior by tourists so as to minimize their adverse

impacts, e.g. by developing the common ”Carpathian code of good practice in sustainable tourism”;

(f) promote positive effects of sustainable tourism development in the Carpathians.
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Article 19

Information and experience exchange, capacity building for development and management

of sustainable tourism in the Carpathians

1. The Parties shall cooperate on the exchange of information and experience, and promotion of good practice examples

concerning the development and management of sustainable tourism in the Carpathians.

2. The Parties shall facilitate international cooperation among scientific institutions with regard to sustainable tourism

development and management in the Carpathians, in particular on the harmonization of monitoring systems,

the provision and harmonization of databases, and undertaking common research programs and projects in the

Carpathians.

3. The Parties shall ensure that the national results of the research and monitoring which are conducive to achieving the

objectives of this Protocol are included in a common permanent observation and information system, and that they

are made accessible to the public under the existing institutional framework.

4. The Parties shall facilitate the transfer and assimilation of environmentally-sound, socially acceptable and appropriate

technologies and know-how for the planning, development and management of sustainable tourism in the

Carpathians.

5. The Parties shall cooperate on developing common education and training schemes in areas related to the

development and management of sustainable tourism in the Carpathians, and encourage and support the

development of expert networks for the exchange of related expertise, skills and information.

6. The Parties shall cooperate on the development and strengthening of human resources and institutional capacities

perceived as conducive to achieving the objectives of this Protocol.

Article 20

Promoting transboundary cooperation on sustainable tourism development in the Carpathians

1. The Parties, in accordance with Article 9 paragraph 2 of the Carpathian Convention, shall pursue policies aiming at

promoting transboundary cooperation in order to facilitate sustainable tourism development in the border areas of

the Carpathians.

2. Each Party shall develop and implement management plans with the objective to enhance sustainable tourism

development in the border areas of the Carpathians.

3. The Parties, in accordance with Article 9 paragraph 2 of the Carpathian Convention, shall take measures with

the objective to coordinate management planning related to sustainable tourism development or develop joint

management plans for its border areas in the Carpathians with the neighboring Party or Parties, in particular for

transboundary or bordering protected areas, and other sites of touristic interest.

Article 21

Managing impacts of tourism on the biological and landscape diversity of the Carpathians

1. The Parties shall apply the precaution and prevention principles by assessing and taking into consideration possible

direct or indirect, short- or long-term influence, including cumulative effects of tourism, recreational and sport

infrastructure development projects, as well as tourist, recreational and sport activities, which are likely to have

adverse impacts on the biological and landscape diversity of the Carpathians. In this regard, Parties shall proceed with

appropriate assessment of potential adverse impact of projects, plans and activities related to tourism development in

the Carpathians, including transboundary impacts.

2. The Parties, in accordance with Article 12 of the Carpathian Convention, shall cooperate on developing, adopting and

implementing the common Carpathian policy of permanent and systematic monitoring of impacts of both existing

and planned tourism developments on the biological and landscape diversity of the Carpathians, to be applied at

regional, national and local levels; in particular concerning:

(a) conservation, maintenance, restoration and sustainable use of endangered natural and semi-natural habitats

native to the Carpathians included in the Carpathian Red List of Habitats, pursuant to Article 8 paragraph 1 of

the Biodiversity Protocol;

17264 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 101. szám



(b) integrity, continuity, connectivity and maintenance of protected areas and other areas significant for biological

and landscape diversity of the Carpathians and for the coherence of the ecological network in the Carpathians,

pursuant to Article 9 of the Biodiversity Protocol;

(c) conservation of endangered flora and fauna species native to the Carpathians included in the Carpathian Red List

of Species, pursuant to Article 12 paragraph 1 of the Biodiversity Protocol;

(d) prevention of introduction or release of invasive alien species and/or genetically modified organisms which are

likely to have adverse environmental impacts that could affect the biological diversity, ecosystems, habitats

or species of the Carpathians, pursuant to Article 13 paragraph 1 of the Biodiversity Protocol.

3. Each Party shall establish conditions and criteria, including relevant remedial and compensatory measures, under

which policies, projects and activities related to tourism development with potential harmful impacts on the biological

and landscape diversity of the Carpathians may be authorized.

4. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to prevent, mitigate and if necessary

compensate possible adverse impacts of tourism on the biological and landscape diversity of the Carpathians.

Article 22

Managing environmental impacts of tourism in the Carpathians

1. The Parties shall apply the precaution and prevention principles by assessing and taking into consideration possible

direct or indirect, short- or long-term influence, including cumulative effect of tourism, recreational and sport

infrastructure development projects, as well as tourist, recreational and sport activities, which are likely to have

adverse impacts on the environment of the Carpathians. In this regard, Parties shall proceed with appropriate

assessment of potential adverse impact of projects, plans and activities related to tourism development in the

Carpathians, including transboundary impacts.

2. The Parties, in accordance with Article 12 of the Carpathian Convention, shall cooperate on developing, adopting and

implementing the common Carpathian policy of permanent and systematic monitoring of environmental impacts of

both existing and planned new tourism developments in the Carpathians, to be applied at regional, national and local

levels; in particular concerning the use of natural resources such as land, soil, water, forests, energy; as well as sewage,

waste and air pollution management issues.

3. Each Party shall establish conditions and criteria, including relevant remedial and compensatory measures, under

which policies, projects and activities related to tourism development with potential harmful impacts on the

environment of the Carpathians may be authorized.

4. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to prevent, mitigate and if necessary

compensate possible adverse environmental impacts of tourism in the Carpathians.

Article 23

Managing socio-economic and cultural impacts of tourism in the Carpathians

1. The Parties shall apply the precaution and prevention principles by assessing and taking into consideration possible

direct or indirect, short- or long-term influence, including cumulative effect of the tourist, recreational and sport

infrastructure development projects, as well as tourist, recreational and sport activities, which are likely to have

adverse socio-economic and cultural impacts in the Carpathians. In this regard, Parties shall proceed with appropriate

assessment of potential adverse impact of projects, plans and activities related to tourism development in the

Carpathians, including transboundary impacts.

2. The Parties, in accordance with Article 12 of the Carpathian Convention, shall cooperate on developing, adopting and

implementing the common Carpathian policy of permanent and systematic monitoring and assessment of the

socio-economic and cultural impacts of tourism in the Carpathians, to be applied at regional, national and local levels.

3. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to prevent, mitigate and if necessary

compensate possible adverse socio-economic and cultural impacts of tourism in the Carpathians.
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Article 24

Monitoring the effectiveness of policies and strategies for the development of sustainable tourism in

the Carpathians

1. Each Party shall monitor the effectiveness of policies and strategies towards the development of sustainable tourism in

the Carpathians implemented at the national, regional and local levels.

2. The Parties, in accordance with Article 12 of the Carpathian Convention, shall cooperate in developing, adopting and

implementing the common Carpathian policy of permanent and systematic monitoring; to be applied at regional,

national and local levels; of the effects of policies and strategies implemented towards the development of sustainable

tourism in the Carpathians, by defining and applying the commonly agreed set of indicators, in particular taking into

account, assessing and measuring:

(a) the contribution of policies and strategies towards the development of sustainable tourism in the Carpathians to

the conservation and sustainable use of biological and landscape diversity of the Carpathians, in accordance with

Article 4 of the Carpathian Convention and with the Biodiversity Protocol;

(b) the contribution of policies and strategies towards the development of sustainable tourism in the Carpathians to

the protection and sustainable use of water resources of the Carpathians, in accordance with Article 6 of

the Carpathian Convention;

(c) the contribution of policies and strategies towards the development of sustainable tourism in the Carpathians to

the sustainable agriculture, in particular the maintenance of the management of agricultural land traditionally

cultivated in the Carpathians in a sustainable manner, in accordance with Article 7 of the Carpathian Convention;

(d) the contribution of policies and strategies towards the development of sustainable tourism in the Carpathians to

the sustainable forest management in the Carpathians, in accordance with Article 7 of the Carpathian Convention;

(e) the contribution of policies and strategies towards the development of sustainable tourism in the Carpathians to

the development of sustainable transport and infrastructure, in accordance with Article 8 of the Carpathian

Convention;

(f) the contribution of policies and strategies towards the development of sustainable tourism in the Carpathians

to the preservation and promotion of the cultural heritage and of traditional knowledge of the local people in

the Carpathians, in accordance with Article 11 of the Carpathian Convention;

(g) the effectiveness of policies and strategies towards the development of sustainable tourism in the Carpathians in

enhancing environmental impact management in the Carpathians;

(h) the effectiveness of policies and strategies towards the development of sustainable tourism in the Carpathians

in enhancing social and cultural impact management in the Carpathians;

(i) the effectiveness of policies and strategies in enhancing quality standards in the tourism sector in the

Carpathians;

(j) the effectiveness of policies and strategies towards the development of sustainable tourism in the Carpathians for

the generation of income and employment from tourism in the Carpathians, in short-term and long-term;

(k) the proportion of tourist income retained in the local people, and the overall contribution of tourism to the

sustainable development of the local economy and well-being of the local populations in the Carpathians.

Article 25

Common programs and projects

Each Party shall participate, according to its needs and possibilities, in common programs and projects on activities

listed under Article 1 paragraphs 2 and 3 jointly undertaken in the Carpathians by the Parties.
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CHAPTER IV
IMPLEMENTATION, MONITORING AND EVALUATION

Article 26

CBD Guidelines on Biodiversity and Tourism Development

1. With the objective to plan, develop and manage tourism activities in the Carpathians in an ecological, economic and

socially sustainable manner, the Parties shall promote the integration of the CBD Guidelines on Biodiversity and

Tourism Development in the development or review of their strategies and plans for tourism development in the

Carpathians and other related sectoral strategies, at appropriate levels in consultation with interested stakeholders

including tourism operators and all other members of the tourism sector.

2. The Parties shall consider establishing monitoring and reporting systems based on indicators mentioned in the CBD

Guidelines on Biodiversity and Tourism Development and in the UNWTO Set of Indicators, in order to assess the

applicability and status of implementation of these Guidelines in the Carpathian region.

3. Parties to the Carpathian Convention shall strive for synergies in the implementation of other bilateral and multilateral

agreements relevant to the CBD Guidelines on Biodiversity and Tourism Development and the implementation of this

Protocol in the Carpathians, inter alia the Aarhus Convention, the Ramsar Convention, the Convention on Migratory

Species, the World Heritage Convention, the United Nations Framework Convention to Combat Climate Change,

the European Landscape Convention and others.

Article 27

Implementation

1. Each Party shall undertake appropriate legal and administrative measures for ensuring implementation of the

provisions of this Protocol, and monitor the effectiveness of these measures.

2. Each Party shall explore the possibilities of supporting, through financial measures, the implementation of the

provisions of this Protocol.

3. The Conference of the Parties shall develop and adopt the Strategy on Sustainable Tourism Development in

the Carpathians, which will accompany the implementation of this Protocol.

Article 28

Education, information and public awareness

1. The Parties shall promote the education, information and awareness rising of the public regarding the objectives,

measures and implementation of this Protocol.

2. The Parties shall ensure access of the public to the information related to the implementation of this Protocol.

Article 29

Meeting of the Parties

1. The Conference of the Parties of the Carpathian Convention shall serve as the meeting of the Parties to this Protocol.

2. The Parties to the Carpathian Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers in the

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. When the Conference of the Parties

serves as the meeting of the Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by those that are

Parties to it.

3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol, any member of the bureau of

the Conference of the Parties representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Protocol, shall

be substituted by a member to be elected by and from among the Parties to this Protocol.

4. The Rules of Procedure for the Conference of the Parties shall apply mutatis mutandis to the meeting of the Parties,

except as may be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of

the Parties to this Protocol.

5. The first meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be

convened by the Secretariat in conjunction with the first meeting of the Conference of the Parties that is scheduled
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after the date of the entry into force of this Protocol. Subsequent ordinary meetings of the Conference of the Parties

serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with ordinary meetings of the

Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of

the Parties to this Protocol.

6. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall make, within its mandate, the

decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this

Protocol and shall:

(a) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of this Protocol;

(b) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of this Protocol;

(c) Consider and adopt, as required, amendments to this Protocol that are deemed necessary for the implementation

of this Protocol; and

(d) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Protocol.

Article 30

Secretariat

1. The Secretariat established by Article 15 of the Carpathian Convention shall serve as the Secretariat of this Protocol.

2. Article 15, paragraph 2, of the Carpathian Convention on the functions of the Secretariat shall apply mutatis mutandis

to this Protocol.

Article 31

Subsidiary bodies

1. Any subsidiary body established by or under the Carpathian Convention may, upon a decision by the Conference of

the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, serve the Protocol, in which case the meeting of the

Parties shall specify which functions that body shall exercise.

2. Parties to the Carpathian Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers in the meetings

of any such subsidiary bodies. When a subsidiary body of the Carpathian Convention serves as a subsidiary body to this

Protocol, decisions under the Protocol shall be taken only by the Parties to the Protocol.

3. When a subsidiary body of the Carpathian Convention exercises its functions with regard to matters concerning this

Protocol, any member of the bureau of that subsidiary body representing a Party to the Carpathian Convention but,

at that time, not a Party to the Protocol, shall be substituted by a member to be elected by and from among the Parties

to the Protocol.

4. Rules of Procedure for the Conference of the Parties to the Carpathian Convention shall apply mutatis mutandis to

the participation of observers in the work of subsidiary bodies serving this Protocol.

Article 32

Monitoring of compliance with obligations

1. The Parties shall regularly report to the Conference of the Parties on measures related to this Protocol and the results of

the measures taken. The Conference of the Parties shall determine the intervals and format at which the reports must

be submitted.

2. Observers may present any information or report on implementation of and compliance with the provisions of

this Protocol to the Conference of the Parties and/or to the Carpathian Convention Implementation Committee

(hereinafter referred to as the ”Implementation Committee”).

3. The Implementation Committee shall collect, assess and analyze information relevant to the implementation of this

Protocol and monitor the compliance by the Parties with the provisions of this Protocol.

4. The Implementation Committee shall present to the Conference of the Parties recommendations for implementation

and the necessary measures for compliance with the Protocol.

5. The Conference of the Parties shall adopt or recommend necessary measures.
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Article 33

Evaluation of the effectiveness of the provisions

1. The Parties shall regularly examine and evaluate the effectiveness of the provisions of this Protocol.

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may consider the adoption of

appropriate amendments to this Protocol where necessary in order to achieve its objectives.

3. The Parties shall facilitate the involvement of the regional and local authorities, and other stakeholders in the process

under paragraph 1.

CHAPTER V
FINAL PROVISIONS

Article 34

Links between the Carpathian Convention and the Protocol

This Protocol constitutes a Protocol to the Carpathian Convention within the meaning of Article 2 paragraph 3 thereof,

and any other relevant articles of the Carpathian Convention.

Article 35

Entry into force, amendment of, withdrawal from the Protocol, and settlement of disputes

1. The provisions of Articles 19, 20, 21 paragraphs 2 to 4 and Article 22 of the Carpathian Convention on entry into force,

amendment of and withdrawal from this Protocol and on settlement of disputes shall apply mutatis mutandis to this

Protocol.

2. Only a Party to the Carpathian Convention may become Party to this Protocol.

Article 36

Reservations

No reservations may be made to this Protocol.

Article 37

Depositary

The Depositary of this Protocol is the Government of Ukraine.

Article 38

Notifications

The Depositary shall, in respect of this Protocol, notify each Contracting Party of

(a) any signature,

(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval,

(c) any date of entry into force,

(d) any declaration made by a Contracting Party or signatory,

(e) any denunciation notified by a Contracting Party, including the date on which it becomes effective.

Article 39

Signature

This Protocol shall be open for signature at the Depositary from 27 May 2011 to 27 May 2012.

Done at Bratislava on the 27 May 2011 in one original in English language.

The original of the Protocol shall be deposited with the Depositary, which shall distribute certified copies to all Parties.
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A KÁRPÁTOK VÉDELMÉRÕL ÉS FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉSÉRÕL SZÓLÓ KERETEGYEZMÉNY

TURIZMUSSAL FOGLALKOZÓ JEGYZÕKÖNYVE
(Pozsony, 2011. május 27.)

A JEGYZÕKÖNYVBEN RÉSZT VEVÕ FELEK

Feladataikkal ÖSSZHANGBAN, melyek a 2003-ban, Kijevben megkötött, a Kárpátok védelmérõl és fenntartható

fejlesztésérõl szóló keretegyezménybõl (a továbbiakban: „Kárpátokról szóló Egyezmény”) fakadnak, általános politikai

célként törekednek a Kárpátok mint régió fenntartható fejlõdésének biztosítására és együttmûködnek ennek

érdekében;

A Kárpátokról szóló Egyezmény 9. cikke szerint fennálló kötelezettségeiknek MEGFELELÕEN;

A Kárpátokról szóló Egyezményhez kapcsolódó „Jegyzõkönyv a biológiai és táji sokféleség megõrzésérõl és

fenntartható használatáról” alapján fennálló kötelezettségeknek MEGFELELÕEN;

MEGJEGYEZVE, hogy az e Jegyzõkönyvben részes felek egyúttal a Biológiai sokféleségrõl szóló Egyezmény (Rio de

Janeiro, 1992, a továbbiakban: „CBD Egyezmény”) résztvevõi is, és FELIDÉZVE a Biológiai sokféleségrõl szóló

Egyezmény és az Alpesi Egyezmény, valamint a Kárpátokról szóló Egyezmény közötti Együttmûködési Megállapodást,

melyet 2008. május 29-én írtak alá Bonnban, és a Kárpátokról szóló Egyezményhez kapcsolódó 2. Konferencia (COP2)

11. sz. határozatát, amely az erõfeszítések növelését ajánlja a hegyvidéki biológiai sokféleség

CBD-munkaprogramjának végrehajtását illetõen;

FELIDÉZVE a CBD COP7 VII/14. sz. határozatát, amely a biológiai sokféleség és a turizmusfejlesztés irányelveit fogadta

el, továbbá felhívta a kormányokat a szóban forgó irányelvek befogadására és alkalmazására a nemzeti stratégiák,

valamint a turizmusfejlesztés terveinek kialakítása, illetve felülvizsgálata során;

ÉSZREVÉTELEZVE más, e téren releváns egyezményeket és megállapodásokat, nevezetesen: az Európai Táj

Egyezményt (Firenze, 2000), a Világ Kulturális és Természeti Örökségének Védelmérõl szóló Egyezményt (Párizs, 1972),

a Környezeti Hatások Határokon Átnyúló Felmérésérõl szóló Egyezményt (Espoo, 1991), valamint az Információk

Hozzáférhetõségérõl, a Döntéshozatalban való Társadalmi Részvételrõl és a Környezetvédelmi Igazságszolgáltatásról

szóló Egyezményt (Arhus, 1998);

FELISMERVE a hegyvidéki területek jelentõségét, a 13. fejezetben (Fenntartható hegyvidéki fejlõdés) kifejtett és

értékelt formában;

FELIDÉZVE a Környezetrõl és Fejlõdésrõl szóló Nyilatkozat további alkalmazásának Programját („Agenda 21”, Rio de

Janeiro, 1992), a Fenntartható fejlõdésrõl szóló Csúcsértekezlet Végrehajtási Tervét, és ELISMERVE a Fenntartható

Fejlõdés Bizottságának (CSD) – a Világturisztikai Szervezettel karöltve – tett erõfeszítéseit és az így elért teljesítményét,

melyek a fenntartható turizmus elõsegítésére irányultak;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Kárpátok egyedülálló biológiai és kulturális sokfélesége fontos érték a fenntartható

turizmus fejlesztése szempontjából;

FELISMERVE a turizmus növekvõ jelentõségét, a társadalmi és gazdasági fejlõdésben betöltött szerepét helyi, nemzeti

és regionális szinteken egyaránt, valamint hogy a fenntartható turizmus kifejlesztése a Kárpátok régiójában

lehetõséget nyújthat viszonylag elmaradott területek gazdasági fejlesztésére, a helyi gazdaságok sokoldalúságának

biztosítására; a turizmus ezen kívül jelentõs hasznot realizálhat a biológiai sokféleség megõrzésével, valamint

összetevõinek fenntartható alkalmazása révén;

FELISMERVE, hogy a Kárpátok élõ környezetet jelent a helyi közösségek számára, és ELISMERVE a helyi közösségek

hozzájárulását a fenntartható társadalmi, kulturális és gazdasági fejlõdéshez és a Kárpátok tradícióinak,

tapasztalatainak megõrzéséhez;

ABBAN A MEGGYÕZÕDÉSBEN, hogy a Kárpátok természeti és kulturális kincseinek megvédését, fenntartását és

fenntartható hasznosítását célzó erõfeszítések nem lehetnek elégségesek egyetlen ország részérõl, hanem regionális

együttmûködést igényelnek, továbbá ELHATÁROZVA az együttmûködést a fenntartható turizmus területén

a Kárpátok régiójában, azzal a céllal, hogy a turizmus fejlesztése a Kárpátok területén összhangban maradjon

a környezetvédelmi szempontokkal és egyesítse a társadalmi-gazdasági elõnyöket a biológiai és kulturális sokféleség

megõrzésével;

AZ ALÁBBIAKBAN EGYEZTEK MEG:
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I. FEJEZET
CÉLKITÛZÉSEK, FÖLDRAJZI HATÓKÖR ÉS DEFINÍCIÓK

1. cikk

Általános célkitûzések és elvek

1. Összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 9. cikkével, a Turizmusról szóló Jegyzõkönyv (a továbbiakban:

„A Jegyzõkönyv”) célja az, hogy lehetõvé tegye, fokozza és megkönnyítse a Felek együttmûködését a fenntartható

turizmus fejlesztése érdekében a Kárpátokban a jelenlegi és jövõbeni generációk elõnyére, maximalizálva

a turizmusban rejlõ elõnyöket, a biológiai sokféleség, ökoszisztémák, valamint a gazdasági és társadalmi fejlõdés

szempontjainak tiszteletben tartása mellett, továbbá lehetõség szerint mérsékelve a turizmusból származó negatív

ökológiai, környezeti és társadalmi-gazdasági hatásokat.

2. E célkitûzések megvalósítása érdekében a Felek

a) harmonizálják és koordinálják erõfeszítéseiket a fenntartható turizmus elõsegítése érdekében a Kárpátok

területén, a helyi közösségek számára elõnyös formában, tekintettel a Kárpátok kivételes természeti, táji

és kulturális örökségére és fokozzák együttmûködésüket e célból;

b) szorgalmazzák a határokon túlnyúló együttmûködést annak érdekében, hogy megkönnyítsék a fenntartható

turizmus fejlesztését, így koordinált, illetve közös gazdálkodási terveket alakítanak ki a határ menti védett

területeken és más, turisztikai szempontból fontos helyszíneken.

3. A Felek ennél fogva különösen az alábbi területeken mûködnek együtt:

a) a Kárpátok mint a fenntartható turizmus színterének reklámozása és propagálása;

b) a Kárpátok regionális fenntartható turisztikai szolgáltatásainak, termékeinek és csomagjainak fejlesztése,

marketingje, reklámja és propagandája;

c) egységes, magas színvonal biztosítása a fenntartható turizmus területén a Kárpátokban;

d) a turizmus hozzájárulásának növelése a helyi gazdaságok fenntartható fejlõdéséhez a Kárpátokban;

e) az idegenforgalom és a Kárpátok területén található turisztikai célok kialakításánál figyelembe veszik

a környezetvédelmi szempontokat és a viszonylag elmaradott területek helyi gazdaságának fenntartható

fejlõdésének szempontjait;

f) növelik a turizmus hozzájárulását a Kárpátok területén a biológiai és táji sokféleség megõrzéséhez és fenntartható

hasznosításához, összhangban az Európai Táj Egyezmény célkitûzéseivel;

g) fokozzák a turizmus hozzájárulását a fenntartható mezõgazdasági tevékenységhez a Kárpátokban;

h) fokozzák a turizmus hozzájárulását a fenntartható erdõgazdálkodáshoz a Kárpátokban;

i) tervezik a turizmushoz kapcsolódó közlekedés és más infrastruktúra fenntartható fejlesztését a Kárpátokban;

j) növelik a turizmus hozzájárulását a Kárpátok területén található helyi közösségek kulturális örökségének és

hagyományainak megõrzéséhez és ápolásához;

k) növelik a turizmus hozzájárulását a közoktatás területén és a fenntarthatósági tematika közismertté válásához;

l) elõsegítik a határokon túlnyúló együttmûködést a fenntartható turizmus területén a Kárpátokban;

m) kezelik a turizmusnak a Kárpátok biológiai és táji sokféleségére gyakorolt hatását;

n) kezelik a turizmus környezeti hatásait a Kárpátok területén;

o) kezelik a turizmus társadalmi-gazdasági és kulturális hatásait a Kárpátok területén;

p) ellenõrzik és figyelemmel kísérik a fenntartható turizmus fejlesztési politikájának és stratégiáinak hatékonyságát

a Kárpátok területén.

2. cikk

Földrajzi hatály

1. Ez a Jegyzõkönyv a Kárpátok régiójára vonatkozik (a továbbiakban: „a Kárpátok”) a Felek konferenciáján definiált

értelemben.

2. A Felek kiterjeszthetik e Jegyzõkönyv alkalmazását nemzeti területük további részeire is letétbe helyezett

nyilatkozatuk útján.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 101. szám 17271



3. cikk

Definíciók

E Jegyzõkönyv alkalmazásában:

a) „Biológiai sokféleségi jegyzõkönyv” A biológiai és táji sokféleség megõrzésérõl és fenntartható használatáról

szóló jegyzõkönyv (Bukarest, 2008), amely a Kárpátokról szóló Egyezményhez kapcsolódik;

b) a „biológiai sokféleség” az élõ szervezetek körében fennálló változékonyságot jelenti, amely magában foglalja

a fajokon belüli és a fajok és ökoszisztémák közötti sokféleséget;

c) a „határterület” olyan területet jelent, amely az illetõ Fél illetékességi területéhez tartozik, egy másik féllel közös

államhatár közelében, ahol az államhatár egyik oldalán folytatott tevékenységek, az adott tevékenység jellegétõl

függõen, valószínûleg közvetlen vagy közvetett, kedvezõtlen vagy pozitív környezeti hatással van az államhatár

másik oldalán található területre;

d) a „megõrzés” olyan intézkedések sorát jelenti, melyek a természetes élõhelyek és a fauna és flóra faji

populációinak fenntartásához szükségesek, kedvezõ körülmények között;

e) a „Felek Konferenciája” a Kárpátokról szóló Egyezményhez kapcsolódó konferenciát jelenti;

f) a „Kárpátokról szóló Egyezmény” a Kárpátok védelmérõl és fenntartható fejlõdésérõl szóló egyezményt (kelt

2003. május 22, Kijev, Ukrajna) jelenti;

g) a veszélyeztetett fajok olyan fajokat jelentenek, melyeket a megszûnés veszélye fenyeget nagy arányban vagy

teljes mértékben;

h) az „invazív idegenhonos fajok” nem õshonos fajokat jelent, melyeket szándékosan vagy véletlenszerûen

természetes élõhelyeiken kívül telepítenek, ahol meghonosodnak, szaporodnak, és olyan módon terjeszkednek,

hogy az károsítja az õket befogadó környezetet;

i) a „táj” az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezõk és/vagy emberi tevékenységek hatása

és kölcsönhatása eredményeként alakult ki;

j) a „tájak sokfélesége” a tájak változatosságát jelenti;

k) az „õshonos fajok” bennszülött fajokat jelentenek adott régióhoz vagy ökoszisztémához kapcsolódóan;

l) a „természetes élõhely” szárazföldi vagy vízi területet jelent, melyet földrajzi biotikus és abiotikus tényezõk

különböztetnek meg egymástól, ahol egy organizmus vagy populáció természetes módon elõfordul;

m) a ”megfigyelõ” a Kárpátokról szóló Egyezmény 14. cikk 5. bekezdése alapján definiált megfigyelõt jelenti;

n) a „Fél” az e Jegyzõkönyvben részt vevõ felet jelenti;

o) az „érintett közönség” azt a társadalmi csoportot jelenti, melyet a turisztikai fejlesztés érint vagy valószínûleg

érinteni fog vagy abban érdekeltséggel rendelkezik és érdekelt az erre vonatkozó döntések meghozatalában;

a definíció helyben honos embereket és helyi közösségeket foglal magában; e definíció alkalmazásában azok

a civil szervezetek, amelyek a fenntartható fejlõdés valamely aspektusát képviselik és megfelelnek a nemzeti

jogszabályok szerinti követelményeknek, érdekeltnek, érintettnek tekintendõk;

p) a „védett terület” olyan földrajzilag meghatározott területet jelent, melyet konkrét védelmi célkitûzések

megvalósítására jelöltek ki és ennek megfelelõen kezeltek;

q) a „helyreállítás” egy ökoszisztéma vagy élõhely visszatérését jelenti eredeti struktúrájához a fajok természetes

összetételéhez és a természetes funkciókhoz;

r) a „kiegészítõ testület” olyan testületet jelent, melyet az Egyezmény 14. cikk 2. bekezdés e) pontjával összhangban

állítottak fel, amely tematikus munkacsoportokat vagy bizottságokat foglalhat magában;

s) a „fenntartható fejlõdés” olyan fejlõdést jelent, amely oly módon elégíti ki a jelen generációk szükségleteit és

igényeit, hogy nem veszélyezteti közben a jövõbeni generációk igényeinek kielégíthetõségét;

t) a „fenntartható turizmus” olyan turizmust jelent, amely gondoskodik a környezeti erõforrások fenntartható

hasznosításáról, gátolja a biológiai sokféleség és a táj állapotának, veszélyeztetését és a minimumra csökkenti

a káros környezeti, ökológiai, kulturális és társadalmi hatásokat; a természetes ökoszisztémák és biológiai források

megismerését és tiszteletben tartását egyre nagyobb mértékben teszi lehetõvé az oktatáson keresztül;

tiszteletben tartja a befogadó közösségek társadalmi-kulturális kincseit, megõrizve azok épített és élõ kulturális

örökségét és hagyományos értékeiket, hozzájárul a kultúrák közötti megértéshez és toleranciához, hozzájárul

az életképes hosszú távú gazdasági tevékenység biztosításához, miközben a társadalmi-gazdasági elõnyöket

minden érdekelt számára elérhetõvé teszi, azok igazságos elosztásával, beleértve a stabil foglalkoztatási

és jövedelemszerzési lehetõségeket, szociális juttatásokat a befogadó közösségek számára és hozzájárulva

a szegénység mérséklõdéséhez;
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u) a „fenntartható hasznosítás” a biológiai sokféleség komponenseinek olyan felhasználását jelenti, olyan

mértékben és módon, amely nem vezethet a biológiai sokféleség hanyatlásához hosszabb távon, ezáltal

megõrizve a jelen és jövõbeni generációk igényeinek és szükségleteinek kielégíthetõségét;

v) a „határokon átnyúló védett terület” olyan területet jelent, amely két vagy több területbõl áll, két vagy több fél

illetékességi területén helyezkedik el az államhatár szomszédságában, az adott fél saját joghatósága alatt.

II. FEJEZET
ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

4. cikk

A fenntartható turizmus tervezését, fejlesztését és kezelését biztosító politikák harmonizációja a Kárpátok

régiójában

1. A Felek saját nemzeti területükön kifejlesztik és megvalósítják azokat a politikákat és stratégiákat, melyek

a fenntartható turizmus fejlesztését szolgálják, beleértve e politika megvalósítását és ellenõrzését, miközben az

Egyezményben részt vevõ más Felek által kidolgozott politikákat és stratégiákat is figyelembe veszik.

2. A Felek fontolóra veszik a nemzetközileg alkalmazott eszközök és módszerek hasznosítását a turizmus tervezésében,

fejlesztésében és bonyolításában, különös tekintettel a korlátozott gazdasági lehetõségekkel rendelkezõ sebezhetõ

területekre, továbbá összehangolják meglévõ nemzeti tervezési eszközeiket és kereteiket.

3. A Felek információt cserélnek kormányzati intézményeik között minden szinten és minden érdekelt bevonásával,

a legjobb módszerek alkalmazásával a fenntartható turizmus fejlesztése és szervezése érdekében, beleértve

a tervezésre, szabványokra, jogalkotásra és alkalmazásra vonatkozó információkat, továbbá a fenti elvek

megvalósítása során szerzett tapasztalatokat tekintve.

5. cikk

A fenntartható turizmus és az ágazati politikák célkitûzéseinek integrációja a Kárpátok területén

1. A Felek figyelembe veszik a Jegyzõkönyv célkitûzéseit más politikák kialakításában és megvalósításában is, különösen,

de nem kizárólag, területrendezési (tájépítési) és természeti erõforrás gazdálkodási tevékenységükben, a biológiai

sokféleség és a táj állapota megõrzésében, a vízi és folyómeder-hasznosítási tevékenységükben, mezõ és

erdõgazdasági, közlekedési és egyéb infrastrukturális, ipari és energetikai tevékenységükben.

2. A Felek együttmûködnek a fenntartható turizmus és más ágazati politikák integrációjában, melyeket regionális vagy

globális szinten fejlesztettek ki, és amelyek elõnyösek lehetnek vagy befolyásolhatják a biológiai és táji sokféleség

fenntartható hasznosítását a Kárpátok területén.

6. cikk

Regionális és helyi hatóságok, valamint más érdekeltek részvétele

1. A Felek lépéseket tesznek, saját fennálló intézményi kereteiken belül, hogy bevonják az érdekelt, illetékes

intézményeket, regionális és helyi hatóságokat, és más érintett vagy érdekelt feleket a politika formálásába és

végrehajtásába, és az így kialakított intézkedések a fenntartható turizmus fejlõdését szolgálják a Kárpátok területén.

2. A Felek lépéseket tesznek, saját fennálló intézményi kereteiken belül, hogy megkönnyítsék az intézmények, hatóságok

és az 1. bekezdésben említett más érintett-érdekelt felek közötti koordinációt és együttmûködést, azzal a céllal, hogy

ösztönözzék a közös felelõsségvállalást és növeljék a szinergia-hatásokat.

7. cikk

Nemzetközi együttmûködés

1. A Felek ösztönzik az illetékes intézmények és szervezetek közötti aktív együttmûködést nemzetközi szinten is,

tekintettel a fenntartható turizmus fejlesztésére a Kárpátok területén.

2. A Felek elõsegítik a regionális és a helyi hatóságok közötti együttmûködést, nemzetközi szinten is, a fenntartható

turizmus fejlesztésének területén a Kárpátok régiójában; megoldásokat keresnek a közös problémákra

a legalkalmasabb szinten.
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III. FEJEZET
KONKRÉT INTÉZKEDÉSEK

8. cikk

A Kárpátok területe mint a fenntartható turizmus színtere

1. A Felek lépéseket tesznek a Kárpátok régiójának mint a fenntartható turizmus színterének támogatása érdekében,

tekintettel annak egyedülálló közös természeti és kulturális értékeire, valamint a terület történelmi örökségére.

2. A Felek együttmûködnek a Kárpátok mint fenntartható turisztikai célpont marketingjében és népszerûsítésében,

különösen azzal, hogy ösztönöznek, együttesen megvalósítanak és támogatnak közös projekteket és

kezdeményezéseket, melyek a fenntartható turizmus fejlõdését szolgálják a Kárpátok területén, építve a fent említett

értékekre, valamint támogatva, népszerûsítve azokat.

9. cikk

A Kárpátok régiója fenntartható turizmusának termékei, szolgáltatásai és csomagjai – fejlesztés,

támogatás és marketing

1. A Felek lépéseket tesznek saját nemzeti területükön, azzal a céllal, hogy kifejlesszék és támogassák a Kárpátok

fenntartható turizmusának termékeit, szolgáltatásait és csomagjait, különösen azokat, amelyek e terület közös

természeti és kulturális értékeire, hagyományaira és történelmi örökségére építenek. Ezzel kapcsolatos marketing

tevékenységüket bel- és külföldi piacokon egyaránt fokozzák.

2. A Felek együttmûködnek olyan konkrét Kárpátokra jellemzõ versenyelõnyök meghatározását illetõen, melyek

a fenntartható turizmus fejlõdését szolgálják más európai hegyvidéki régiókon túlmenõen, és amelyek biztosíthatják

a Kárpátok területén a fenntartható turizmus termékeinek, szolgáltatásainak és csomagjainak kiemelkedõ értékesítési

lehetõségeit az európai és globális turisztikai piacokon.

3. A Felek együttmûködnek a Kárpátok területén fenntartható turizmus szolgáltatásainak, termékeinek és csomagjainak

egységes kifejlesztése területén, továbbá elõsegítik a Kárpátokban e tekintetben aktív szereplõk, érdekeltek

együttmûködését, ideértve az idegenforgalmi vállalkozókat, utazási irodákat és a turizmus szektorában tevékenykedõ

más szereplõket is.

4. A Felek együttmûködnek az egységes, a Kárpátokhoz tartozó turisztikai márka kifejlesztésén és bevezetésén.

5. A Felek együttmûködnek közös támogatási-népszerûsítési stratégiák és marketing rendszerek kifejlesztésén és

bevezetésén a fenntartható turizmus termékeire, szolgáltatásaira és csomagjaira vonatkozóan, a Kárpátok egész

régiójában.

10. cikk

A fenntartható turizmus egységes minõségi szabványainak biztosítása a Kárpátokban

1. A Felek lépéseket tesznek saját nemzeti területükön, azzal a céllal, hogy támogassák minõségi szabványok kialakítását

a Kárpátok területén a fenntartható turizmust illetõen.

2. Figyelemmel a nemzetközi és európai standardokra, a Felek együttmûködnek az egységes minõségi szabványok

kidolgozásában, bevezetésében és alkalmazásában – a szálláshelyek, létesítmények, szolgáltatások és az ügyfelekrõl

való gondoskodás vonatkozásában – a Kárpátok területén.

3. A Felek együttmûködnek az egységes turisztikai minõségbiztosítási rendszer kidolgozásán, bevezetésén és

alkalmazásán a Kárpátok területén. Fontolóra veszik a nemzetközi és regionális minõségi tanúsítványok (címkék) és

odaítélési rendszerek alkalmazását, illetve a jelenlegi igazolási rendszerek elfogadását, megfelelõnek nyilvánítását.

4. A Felek együttmûködnek egységes, a Kárpátok régiójára vonatkozó politika kidolgozásában, elfogadásában és

alkalmazásában, ami a turisztikai termékek és szolgáltatások minõségének folyamatos és rendszeres kutatását illeti az

egész régióra kiterjedõ módon; együttmûködnek a látogatói elégedettség minõségének és a turisztikai színtereken

szerzett tapasztalatok ellenõrzésében, beleértve a fenntarthatósági szempontok közismertségének növelését,

valamint a Kárpátok természeti és kulturális örökségének propagálását és tiszteletben tartását.

5. A Felek ösztönzik és támogatják a tapasztalatcserét és a pozitív gyakorlat példáinak megismertetését egymással

minõségi szabványok bevezetésében és fenntartásában a turisztikai szolgáltatások területén.
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6. A Felek ösztönzik és támogatják közös akciótervek kidolgozását és megvalósítását, hogy minõségjavulást érjenek el

a fenntartható turizmus szolgáltatási ágában a Kárpátok területén.

11. cikk

A turizmus hozzájárulásának növelése a Kárpátok helyi gazdaságának fenntartható fejlõdéséhez

1. A Felek lépéseket tesznek saját nemzeti területükön annak érdekében, hogy felkutassák, támogassák és elõsegítsék

a turizmusfejlesztés és a helyi gazdaságok fejlesztése közötti szinergia-lehetõségeket a Kárpátokban.

2. A Felek együttmûködnek közös, a Kárpátok mint régió szintjén egységes politika kialakításában, befogadásában

és megvalósításában, ami a helyi termékek, a helyi termelõk hálózatai, különösen a hagyományos mûvészeti és

kézmûipari termékek propagálását, címkézését és tanúsítványait illeti, ideértve a helyi mezõgazdasági árucikkeket is,

melyek a helyi állattenyésztés és növénytermesztés eredményeit hasznosítják.

3. A Felek lépéseket tesznek, saját nemzeti területükön, annak érdekében, hogy támogassák és elõsegítsék

a fenntartható turizmus fejlesztését célzó kezdeményezéseket és projekteket a Kárpátok régiójában, melyek erõsítik

a helyi gazdasági fejlõdést és a helyi lehetõségekre építenek, a helyi termékek és szaktudás felhasználásának

fokozásával, valamint foglalkoztatási lehetõségek kiaknázásával a helyi munkaerõ számára. Prioritást kell adni azoknak

a kezdeményezéseknek és projekteknek, amelyek:

a) hozzájárulnak a turizmus mint gazdasági tevékenység hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához;

b) erõsítik az egyes turisztikai helyszínek meglévõ egyedi értékesítési potenciálját;

c) elõsegítik a turizmus innovációját és sokszínûségét, hozzáadott értéket jelentenek az egyes turisztikai helyszínek

jelenlegi helyi kínálatában új helyi és regionális turisztikai termékek kialakításával is;

d) hozzájárulnak a turisztikai kínálat diverzifikációjához azzal a céllal, hogy csökkentsék a turizmus szezonális

korlátaiból eredõ kedvezõtlen hatásokat a turisztikai szolgáltatások és a helyi foglalkoztatási lehetõségek

kínálatának bõvítésével a szezonon kívüli idõszakban is;

e) hozzájárulnak a helyi gazdasági tevékenységek diverzifikációjához a turizmuson túlmenõen, azzal a céllal, hogy

ahol arra lehetõség nyílik, csökkentsék a helyi gazdaság turizmusfüggõségét;

f) gazdagítják és kiegészítik az egyes turisztikai helyszínek jelenlegi helyi turisztikai kínálatát, elkerülve a már

mûködõ vállalkozásokkal a verseny fokozását.

4. A Felek lépéseket tesznek, azzal a céllal, hogy támogassák és elõsegítsék a fenntartható turizmus fejlõdését a kevésbé

fogékony és kevésbé fejlett területeken, hogy a viszonylag elmaradott helyi közösségek fenntartható gazdasági

fejlõdését elõmozdítsák, mérsékeljék a negatív migrációt és a vidék elnéptelenedési trendjeit, hozzájáruljanak

a szegénység csökkentéséhez és lehetõvé tegyék a turisztikai szolgáltatásokból származó elõnyök és bevétel

igazságosabb elosztását a Kárpátok önkormányzatai részérõl.

5. A Felek lépéseket tesznek saját nemzeti területükön annak érdekében, hogy a helyi közösségek alkalmassá váljanak

a fenntartható turizmus fejlesztését célzó projektjavaslatok elkészítésére és képesek legyenek forrásokat teremteni

e projektek megvalósítására.

12. cikk

A Kárpátok turisztikai forgalmának menedzselése a környezetvédelem és a helyi gazdasági fejlõdés

szempontjainak figyelemvételével

1. A Felek – a Kárpátokról szóló Egyezmény 12. cikkével összhangban – együttmûködnek a térség turisztikai forgalmának

folyamatos és rendszeres megfigyelését biztosító közös regionális politika kialakításában, elfogadásában és

alkalmazásában.

2. Azzal a céllal, hogy mérsékeljék a turizmus hatásait a Kárpátok sebezhetõ hegyvidéki ökoszisztémáira és hogy

biztosítsák a turisztikai forgalom egyenletesebb megoszlását a Kárpátok régiójában, a Felek lépéseket tesznek saját

nemzeti területükön, hogy e forgalmat részben eltereljék, átcsatornázzák a jelenlegi fõ turisztikai színterekrõl

és érzékeny helyszínekrõl, a védett területekrõl ökológiailag kevésbé sebezhetõ, kevésbé fejlett és a turizmusban

kevésbé felfedezettnek számító területekre, melyek ugyanakkor elegendõ potenciállal rendelkeznek a turisztikai

forgalom egy részének lekötésére, fogadására.
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13. cikk

A turizmus hozzájárulásának növelése a Kárpátok biológiai sokféleségének és a táj állapotának

megõrzéséhez és fenntartható hasznosításához

1. A Felek megvizsgálják annak lehetõségét saját nemzeti területükön, hogyan csoportosítsák át a turizmusból származó

bevételek egy részét annak érdekében, hogy elõsegítsék a Kárpátok biológiai és táji sokféleségének fenntartható

hasznosítását, különös tekintettel a védett területek kialakítására, kezelésére és fenntartására.

2. A Felek együttmûködnek az információcserében, továbbá a jó gyakorlat példáinak terjesztésében, ami a fenntartható

turizmus fejlõdésébõl származó elõnyök, hasznok hozzájárulását illeti a Kárpátok biológiai és táji sokfélesége

megõrzéséhez és fenntartható hasznosításához.

14. cikk

A turizmus hozzájárulása a Kárpátok fenntartható mezõgazdaságához

1. A Felek lépéseket tesznek saját nemzeti területükön annak érdekében, hogy felkutassák, támogassák és elõsegítsék

a fenntartható turizmus fejlõdése és a fenntartható mezõgazdaság közötti szinergia-lehetõségeket a Kárpátok

területén, továbbá, hogy megkönnyítsék az együttmûködést e tekintetben az érintett hatóságok, intézmények és

érdekeltek között, beleértve a turizmusban aktív vállalkozókat, utazási irodákat és az ágazat más szereplõit.

2. A Felek lépéseket tesznek saját nemzeti területükön – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 7. és 11. cikkével –

annak érdekében, hogy támogassák és segítsék a régió fenntartható turizmusának fejlõdésére irányuló

kezdeményezéseket és projekteket, melyek egészséges gazdasági ösztönzést nyújtanak a Kárpátokban

hagyományosan folytatott fenntartható mezõgazdasági földhasználathoz és tevékenységhez, továbbá olyan helyi

árucikkek elõállításához, címkézéséhez és tanúsítványaihoz, melyek a helyi állattenyésztés és növénytermesztés

eredményeit hasznosítják.

3. A Felek együttmûködnek az információcserében, továbbá a jó gyakorlat példáinak terjesztésében, ami a fenntartható

turizmus fejlõdésébõl származó elõnyök, hasznok hozzájárulását illeti a Kárpátok fenntartható mezõgazdasági

tevékenységéhez.

15. cikk

A turizmus hozzájárulása a Kárpátok fenntartható erdõgazdaságához

1. A Felek, figyelemmel az erdõk multifunkcionális szerepére, lépéseket tesznek saját nemzeti területükön, hogy

felkutassák, támogassák és elõsegítsék a fenntartható turizmus fejlõdése és a fenntartható erdõgazdaság közötti

szinergia-lehetõségeket a Kárpátok területén, továbbá, hogy megkönnyítse az együttmûködést e tekintetben az

érintett hatóságok, intézmények és érdekeltek között, beleértve a turizmusban aktív vállalkozókat, utazási irodákat és

az ágazat más szereplõit.

2. A Felek együttmûködnek az információcserében, továbbá a jó gyakorlat példáinak terjesztésében, ami a fenntartható

turizmus fejlõdésébõl származó elõnyök, hasznok hozzájárulását illeti a Kárpátok fenntartható erdõgazdasági

tevékenységéhez.

16. cikk

A turizmushoz kapcsolódó közlekedési és egyéb infrastruktúra tervezése a Kárpátokban

1. A Felek – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 8. cikk 1. bekezdésével, valamint a Biológiai sokféleségrõl szóló

Jegyzõkönyv 5., 8., 9. és 12. cikkével – olyan politikát folytatnak a fenntartható turizmushoz kapcsolódó közlekedés

tervezésében a Kárpátok területén, amely figyelembe veszi a hegyvidéki környezet sajátosságait.

2. A Felek – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 8. cikk 2. bekezdésével – együttmûködnek fenntartható

közlekedési rendszerek kiépítése érdekében a Kárpátok határmenti területein, azzal a céllal, hogy a helyi lakosság és

a turisták számára biztosítsák a mobilitás és a megközelíthetõség elõnyeit, elõsegítsék a fenntartható turizmus

fejlõdését a határmenti területeken és növeljék a kölcsönhatásokat és az együttmûködést a határmenti területeken élõ

helyi közösségek között.

3. A Felek – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 8. cikk 3. bekezdésével – együttmûködnek környezetbarát

közlekedési modellek kifejlesztésében a Kárpátok környezetvédelmi szempontból érzékeny területein.

17276 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 101. szám



4. A Felek lépéseket tesznek saját nemzeti területükön, azzal a céllal, hogy támogassák és elõsegítsék a fenntartható

közlekedési hálózatok projektjeit, melyek javítják a turisztikai színterek, üdülõhelyek megközelíthetõségét – közösségi

közlekedési formák igénybevételével – a Kárpátokban és ösztönözzék a turistákat ezek használatára.

5. A Felek lépéseket tesznek saját nemzeti területükön, azzal a céllal, hogy csökkentsék a gépjármû-használati

függõséget a Kárpátok turisztikai színterein, üdülõhelyein és azok közelében.

6. A Felek lépéseket tesznek saját nemzeti területükön, azzal a céllal, hogy elõsegítsék a jelenlegi turisztikai, rekreációs és

sport-infrastruktúra újraélesztését és javítását-fejlesztését, új létesítmények építésének alternatívájaként

a Kárpátokban.

7. A Felek együttmûködnek az információcserében, továbbá a jó gyakorlat példáinak terjesztésében, ami a fenntartható

turisztikai közlekedés fejlesztését és infrastruktúráját illeti a Kárpátok területén.

17. cikk

A turizmus hozzájárulásának növelése a kulturális örökség és a tradicionális tudás, ismeretek

megõrzéséhez és ápolásához a Kárpátok helyi közösségei számára

1. A Felek – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 11. cikkével – együttmûködnek a fenntartható turizmus

fejlõdésének olyan közös elveinek kidolgozásában, befogadásában és alkalmazásában, melyek segítik a helyi

közösségek kulturális örökségének és hagyományos ismereteinek megõrzését és ápolását, növelik és tiszteletben

tartják a régió szocio-kulturális hitelességét, gondoskodnak róla, hogy az épített, valamint az élõ kulturális örökség és

a hagyományos értékek ne vesszenek el, ne menjenek feledésbe.

2. A Felek lépéseket tesznek annak érdekében, hogy támogassák és segítsék a fenntartható turisztikai tevékenységek

fejlõdését, erõsítve a Kárpátokban élõ helyi közösségek kulturális örökségének és hagyományos ismereteinek

megõrzését és ápolását, különös tekintettel azokra a kezdeményezésekre és projektekre, amelyek egészséges

gazdasági ösztönzést nyújtanak a hagyományos építészeti objektumok megõrzéséhez, a helyi állattenyésztés és

növénytermesztés eredményeinek hasznosításához, valamint a tradicionális földhasználat, a kézmûipari tevékenység,

a helyi árucikkek, népmûvészet és kisipar folytatásához.

3. A Felek lépéseket tesznek saját nemzeti területükön azzal a céllal, hogy ösztönözzék a turizmusból származó bevételek

egy részének átcsatornázását a Kárpátokban élõ helyi közösségek kulturális örökségének és hagyományos

ismereteinek megõrzésére és ápolására, különös tekintettel a tradicionális földhasználatra, az építészeti objektumok

megõrzésére, a hagyományos kézmûipari tevékenység, a helyi árucikkek, népmûvészet és iparmûvészet folytatására.

18. cikk

A turizmus hozzájárulásának növelése a közoktatáshoz és a fenntarthatósági szempontok közismertté

tételéhez

1. A Felek lépéseket tesznek azzal a céllal, hogy támogassák és elõsegítsék a Kárpátok területén a turizmussal kapcsolatos

fenntarthatósági kérdések jobb megismerését szolgáló kezdeményezések és projektek kidolgozását.

2. A Felek együttmûködnek a Kárpátok környezetismereti tananyagának közoktatási kidolgozásában, a természeti

és kulturális örökség értelmezésében, valamint más, a téma ismertségét elõmozdító, a Kárpátok fenntartható

turizmusának fejlõdésével összefüggõ programok szervezésében, az alábbi célkitûzésekkel:

a) a Kárpátok területével kapcsolatos fenntarthatósági szempontok ismertségének növelése a helyi közösségek,

a turizmusban aktív vállalkozók, utazási irodák, turisztikai szervezõk, szolgáltatók és a turisták, valamint

a nagyközönség köreiben;

b) a Kárpátok természetes ökoszisztémáinak és biológiai erõforrásainak jobb megismertetése és tiszteletben tartása;

c) a biológiai és táji sokféleség megõrzését célzó nemzeti és helyi erõfeszítések ismertségének növelése;

d) a Kárpátokban élõ helyi közösségek kulturális örökségének és hagyományos ismereteinek, tudásának

megismertetése;

e) a kedvezõtlen hatások minimumra csökkentése érdekében a fenntartható turisztikai gyakorlat és a turisták helyes

viselkedésének elõmozdítása, például „A fenntartható turizmus irányadó gyakorlatának kódexe a Kárpátokban”

címû közös kiadvány kidolgozásával;

f) a fenntartható turizmus pozitív hatásainak propagálása a Kárpátokban.
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19. cikk

Információ- és tapasztalatcsere, a fenntartható turizmus fejlõdését és menedzselését szolgáló kapacitások

kiépítése a Kárpátokban

1. A Felek együttmûködnek a fenntartható turizmus fejlõdésével és menedzselésével kapcsolatos információ- és

tapasztalatcsere kialakításában, valamint a helyes gyakorlat példáinak terjesztésében.

2. A Felek lehetõvé teszik a nemzetközi együttmûködést tudományos intézmények között a fenntartható turizmus

fejlõdésével és menedzselésével kapcsolatos kérdéseket illetõen, különös tekintettel a monitoring rendszerek

összehangolására, az adatbázisok szolgáltatásaira és összehangolására, valamint közös kutatási programok és

projektek megvalósítására a Kárpátokban.

3. A Felek biztosítják, hogy a kutatási és monitoring tevékenység nemzeti eredményeit, melyek e Jegyzõkönyv

célkitûzéseinek megvalósítását szolgálják, egy közös állandó megfigyelési és információs rendszer tartalmazza,

és hogy ezek a nagyközönség számára a jelenlegi intézményi keretek között elérhetõk legyenek.

4. A Felek lehetõvé teszik környezetvédelmi szempontból egészséges, társadalmilag elfogadható és megfelelõ tervezési,

fejlesztési és menedzselési technológiák átadását és befogadását a Kárpátok fenntartható turizmusával

összefüggésben.

5. A Felek együttmûködnek közös oktatási és képzési rendszerek kialakításában a Kárpátok fenntartható turizmusának

fejlesztésével és menedzselésével kapcsolatos területeken, továbbá ösztönzik és támogatják szakértõi hálózatok

kialakítását a vonatkozó szakismeretek képzettség és információ cseréje céljából.

6. A Felek együttmûködnek az emberi erõforrások és intézményi kapacitások fejlesztésének és erõsítésének területén,

amennyiben ezek a Jegyzõkönyv céljainak elérését szolgálják.

20. cikk

A határokon átnyúló együttmûködés támogatása a Kárpátok fenntartható turizmusának fejlõdése

érdekében

1. A Felek – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 9. cikk 2. bekezdésével – olyan politikát folytatnak, amely

a határokon túli együttmûködést támogatja a fenntartható turizmus fejlõdésének elõsegítése céljából a Kárpátok

határmenti területein.

2. A Felek menedzselési terveket dolgoznak ki és valósítanak meg azzal a céllal, hogy a fenntartható turizmus fejlõdését

elõmozdítsák a Kárpátok határmenti területein.

3. A Felek – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 9. cikk 2. bekezdésével – lépéseket tesznek annak érdekében,

hogy összehangolják a fenntartható turizmus fejlõdésével összefüggõ tervezési, menedzselési tevékenységüket,

illetve közös menedzselési terveket dolgozzanak ki a Kárpátok határmenti területein a szomszédos országgal vagy

országokkal, melyek e Jegyzõkönyv résztvevõi, különös tekintettel a határokon túlnyúló vagy határmenti védett

területekre és más turisztikai szempontból fontos helyszínekre.

21. cikk

A turizmus biológiai és táji sokféleségre gyakorolt hatásainak kezelése a Kárpátokban

1. A Felek a megelõzés elvének alkalmazásával felmérik, illetve számításba veszik a turizmus azon lehetséges közvetlen

vagy közvetett, rövid vagy hosszú távú hatását, – beleértve a halmozott hatásokat, valamint a rekreációs és

sportinfrastruktúra fejlesztési projektjeinek hatásait – melyek valószínûleg kedvezõtlen befolyást gyakorolnak

a Kárpátok biológiai és táji sokféleségére. E tekintetben a Felek a turizmus fejlesztésével kapcsolatos projektek, tervek

és tevékenységek potenciálisan kedvezõtlen hatását felmérik, beleértve a határokon túlnyúló hatásokat is

a Kárpátokban.

2. A Felek – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 12. cikkével – együttmûködnek a meglévõ és tervezett

turisztikai fejlesztések hatásainak folyamatos és rendszeres monitoringjával, a biológiai és táji sokféleség

érintettségével kapcsolatos közös politika kidolgozásában, befogadásában és alkalmazásában, melyet regionális,

nemzeti és helyi szinten valósítanak meg, különös tekintettel az alábbi célokra:

a) a veszélyeztetett természetes és féltermészetes élõhelyek megõrzése, fenntartása, helyreállítása és fenntartható

használata, melyek a Kárpátokban õshonosak és szerepelnek a Kárpátok élõhelyeinek Vörös Listáján a biológiai

sokféleségrõl szóló Jegyzõkönyv 8. cikk 1. bekezdése értelmében;
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b) a védett területek integritása, kontinuitása, összekapcsolása és karbantartása más olyan területekkel együtt,

melyek a biológiai és táji sokféleség szempontjából jelentõsek a Kárpátok területén és a Kárpátok ökológiai

hálózatának egységes, összefüggõ fenntartása a biológiai sokféleségrõl szóló jegyzõkönyv 9. cikkével

összhangban;

c) a Kárpátokban õshonos veszélyeztetett flóra és fauna megõrzése, ideértve a Kárpátok fajainak Vörös Listáján

szereplõ egyedeket a biológiai sokféleségrõl szóló jegyzõkönyv 12. cikk 1. bekezdésével összhangban;

d) az invazív fajok és/vagy a genetikailag módosított organizmusok – melyek valószínûleg kedvezõtlen környezeti

hatással vannak és sérthetik a biológiai sokféleséget, az ökoszisztémákat, az élõhelyeket vagy a fajokat a Kárpátok

területén – betelepítésének vagy beengedésének megakadályozása.

3. A Felek megállapítják azokat a feltételeket és kritériumokat – beleértve a releváns jogorvoslati és kártérítési

intézkedéseket – melyek alapján a turizmussal kapcsolatos és a biológiai és táji sokféleségre potenciálisan ártalmas

stratégiák, projektek és tevékenységek a Kárpátok területén engedélyezhetõk.

4. A Felek lépéseket tesznek, saját nemzeti területükön azzal a céllal, hogy meggátolják, mérsékeljék, valamint – szükség

esetén – kompenzálják a turizmus biológiai és táji sokféleségre gyakorolt esetleges kedvezõtlen hatásait

a Kárpátokban

22. cikk

A turizmus környezeti hatásainak kezelése a Kárpátokban

1. A Felek a megelõzés elvének alkalmazásával felmérik, illetve számításba veszik a turizmus azon lehetséges közvetlen

vagy közvetett, rövid vagy hosszú távú hatását, beleértve a halmozott hatásokat, valamint a rekreációs és

sportinfrastruktúra fejlesztési projektjeinek hatásait, melyek valószínûleg kedvezõtlen befolyást gyakorolnak

a Kárpátok környezetére. E tekintetben a Felek felmérik a turizmus fejlesztésével kapcsolatos projektek tervek

és tevékenységek potenciálisan kedvezõtlen hatását, beleértve a határokon túlnyúló hatásokat is a Kárpátokban.

2. A Felek – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 12. cikkével – együttmûködnek a meglévõ és tervezett

turisztikai fejlesztések környezeti hatásainak folyamatos és rendszeres monitoringjára vonatkozó közös politika

kidolgozásában, elfogadásában és alkalmazásában, amelyet regionális, nemzeti és helyi szinten valósítanak meg,

különös tekintettel a természeti erõforrások föld, talaj, víz, erdõk, energia használatára, valamint a szennyvíz, hulladék

és légszennyezés kezelésének kérdéseire.

3. A Felek megállapítják azokat a feltételeket és kritériumokat – beleértve a releváns jogorvoslati és kártérítési

intézkedéseket – melyek alapján a turizmussal kapcsolatos és a környezetre potenciálisan ártalmas stratégiák,

projektek és tevékenységek a Kárpátok területén engedélyezhetõk.

4. A Felek lépéseket tesznek, saját nemzeti területükön azzal a céllal, hogy meggátolják, mérsékeljék, valamint – szükség

esetén – kompenzálják a turizmus esetleges kedvezõtlen hatásait a környezetre a Kárpátokban.

23. cikk

A turizmus társadalmi-gazdasági és kulturális hatásainak kezelése a Kárpátokban

1. A Felek a megelõzés elvének alkalmazásával felmérik, illetve számításba veszik a turizmus lehetséges közvetlen vagy

közvetett, rövid vagy hosszú távú hatását, – beleértve a halmozott hatásokat, valamint a rekreációs és

sportinfrastruktúra fejlesztési projektjeinek hatásait –, melyek valószínûleg kedvezõtlen társadalmi-gazdasági

és kulturális befolyást gyakorolnak a Kárpátok területén. E tekintetben a Felek felmérik a turizmus fejlesztésével

kapcsolatos projektek tervek és tevékenységek potenciálisan kedvezõtlen hatását, beleértve a határokon túlnyúló

hatásokat is a Kárpátokban.

2. A Felek – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 12. cikkével – együttmûködnek a meglévõ és tervezett

turisztikai fejlesztések társadalmi-gazdasági és kulturális hatásainak folyamatos és rendszeres monitoringjával

kapcsolatos közös politika kidolgozásában, befogadásában és alkalmazásában, melyet regionális, nemzeti és helyi

szinten valósítanak meg.

3. A Felek lépéseket tesznek, saját nemzeti területükön, azzal a céllal, hogy meggátolják, mérsékeljék, valamint – szükség

esetén – kompenzálják a turizmus esetleges kedvezõtlen társadalmi-gazdasági és kulturális hatásait a Kárpátokban.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 101. szám 17279



24. cikk

A fenntartható turizmus politikájának és stratégiáinak hatékonysági monitoringja a Kárpátokban

1. A Felek figyelemmel kísérik és ellenõrzik a nemzeti, regionális és helyi szinten megvalósuló, a fenntartható turizmus

fejlesztésére irányuló politika és stratégiák hatékonyságát a Kárpátok területén.

2. A Felek – összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 12. cikkével – együttmûködnek a regionális, nemzeti és helyi

szinten megvalósuló turisztikai fejlesztések hatásainak folyamatos és rendszeres monitoringjával kapcsolatos közös

politika kidolgozásában, befogadásában és alkalmazásában, a fenntartható turizmus fejlesztését célzó politika és

stratégiák hatásaival összefüggésben közösen megállapított mutatók definiálásával és alkalmazásával, megfelelõen

számba véve és mérve az alábbi tényezõket:

a) a fenntartható turizmus fejlõdését célzó politika és stratégiák hozzájárulása a Kárpátokban a biológiai és táji

sokféleség megõrzéséhez és fenntartható hasznosításához a Kárpátokban, összhangban a Kárpátokról szóló

Egyezmény 4. cikkével és az ahhoz kapcsolódó, a biológiai és táji sokféleség megõrzésérõl és fenntartható

használatáról szóló jegyzõkönyvvel (Bukarest, 2008);

b) a fenntartható turizmus fejlõdését célzó politika és stratégiák hozzájárulása a Kárpátokban a régió vízi

erõforrásainak védelméhez és fenntartható hasznosításához, összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény

6. cikkével;

c) a fenntartható turizmus fejlõdését célzó politika és stratégiák hozzájárulása a Kárpátokban a fenntartható

mezõgazdasági tevékenységhez, különös tekintettel a hagyományos mûvelésû mezõgazdasági földterület

fenntartható kezelésére, összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 7. cikkével;

d) a fenntartható turizmus fejlõdését célzó politika és stratégiák hozzájárulása a Kárpátokban a fenntartható

erdõgazdasági tevékenységhez, összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 7. cikkével;

e) a fenntartható turizmus fejlõdését célzó politika és stratégiák hozzájárulása a Kárpátokban a fenntartható

közlekedési és egyéb infrastruktúra fejlesztéséhez, összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 8. cikkével;

f) a fenntartható turizmus fejlõdését célzó politika és stratégiák hozzájárulása a Kárpátokban a régióban élõ helyi

közösségek kulturális örökségének megõrzéséhez, valamint hagyományos tudásuk, ismereteik ápolásához

összhangban a Kárpátokról szóló Egyezmény 11. cikkével;

g) a fenntartható turizmus fejlõdését célzó politika és stratégiák hatékonysága a Kárpátok területén, a környezeti

hatások jobb kezelését tekintve;

h) a fenntartható turizmus fejlõdését célzó politika és stratégiák hatékonysága a Kárpátok területén,

a társadalmi-gazdasági és kulturális hatások jobb kezelését tekintve;

i) a fenntartható turizmus fejlõdését célzó politika és stratégiák hatékonysága a Kárpátok területén, a minõségi

szabványok bevezetését tekintve;

j) a fenntartható turizmus fejlõdését célzó politika és stratégiák hatékonysága a Kárpátok területén, a turizmusból

származó jövedelem és foglalkoztatási lehetõségek szempontjából, rövid és hosszú távon;

k) a helyi közösségeknél maradó jövedelemarány és a turizmus együttes hozzájárulása a helyi gazdaság

fenntartható fejlõdéséhez és a helyi népesség jólétéhez a Kárpátokban.

25. cikk

Közös programok és projektek

A Felek részt vesznek – szükségleteik és lehetõségeik szerint – a közös programok és projektek tevékenységeiben,

melyeket az 1. cikk 2. és 3. bekezdései sorolnak fel, és amelyekre közösen vállalkoztak.

IV. FEJEZET
VÉGREHAJTÁS, MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

26. cikk

A CBD-irányelvek a biológiai sokféleséggel és a turizmus fejlesztésével kapcsolatban

1. Azzal a céllal, hogy a Kárpátokban folyó turisztikai tevékenységek tervezésére, kidolgozására és menedzselésére

ökológiai, gazdasági és társadalmi tekintetben fenntartható módon kerüljön sor, a Felek elõsegítik a CBD biológiai

sokféleségre és a turizmus fejlesztésére vonatkozó irányelveinek integrációját a turizmus fejlesztését célzó stratégiáik
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és terveik, valamint más ágazati stratégiák kidolgozása, illetve felülvizsgálata során, a megfelelõ szinteken konzultálva

az érdekeltekkel, beleértve a turizmusban aktív vállalkozókat és más ágazathoz tartozó szereplõket.

2. A Felek fontolóra veszik monitoring és beszámolási rendszerek kialakítását a CBD hivatkozott irányelveiben említett

mutatók alapján, valamint az ENSZ Világkereskedelmi Szervezetének mutatóit figyelembe véve, a szóban forgó

irányelvek alkalmazhatóságának és bevezetésük elért fokának a felmérése érdekében.

3. A Kárpátokról szóló Egyezményben részt vevõ Felek szinergiahatásokra törekednek más kétoldalú és multilaterális

megállapodásaik végrehajtásával összefüggésben, amennyiben azok jelentõséggel bírnak e Jegyzõkönyvnek

a Kárpátok területén történõ megvalósítása szempontjából. Ilyen megállapodások, többek között: az Aarhusi

Egyezmény, a Ramsar Egyezmény, a Vándorfajokról szóló Egyezmény, a Világörökségi Egyezmény, az Egyesült

Nemzetek Keretegyezménye a Klímaváltozás elleni Harccal kapcsolatban, az Európai Táj Egyezmény és mások.

27. cikk

Végrehajtás

1. A Felek megteszik a szükséges jogi és adminisztratív intézkedéseket a Jegyzõkönyv rendelkezéseinek végrehajtása

érdekében, továbbá ellenõrzik az intézkedések eredményességét.

2. A Felek keresik a lehetõségét annak, hogy – pénzügyi intézkedések révén – elõsegítsék a Jegyzõkönyv

rendelkezéseinek végrehajtását.

3. A Felek Konferenciája – párhuzamosan a Jegyzõkönyv végrehajtásával – kidolgozza és elfogadja a Kárpátok

fenntartható turizmusára vonatkozó Stratégiát.

28. cikk

Oktatás, tájékoztatás és nyilvánosság

1. A Felek elõsegítik a közvélemény tájékozottságának, információinak és tudatosságának fokozását e Jegyzõkönyv

céljait, intézkedéseit és végrehajtását illetõen.

2. A Felek biztosítják a Jegyzõkönyv végrehajtásával kapcsolatos információk nyilvános hozzáférhetõségét.

29. cikk

A Felek megbeszélései

1. A Kárpátokról szóló Egyezményben részt vevõ Felek Konferenciája szolgál a Jegyzõkönyvben részes Felek egyeztetési

fórumaként.

2. A Kárpátokról szóló Egyezményben részt vevõ Felek, melyek a Jegyzõkönyvnek nem résztvevõi, megfigyelõként

lehetnek jelen a Felek Konferenciáján, mely a Jegyzõkönyvi Felek egyeztetési fórumaként szolgál. Amennyiben a Felek

Konferenciája e Jegyzõkönyvben részes Felek egyeztetési fórumaként mûködik, a Jegyzõkönyv alapján meghozott

határozatokat csak a Jegyzõkönyvben részes Felek hozhatják.

3. Amennyiben a Felek Konferenciája e Jegyzõkönyvben részes Felek egyeztetési fórumaként mûködik, a Felek

Konferenciájának irodájának bármely tagja – amely az Egyezményben részes Felet képviseli, de ugyanakkor nem részt

vevõ fél e Jegyzõkönyvben – helyettesíthetõ olyan taggal, amelyet a Jegyzõkönyvben részt vevõ Felek választanak

meg maguk közül.

4. A Felek Konferenciájának eljárási szabályai mutatis mutandis vonatkoznak a Felek megbeszéléseire, kivéve, ha a Felek

Konferenciája mint a Felek közötti egyeztetés fóruma, konszenzussal másként dönt.

5. A Felek Konferenciájának elsõ megbeszélését – amennyiben ez a Jegyzõkönyvben részes Felek egyeztetési

fórumaként mûködik – a Titkárság hívja össze a Felek Konferenciájának elsõ találkozójaként, a Jegyzõkönyv

hatálybalépését követõ idõszakban. A Felek Konferenciájának további rendes megbeszéléseit – melyek

e Jegyzõkönyvben részes Felek egyeztetési fórumaként mûködnek, a Felek Konferenciájának rendes üléseivel

összekötve tartják meg, ha csak a Felek Konferenciája mint a Jegyzõkönyvben részes Felek egyeztetési fóruma,

másként nem dönt.

6. A Felek Konferenciája mint a Jegyzõkönyvben részes Felek egyeztetési fóruma saját hatáskörében meghozza

az eredményes végrehajtáshoz szükséges határozatokat, és ellátja a Jegyzõkönyv által ráruházott funkciókat,

és végrehajtja az alábbi feladatokat:

a) ajánlásokat tesz a Jegyzõkönyv végrehajtásához szükséges ügyekben;
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b) kiegészítõ testületeket állít fel, amennyiben szükségesnek látja, a Jegyzõkönyv végrehajtása érdekében;

c) fontolóra veszi és – szükség szerint – elfogadja – a Jegyzõkönyv módosításait, melyek a Jegyzõkönyv

végrehajtásához szükségesnek tekinthetõk; és

d) gyakorol minden olyan funkciót, amelyre szükség lehet a Jegyzõkönyv végrehajtásához.

30. cikk

Titkárság

1. A Kárpátokról szóló Egyezmény 15. cikke által létrehozott titkárság a Jegyzõkönyv Titkárságaként szolgál.

2. A Kárpátokról szóló Egyezmény 15. cikk 2. bekezdése – a Titkárság feladatairól – mutatis mutandis vonatkozik

a Jegyzõkönyvre is.

31. cikk

Kiegészítõ testületek

1. Minden olyan kiegészítõ testület, amelyet a Kárpátokról szóló Egyezmény alapján hoztak létre, a Felek Konferenciája

mint a Jegyzõkönyvben részes Felek egyeztetési fóruma határozatával a Jegyzõkönyv megvalósítását szolgáló testület

lesz, és ebben az esetben a Felek találkozóján döntik el, hogy a szóban forgó testület milyen feladatokat lásson el.

2. A Kárpátokról szóló Egyezményben részt vevõ Felek, melyek a Jegyzõkönyvnek nem résztvevõi, megfigyelõként

lehetnek jelen ilyen kiegészítõ testületek találkozóin. Ha a Kárpátokról szóló Egyezmény kiegészítõ testülete

e Jegyzõkönyv kiegészítõ testületeként mûködik, a Jegyzõkönyv alapján születõ döntéseket kizárólag

a Jegyzõkönyvben részes Felek hozhatják meg.

3. Amikor a Kárpátokról szóló Egyezmény egy kiegészítõ testülete funkcióit e Jegyzõkönyvvel kapcsolatos ügyekben

gyakorolja, a kiegészítõ testület irodájának bármely tagja – amely az Egyezményben részes Felet képviseli, de

ugyanakkor nem részt vevõ fél e Jegyzõkönyvben – helyettesíthetõ olyan taggal, amelyet a Jegyzõkönyvben részt

vevõ Felek választanak meg maguk közül.

4. A Kárpátokról szóló Egyezményben részt vevõ Felek Konferenciájának eljárási szabályai mutatis mutandis

vonatkoznak a megfigyelõk részvételére a Jegyzõkönyv megvalósítását szolgáló kiegészítõ testületek munkájában.

32. cikk

A kötelezettségeknek való megfelelés monitoringja

1. A Felek rendszeresen beszámolnak a Felek Konferenciájának a Jegyzõkönyvvel kapcsolatos intézkedésekrõl és az

intézkedések eredményeirõl. A Felek Konferenciája meghatározza, hogy milyen idõközönként és milyen formában kell

benyújtani a szóban forgó jelentéseket.

2. A megfigyelõk tájékoztathatják a Konferenciát és/vagy a Kárpátokról szóló Egyezmény Végrehajtási Bizottságát

(a továbbiakban: „Végrehajtási Bizottság”) a Jegyzõkönyv rendelkezéseinek végrehajtásáról, illetve a vonatkozó

kötelezettségeknek való megfelelésrõl.

3. A Végrehajtási Bizottság összegyûjti, értékeli és elemzi a Jegyzõkönyv megvalósításával kapcsolatos érdemi

információkat, ellenõrzi a Felek teljesítését – megfelelését a Jegyzõkönyv rendelkezéseinek.

4. A Végrehajtási Bizottság ajánlásokat tesz a Felek Konferenciájának a végrehajtásra és a szükséges intézkedésekre

a Jegyzõkönyv rendelkezéseinek teljesítése érdekében.

5. A Felek Konferenciája elfogadja a szükséges intézkedéseket vagy ajánlást tesz azokra.

33. cikk

A rendelkezések hatékonyságának értékelése

1. A Felek rendszeresen vizsgálják és értékelik a Jegyzõkönyv rendelkezéseinek hatékonyságát.

2. A Felek Konferenciája mint a Jegyzõkönyvben részt vevõ Felek közötti egyeztetés fóruma, fontolóra veheti

a Jegyzõkönyv indokolt módosításának lehetõségét, ahol az a célok eléréséhez szükséges.

3. A Felek megkönnyítik a regionális és helyi hatóságok, valamint más érdekeltek bevonását az 1. bekezdés szerinti

eljárásba.
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V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. cikk

Kapcsolatok a Kárpátokról szóló Egyezmény és a Jegyzõkönyv között

A Jegyzõkönyv a Kárpátokról szóló Egyezményhez kapcsolódó Jegyzõkönyvet képezi a 2. cikk 3. bekezdése

értelmében, továbbá az Egyezmény bármely más, erre vonatkozó cikke szerint.

35. cikk

A Jegyzõkönyv hatálybalépése, módosítása és visszavonása – a vitás kérdések rendezése

1. A Kárpátokról szóló Egyezmény 19., 20. cikk, 21. cikk 2–4. bekezdés rendelkezései, továbbá az Egyezmény 22. cikke

a Jegyzõkönyv hatálybalépésérõl, módosításáról és visszavonásáról, valamint a vitás kérdések rendezésérõl mutatis

mutandis vonatkoznak e Jegyzõkönyvre is.

2. Csak a Kárpátok védelmérõl és fenntartható fejlesztésérõl szóló Keretegyezményt elfogadó Fél válhat a Jegyzõkönyv

Felévé.

36. cikk

Fenntartások

E Jegyzõkönyvvel szemben nem lehet fenntartásokkal élni.

37. cikk

Letét

E Jegyzõkönyvet Ukrajna Kormányánál helyezik letétbe.

38. cikk

Értesítések

A Letéteményes – e Jegyzõkönyvvel kapcsolatban – értesíti a szerzõdõ feleket

a) minden aláírásról,

b) ratifikációs, elfogadási vagy jóváhagyási okmányok letétbe helyezésérõl,

c) minden hatálybalépésrõl,

d) szerzõdõ fél vagy aláíró által tett nyilatkozatokról,

e) szerzõdõ fél által tett felmondásról, beleértve az idõpontot, amikor az hatályossá válik.

39. cikk

Aláírás

A Jegyzõkönyv a Letéteményesnél 2011. május 27-tõl 2012. május 27-ig áll aláírásra nyitva.

Kelt Pozsonyban, 2011. május 27-én egy eredeti angol nyelvû példányban.

A Jegyzõkönyv eredeti példányát a Letéteményesnél helyezik el, amely hitelesített másolatokat küld errõl minden

Félnek.”

4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Jegyzõkönyv 35. cikk 1. bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
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(3) A Jegyzõkönyv, illetve e rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté

válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a turizmusért felelõs miniszter gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete
a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésrõl

A Kormány

a II. fejezet tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja d) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, és

a III. fejezet tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja c) alpontjában,

valamint 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 (3) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
HATÁLY

1. § (1) A rendelet II. fejezetének hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek

mellett mûködõ állandó képviseleteire, valamint más állami képviseleteire (a továbbiakban együtt: külképviselet) és az

oda kihelyezett kormánytisztviselõkre és kormányzati ügykezelõkre terjed ki.

(2) A rendelet II. fejezetét a külföldi magyar intézetekben tartós külszolgálatot ellátó, illetve a honvédelmi miniszter által

felügyelt külképviseleti szervezeti egységekben foglalkoztatott kormánytisztviselõkre akkor kell alkalmazni, ha

jogszabály másként nem rendelkezik.

(3) Nem tartoznak a rendelet II. fejezetének hatálya alá

a) a tiszteletbeli konzulok és a tiszteletbeli konzuli tisztviselõ által vezetett konzuli képviseletek alkalmazottai,

b) a külképviseletek által foglalkoztatott helyi alkalmazottak, a háztartási alkalmazottak és a magánszemélyzet

tagjai.

2. § (1) A rendelet III. fejezetének hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a központi államigazgatási szervekrõl,

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szerinti politikai vezetõkre,

valamint a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § a)–d) pontjában

meghatározott szerveknél foglalkoztatott szakmai vezetõkre, kormánytisztviselõkre és kormányzati ügykezelõkre

(a továbbiakban együtt: kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra) terjed ki.

(2) Nem tartoznak a rendelet III. fejezetének hatálya alá az autonóm államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak,

valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai.

II. FEJEZET
A KORMÁNYTISZTVISELÕK ÉS KORMÁNYZATI ÜGYKEZELÕK TARTÓS KÜLSZOLGÁLATÁRÓL

1. Értelmezõ rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. tartós külszolgálat: az a külképviseleten teljesített közszolgálat, amelynek tervezett idõtartama – megszakítás

nélkül – a három hónapot meghaladja;
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2. külképviselet (állomáshely): a kihelyezõ szerv hivatali szervezetének – a Kormány döntése alapján létrehozott –

külföldön mûködõ, következõ önálló szervezeti egységei:

a) Magyarország diplomáciai képviselete,

b) Magyarország konzuli képviselete,

c) az elõbbiek alá rendelt, a fogadó államban, illetve – nemzetközi szerzõdés vagy megállapodás alapján –

harmadik államban mûködõ kereskedelmi képviselet, hivatal és iroda,

d) nemzetközi szervezet mellett mûködõ állandó képviselet,

e) külföldi magyar intézet;

3. kihelyezõ szerv: az a központi államigazgatási szerv, amely az általa foglalkoztatott kormánytisztviselõt e rendelet

szabályai szerint, tartós külszolgálat ellátására, kihelyezõ okirattal kihelyezi;

4. kihelyezett: kihelyezõ okirattal tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselõ és kormányzati ügykezelõ;

5. diplomata: az a diplomáciai ranggal rendelkezõ kormánytisztviselõ, aki a külpolitikáért felelõs miniszter

hatáskörébe tartozó feladatokat belföldön a Külügyminisztériumban, illetve külföldön Magyarország

külképviselete munkatársaként végzi;

6. szakdiplomata: az a kormánytisztviselõ, akit központi államigazgatási szerv egy ágazati szakmai feladatnak

Magyarország külképviseletén történõ ellátására, meghatározott idõre helyez át a Külügyminisztériumba;

7. külszolgálat: Magyarország külképviseletein a kihelyezõ szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetõje

– szakdiplomaták esetében a szaktárca – által munkaköri leírásban meghatározott, a közigazgatás általános

munkafeltételeitõl eltérõ, a diplomáciai tevékenység nemzetközi gyakorlatának és normáinak megfelelõ

körülmények és feltételek között végzett tevékenység;

8. kihelyezés: munkáltatói intézkedés, mellyel a kihelyezõ szerv a kormánytisztviselõt tartós külszolgálat ellátására

rendeli;

9. biztonsági szolgálat: a kihelyezett munkaköri leírásában meghatározott olyan szolgálat, amely a külképviseletek

személyzete és családtagjaik életének, testi épségének és egészségének védelmét, a külképviseletek

mûködõképességének fenntartását, valamint a külképviseletek vagyonának megóvását, biztonságának

védelmét biztosítja;

10. válsághelyzet: közvetlen életveszélyt okozó természeti vagy ipari katasztrófa, súlyos járvány,

terrorfenyegetettség, fegyveres zavargás, polgárháború vagy háború közvetlen veszélye;

11. szolgálati érdek: a külpolitikáért felelõs miniszter, illetve a szakmai irányítást ellátó központi államigazgatási szerv

vezetõjének feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletekben megállapított feladatok végrehajtásával

kapcsolatos érdek;

12. ellátmánypótlékra jogosító személy: a kihelyezõ okiratban szereplõ, a kihelyezett írásbeli nyilatkozata alapján

a kihelyezettel közös háztartásban, életvitelszerûen a külszolgálat helyén tartózkodó házastársa vagy élettársa

(a továbbiakban együtt: házastárs), valamint gyermeke, örökbe fogadott gyermeke, a házastársa gyermeke,

illetve annak örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban együtt: gyermeke).

2. A külképviseletek vezetõi

4. § (1) A külképviseletek vezetését

a) a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet,

b) a rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter,

c) a fõkonzul,

d) az állandó ügyvivõ,

e) a kereskedelmi képviselet-vezetõ, a hivatalvezetõ, az irodavezetõ,

f) a külföldi magyar intézet igazgatója

(a továbbiakban együtt: képviselet-vezetõ) látja el.

(2) Képviselet-vezetõ hiányában, távollétében, illetve akadályoztatása esetén – a képviselet-vezetõ jogkörében és

feladatkörében – ideiglenes ügyvivõ jár el. Ideiglenes ügyvivõ – a következõ sorrend szerint – a külpolitikáért felelõs

miniszter által kijelölt személy, az elsõ beosztotti feladatkört ellátó diplomata, a külképviselet legmagasabb rangú

diplomatája, a képviselet-vezetõ által kijelölt szakdiplomata.

5. § A 4. § (1) bekezdésében meghatározott személy a külképviselet egyszemélyi felelõs vezetõje.
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6. § A nagykövetség vezetõje az érintett képviselet-vezetõk útján – a nemzetközi szervezetek mellé rendelt állandó

képviseletek kivételével – ellátja a fogadó államban mûködõ valamennyi külképviselet képviseleti tevékenységének

összehangolását, irányítását.

7. § A nagykövetek, a fõkonzulátust vezetõ fõkonzulok külszolgálatuk ideje alatt a Kttv. szerinti osztályvezetõi munkakört

látnak el. Egyedi döntés alapján osztályvezetõi munkakört a 4. § (1) bekezdés d)–f) pontjában felsorolt

képviselet-vezetõk is elláthatnak.

3. A szakdiplomaták

8. § (1) Szakdiplomata álláshely létesítése érdekében a külpolitikáért felelõs miniszter az érintett szaktárca vezetõjével

(a továbbiakban: szakminiszter) tesz együttes elõterjesztést a Kormánynak. Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell az

álláshely létesítésének szakmai indokolását, a létesítés idõpontját, az állomáshelyet, a biztosított létszám és pénzügyi

elõirányzat rendelkezésre bocsátásának módját, idõpontját és pontos összegét (2. melléklet).

(2) Az elõterjesztés alapján szakdiplomata álláshely létesítésérõl és a költségvetési elõirányzatok átcsoportosításáról

a Kormány határozatban dönt. A Külügyminisztérium a késõbbi költségvetési tervezésnél figyelembe veszi

a szaktárcák igényeit.

9. § A szakdiplomata kiválasztásának módját a szakminiszter határozza meg. A szakdiplomata álláshelyeket a szaktárca

– indokolt esetben – a Kttv. szerinti pályázat útján meghirdeti. A szakdiplomata személyére a szakminiszter tesz

javaslatot a külpolitikáért felelõs miniszternek. A külpolitikáért felelõs miniszter egyetértése esetén a szaktárca

a kiválasztott személyt – a külügyi-diplomáciai felkészülés és a külszolgálat idejére – a Kttv. szerinti határozott idejû

áthelyezéssel a Külügyminisztérium állományába helyezi.

10. § (1) A szakdiplomata külügyi-diplomáciai felkészítése – a Külügyminisztérium döntése szerint – egytõl hat hónapig

terjedhet.

(2) A szakdiplomata kiválasztásának, felkészítésének, szakmai irányításának, valamint a szakminisztérium és

a szakdiplomata közötti kapcsolattartásnak a részletes szabályait a külpolitikáért felelõs miniszter a szakminiszterrel

együttes utasításban szabályozza.

(3) A szakdiplomata kihelyezésére csak akkor kerülhet sor, ha teljesíti a 17. §-ban foglalt, a külszolgálat ellátásához elõírt

általános és különös feltételeket.

(4) A szakdiplomata rangját, ellátmányszorzóját, illetve a kihelyezés idõpontját a szakminiszter javaslata alapján

a külpolitikáért felelõs miniszter állapítja meg. Határozott idejû áthelyezése és külszolgálata idõtartama alatt

a szakdiplomatára is irányadóak az általános rangadományozási és elõmeneteli szabályok.

11. § (1) A szakdiplomata külügyi-diplomáciai feladatokkal kapcsolatos irányítását a Külügyminisztérium, szakmai irányítását

– a képviselet-vezetõ útján – a szaktárca végzi. A szakdiplomata alaputasítását és munkaköri leírását a szaktárca készíti

el. A munkaköri leírás megállapításához a külpolitikáért felelõs miniszter egyetértése szükséges.

(2) A szakdiplomata a külképviselet munkájában a képviselet-vezetõ utasításai szerint vesz részt. A biztonsági szolgálat

ellátása a szakdiplomata munkaköri kötelezettsége.

12. § (1) A külszolgálat leteltekor, annak idõ elõtti megszûnésekor, illetve meghiúsulásakor a Külügyminisztérium

a szakdiplomatát visszahelyezi a szaktárca állományába.

(2) A szakdiplomata külszolgálatának megszüntetésére vagy kihelyezésének visszavonására a szaktárca tesz javaslatot,

amelyhez a Külügyminisztérium kötve van. A külszolgálatot a Külügyminisztérium a szaktárca javaslatának

megfelelõen köteles megszüntetni, illetve visszavonni. A kihelyezés visszavonásáról rendkívüli esetben (pl. vis maior,

válsághelyzet) – a szakminiszter egyidejû értesítése mellett – a külpolitikáért felelõs miniszter is dönthet.

4. Rangadományozás

13. § (1) Magyarország külképviseletén diplomáciai vagy hivatásos konzuli feladatokat ellátó kormánytisztviselõnek

– amennyiben ilyen ranggal még nem rendelkezik – a külpolitikáért felelõs miniszter diplomáciai vagy konzuli rangot

adományoz.
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(2) A Külügyminisztérium állományába más központi államigazgatási szervtõl határozott idõre áthelyezett

kormánytisztviselõk esetében az elsõ rang adományozására – a külpolitikáért felelõs miniszternek

a rangadományozásról kiadott szabályzatának figyelembevételével – a szakminiszter tesz javaslatot.

14. § (1) A külpolitikáért felelõs miniszter által adományozott diplomáciai rangok:

a) segédattasé,

b) attasé,

c) III., II., illetve I. osztályú titkár,

d) II., illetve I. osztályú tanácsos.

(2) A külpolitikáért felelõs miniszter által a konzuli tisztviselõknek adományozott hivatásos konzuli rangok:

a) alkonzul,

b) konzul,

c) fõkonzul.

15. § (1) Diplomáciai, illetve konzuli rangját a kormánytisztviselõ hivatalos tevékenysége során a protokolláris szabályoknak

megfelelõen külföldön és belföldön egyaránt szabadon használhatja. A rang használata a magánéletben akkor

megengedett, ha az a rang rendeltetésével és a kormánytisztviselõ hivatali funkciójával összhangban történik.

(2) A rangadományozás részletes eljárási rendjét a külpolitikáért felelõs miniszter szabályozza.

5. A tartós külszolgálat létesítése és megszüntetése, ideiglenes hazarendelés

16. § A kormánytisztviselõt külszolgálatra a kihelyezõ szerv helyezi ki. A kihelyezéshez a külszolgálatra jelölt személy

egyetértése szükséges.

17. § (1) Tartós külszolgálatot az a személy láthat el, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a) magyar állampolgár, aki nem állampolgára a fogadó államnak, lakóhelye Magyarországon van, büntetlen elõéletû

és cselekvõképes;

b) a munkakörhöz jogszabályban, illetve az e rendelet 3. mellékletében, továbbá a kihelyezõ szerv szabályzatában

elõírt iskolai végzettséggel, valamint szakképesítéssel rendelkezik;

c) a kihelyezõ szervnél mûködõ foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye

alapján a kijelölt állomáshelyen külszolgálatra alkalmas;

d) a kihelyezõ szerv által elõírt, munkakörének megfelelõ szintû idegennyelv-ismerettel rendelkezik;

e) a kihelyezõ szerv szabályzatában elõírt szakmai vizsgakövetelményeknek megfelelt;

f) a munkaköréhez elõírt típusú nemzetbiztonsági ellenõrzését elvégezték, illetve annak elvégzéséhez írásban

hozzájárult.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek alól felmentés nem adható. Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak teljesítésére

a külpolitikáért felelõs miniszter legfeljebb egy év halasztást engedélyezhet.

(3) A kihelyezõ szerv a kihelyezéshez elõzetesen további szakmai és az adott állomáshely viszonyainak megfelelõ és

a munkakörhöz szükséges egyéb feltételeket írhat elõ.

(4) Meghatározott külszolgálati munkakörök, illetve állomáshelyek esetében a kihelyezõ szerv az orvosi alkalmassági

vizsgálat keretében pszichikai vizsgálat elvégzését is elõírhatja.

(5) A külszolgálat várható idõtartamáról, amely legfeljebb négy év lehet, a kihelyezõ szerv és a külszolgálatra jelölt

személy írásban megállapodnak. A megállapodásnak tartalmaznia kell a kihelyezés kezdõ dátumát és a külszolgálat

befejezésének naptári évét. A külszolgálat megszüntetésére a megállapodás szerinti idõtartam lejártának naptári

évében bármikor sor kerülhet.

(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója – szakdiplomaták esetében a szakminiszter egyetértésével – a külszolgálat

megállapított idõtartamát szolgálati érdekbõl, továbbá különös méltányolást érdemlõ ok miatt, a kihelyezett

egyetértésével, legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja.

18. § (1) A külszolgálat idõtartama alatt a kihelyezett a fogadó országot – hivatalos, illetve magáncélból egyaránt – a kihelyezõ

szerv által meghatározott rend szerint hagyhatja el.
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(2) A kihelyezõ szerv a kihelyezettet ideiglenesen – legfeljebb három hónapos idõtartamra – hazarendelheti (ideiglenes

hazarendelés)

a) válsághelyzetben, illetve az államigazgatási szerv mûködési körén kívül esõ egyéb elháríthatatlan okból;

b) hazai gyógykezelése, illetve soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése miatt;

c) szolgálati érdekbõl.

(3) Ezen idõtartam alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a külszolgálat folytatásáról vagy megszüntetésérõl.

A (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója az ideiglenes hazarendelés idõtartamát

egy alkalommal, legfeljebb három hónapos idõtartamra meghosszabbíthatja.

(4) Ha az ideiglenes hazarendelésre a (2) bekezdés b) pontja alapján került sor, a munkaköri alkalmassági vizsgálat

eredményérõl, valamint a hazai gyógykezelés – külszolgálat folytatása, illetve megszüntetése szempontjából

lényeges – körülményeirõl a munkáltatói jogkör gyakorlóját a hazaérkezéstõl számított 60 napon belül a kihelyezett

köteles tájékoztatni.

19. § (1) A külszolgálat megszûnik

a) a kihelyezõ okiratban megállapított naptári évben, az értesítõ okiratban meghatározott napon,

b) a kihelyezõ okiratban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnésével vagy három hónapot meghaladó szünetelésével,

d) a kihelyezett halálával.

(2) A külszolgálat megszüntethetõ

a) a felek közös megegyezésével,

b) a kihelyezés visszavonásával,

c) a kihelyezett kérelmére,

d) nemzetközi jogi okokból.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltak fennállása kérdésében a külpolitikáért felelõs miniszter állásfoglalása az

irányadó.

20. § (1) A határozott idejû áthelyezés alapján tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselõk külszolgálatának

megszûnésekor, illetve megszüntetésekor a Külügyminisztérium annak pontos idõpontjáról elõzetesen írásban

értesíti az áthelyezõ államigazgatási szervet.

(2) A kihelyezés 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megszûnésérõl, illetve az áthelyezésrõl és annak idõpontjáról

a kihelyezettet a kihelyezõ szerv lehetõleg hat hónappal megelõzõen írásban értesíti.

(3) Más állomáshelyre történõ áthelyezés esetén a tartós külszolgálatot folyamatosnak kell tekinteni. Az áthelyezéshez

a kihelyezett egyetértése szükséges.

(4) A kihelyezettnek a kihelyezés megszüntetésére vonatkozó kérését a munkáltatói jogkör gyakorlója három hónapon

belül teljesíti.

21. § (1) A kihelyezés a 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti visszavonásával a külszolgálat bármely szakaszában

megszüntethetõ.

(2) A külszolgálatnak a kihelyezés visszavonásával történõ megszüntetésérõl a külképviselet diplomáciai személyzetének

tagjai és hivatásos konzuli tisztviselõi esetében a külpolitikáért felelõs miniszter – szakdiplomata esetében a 12. §

(2) bekezdésében foglaltak szerint – dönt.

6. A kihelyezõ, az áthelyezõ, az értesítõ és a kihelyezést visszavonó okirat

22. § (1) A kihelyezést, a külszolgálat megszüntetését és a kihelyezés visszavonását, a más külföldi állomáshelyre történõ

áthelyezést írásba kell foglalni.

(2) A kihelyezésre és az áthelyezésre vonatkozó okiratnak tartalmaznia kell a külszolgálattal kapcsolatos minden lényeges

adatot, így különösen a kihelyezett

a) rangját, munkakörét, és az 1. melléklet szerinti munkaköri kulcsszámát;

b) állomáshelyét;

c) a kihelyezés (áthelyezés) idõpontjában érvényes alapellátmányának pénznemét, összegét, az arra utaló pontos

jogszabályhelyet, ellátmánya szorzószámát, az ellátmánypótlékokra való jogosultságát;

d) ellátmánypótlékra jogosító személyek nevét, családi jogállását, a gyermekek születési idejét;
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e) állomáshelyére és visszautazásához, valamint a szabadságra történõ hazautazásához biztosított utazási napok

számát;

f) külszolgálatának kezdõ idõpontját (kihelyezés napja), valamint a külszolgálat megszüntetésének a 17. §

(5) bekezdése szerint megállapított naptári évét, illetve az áthelyezés napját;

g) a biztonsági szolgálat ellátására vonatkozó kötelezettséget;

h) kötelezettségeit és jogosultságait, a külszolgálat ellátásával kapcsolatos egyéb feltételeket.

(3) A kihelyezõ okirat a felek közös megegyezésével bármikor módosítható.

(4) A kihelyezõ okirathoz csatolni kell a kihelyezett részletes munkaköri leírását. A munkaköri leírás tartalmazza

a helyettesítés rendjét is.

(5) Az értesítõ okiratban rögzíteni kell a végleges hazautazás napját, és tájékoztatni kell a kihelyezettet a hazautazással

kapcsolatban.

7. Járandóságok

23. § A külszolgálat idõtartama alatt a kihelyezettet – a Kttv. szerinti illetményén felül – maga és a 3. § 12. pontjában

meghatározott személyek külföldi életvitelének, valamint a külszolgálati tevékenységgel kapcsolatos egyéb

költségeinek megtérítésére szolgáló ellátmány, ellátmánypótlék, valamint e rendeletben meghatározott egyéb

juttatások illetik meg.

24. § (1) A kihelyezettet a külszolgálat során ellátandó feladatkörének megfelelõen az 1. mellékletben meghatározott

külképviseleti munkaköri kulcsszámba kell besorolni. Összevont munkakörök esetén a magasabb szorzószámú

munkaköri kulcsszám az irányadó.

(2) Az alapellátmány összegét a külpolitikáért felelõs miniszter a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint az

érintett szakminiszterek egyetértésével állapítja meg.

8. Ellátmány

25. § (1) A havi ellátmány összegét az adott állomáshelyre érvényes alapellátmány és a kihelyezettre meghatározott,

1. melléklet szerinti szorzószám szorzata adja. A szorzószám a kihelyezett munkaköri feladatainak változása,

rangemelés vagy a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése esetén a külszolgálat idõtartama alatt módosítható.

(2) Az ellátmány a kihelyezett részére a külszolgálat kezdõ napjától a végleges hazautazás napjáig – az utazási napokat is

beleértve – jár. Amennyiben a kihelyezett végleges hazautazásnak az értesítõ vagy a kihelyezést visszavonó okiratban

rögzített napja elõtt – bármilyen okból – végleg elhagyja állomáshelyét, a tényleges elutazás napját kell a végleges

hazautazás napjának tekinteni. A töredékhavi ellátmány kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul

venni.

(3) Az ellátmányt és az ellátmánypótlékot havonta utólag, legkésõbb a tárgyhót követõ hónap 10. napjáig kell kifizetni.

A külszolgálat megszûnése, illetve megszüntetése esetén az ellátmány kifizethetõ a hazautazást megelõzõ öt

munkanappal korábban.

(4) Ha az ideiglenes hazarendelésre a kihelyezett ellen indított fegyelmi eljárás lefolytatása miatt kerül sor, az ideiglenes

hazarendelés idején az ellátmány hetven százalékának folyósítása felfüggesztésre kerül. Amennyiben a fegyelmi

eljárás felmentõ határozattal zárul, akkor a ki nem fizetett ellátmányt utólag folyósítani kell.

26. § (1) A kihelyezettet a keresõképtelenséggel járó betegsége idõtartamára – esetenként legfeljebb 90 napig –

állomáshelyén a havi ellátmány 80%-a, belföldön 30%-a illeti meg. Amennyiben a kihelyezett nincs szállítható

állapotban, havi ellátmánya 30%-a megilleti az állomáshelyen 90 napot meghaladó ideig is, de legfeljebb

hazaszállításáig.

(2) A kihelyezettet beteg gyermekének ápolása miatti keresõképtelenségének idõtartamára – legfeljebb 90 napig –

az (1) bekezdésben meghatározott ellátmány illeti meg.

(3) A kihelyezett halála esetén a halál bekövetkeztéig járó ellátmányon és ellátmánypótlékon felül egyhavi ellátmányt és

ellátmánypótlékot az ellátmánypótlékra jogosító személynek ki kell fizetni.
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9. Ellátmánypótlék

27. § (1) A kihelyezett a 3. § 12. pontjában meghatározott személyek után jogosult ellátmánypótlékra. Az ellátmánypótlék

a kihelyezett külszolgálatának idejére, az arra jogosító személy tényleges kiutazásától végleges hazautazásának

napjáig – az utazási napokat is beleértve – jár. A töredékhavi ellátmánypótlék kiszámításánál a tárgyhó naptári

napjainak számát kell alapul venni.

(2) Az ellátmánypótlék összege

a) ellátmánypótlékra jogosító házastárs esetén

aa) amennyiben nem rendelkezik munkajövedelemmel, a kihelyezett ellátmányának 25%-a,

ab) ha a kihelyezõ szerv által fizetett munkabéren (illetményen) kívül a belföldi munkajövedelme és a kihelyezõ

szerv által fizetett ellátmánya, illetve a külföldön szerzett munkajövedelme (megbízási díja, munkabére)

összességében nem éri el az állomáshely szerinti alapellátmány összegét, a kihelyezett ellátmányának

12,5%-a;

b) ellátmánypótlékra jogosító gyermek esetén a 2,5 szorzószámmal számított ellátmánynak

ba) a 12. életév betöltéséig 10%-a,

bb) a 12. életév betöltését követõen 15%-a, ameddig iskolai rendszerû oktatás keretében középfokú (érettségit

adó) képzésben, vagy szakképzésben vesz részt, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig;

c) ellátmánypótlékra jogosító fogyatékos gyermek esetén a 2,5 szorzószámmal számított ellátmánynak

ca) a 12. életév betöltéséig 15%-a,

cb) a 12. életév betöltését követõen 20%-a, ameddig iskolai rendszerû oktatás keretében tanulmányokat

folytat, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig.

(3) Ellátmánypótlék nem jár

a) ha az ellátmánypótlékra jogosító személy – a kihelyezõ szerv által fizetett munkabéren (illetményen) kívüli –

belföldi munkajövedelme és a kihelyezõ szerv által fizetett ellátmánya, illetve a külföldön szerzett

munkajövedelme (megbízási díja, munkabére) összességében tárgyhónapban meghaladja az állomáshely

szerinti, 1,0 szorzószámmal számított ellátmány összegét. A jövedelem megszerzését a kihelyezett írásban köteles

bejelenteni;

b) az ellátmánypótlékra jogosító személynek a fogadó államtól való távollétének idõtartama alatt, az elutazás és

a visszaérkezés napját is beleértve, amennyiben nem a kihelyezettel együtt van távol;

c) ha a kihelyezett házastársa uniós intézménynél vagy nemzetközi szervezetnél dolgozik és a vele közös

háztartásban élõ, gyermeke, gyermekei után pótlékot, költségtérítést kap. Ennek tényét a kihelyezett írásban

köteles bejelenteni munkáltatójának.

(4) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni, ha a távollétre a kihelyezett évi rendes szabadsága miatt kerül sor, illetve

ha az ellátmánypótlékra jogosító személy a kihelyezettel van távol pihenõ, vagy munkaszüneti napon.

(5) A kihelyezett köteles 3 munkanapon belül írásban bejelenteni, ha az ellátmánypótlékra jogosító személy a fogadó,

vagy más államban foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt – ideértve az állomáshelyen végzett távmunkát is – létesít.

(6) A kihelyezett a külképviseleten írásban köteles bejelenteni – a fogadó államból történõ el-, illetve visszautazást követõ

3 napon belül – a képviselet vezetõjének és a számfejtést végzõ kiküldöttnek az ellátmánypótlékra jogosító személyek

fogadó államból való távollétének kezdõ és befejezõ idõpontját.

(7) A kihelyezett a jogosulatlanul felvett ellátmánypótlékot a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény

(a továbbiakban: Ptk.) 232. § (3) bekezdése szerinti kamattal növelt összegével köteles visszafizetni.

(8) Az ellátmánypótlékra jogosító házastárs szülés miatti távolléte esetén a kihelyezõ közigazgatási szerv e §

rendelkezéseitõl eltérhet.

(9) Az ellátmánypótlékra jogosító családtag elhalálozása esetén a kihelyezett részére a halál bekövetkeztéig járó

ellátmánypótlékon felül ki kell fizetni az ellátmánypótlék egyhavi összegét.

(10) Az (1) bekezdésben nem említett családtagoknak az állomáshelyen való tartózkodását a kihelyezett köteles írásban

bejelenteni a képviselet-vezetõnek.

(11) A külpolitikáért felelõs miniszter a fogadó országban kialakult válsághelyzet esetén a külképviseleten maradó

kihelyezettek részére meghatározott idõtartamra, egyszeri utasításban külön pótlékot állapíthat meg.

(12) Az iskolarendszerszerû oktatás keretében végzett középfokú szakképzés befejezésének idõpontja alatt az elsõ

érettségi, illetve szakmunkás bizonyítvány megszerzési hónapjának végét kell érteni.
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10. Ellátmányelõleg

28. § (1) A kihelyezõ szerv – a kihelyezett kérelmére, a külképviseletre történt megérkezést követõen, az elsõ teljes havi

ellátmány kifizetéséig – egy alkalommal, az állomáshelyre jogszabályban megállapított alapellátmánnyal,

a kihelyezett ellátmányszorzójával, de legfeljebb 2,5 szorzószámmal számítva, kéthavi, az ellátmánypótlékra jogosító

gyermekkel kihelyezésre kerülõ kiküldött részére háromhavi, kamatmentes ellátmányelõleget nyújt.

(2) A kihelyezõ szerv az (1) bekezdésben meghatározottakon felül, a kihelyezett kérelmére – kizárólag gépkocsi vásárlás

céljára – az alapellátmánnyal, a kihelyezett ellátmányszorzójával, de legfeljebb 2,5 szorzószámmal számított,

háromhavi ellátmánynak megfelelõ, kamatmentes munkáltatói kölcsönt nyújthat a kihelyezéstõl számított egy éven

belül. A gépkocsi vásárlás céljára adott összeg nem haladhatja meg a gépkocsi vételárát. A gépkocsi vásárlást

a kihelyezett számlával igazolja.

(3) A kihelyezett a munkáltatói kölcsön felhasználásával vásárolt gépkocsira – az ellátmányelõleg törlesztésének

idõtartamára – köteles a vásárlással egyidejûleg casco vagy annak megfelelõ egyéb biztosítást kötni.

(4) A munkáltatói kölcsön felhasználásával vásárolt gépkocsit – jogszabályban meghatározott térítési díj ellenében –

a kihelyezett a külszolgálat teljes idõtartama alatt köteles a munkakörével összefüggõ feladatai ellátására is használni.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátmányelõleget 6 havi, a (2) bekezdésben meghatározott munkáltatói kölcsönt

pedig 20 havi részletben kell visszafizetni, abban a pénznemben, amelyben nyújtották. Az ellátmányelõleg és

a munkáltatói kölcsön törlesztését a felvételét követõ második hónapban kell megkezdeni.

(6) Ha a külszolgálat az ellátmányelõleg vagy a munkáltatói kölcsön visszafizetése elõtt fejezõdik be, a kihelyezett

tartozásának fennmaradó részét állomáshelyén egy összegben a felvétel pénznemében vagy belföldön – legkésõbb

a külszolgálat befejezésétõl számított 30 napon belül – a hazatérés idõpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank

által meghatározott deviza eladási árfolyamon számítva, forintban köteles visszafizetni.

(7) Ha a kihelyezett az ellátmányelõleget és a munkáltatói kölcsönt a külszolgálat befejezésétõl számított 30 napon belül

nem fizeti vissza, a kihelyezõ szerv jogosult a késedelmes napokra a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Amennyiben a külszolgálat a kihelyezett önhibáján kívül fejezõdik be az ellátmányelõleg és a munkáltatói kölcsön

visszafizetése elõtt, a törlesztésre a kihelyezõ szerv szabályzatának megfelelõen a fentieknél kedvezõbb feltételeket

állapíthat meg.

(8) Az egy évet meg nem haladó idõtartamú kihelyezés esetén ellátmányelõleg az elsõ teljes havi ellátmány kifizetéséig

– az alapellátmány 50%-a erejéig – nyújtható, melyet a kihelyezett két részletben, a második és a harmadik ellátmány

kifizetésébõl törleszt. Az egy évet meg nem haladó idõtartamú kihelyezés esetén munkáltatói kölcsön nem adható.

(9) A kihelyezett halála esetén az ellátmányelõleg és a munkáltatói kölcsön még esedékes, járandóságból le nem vonható

része különös méltánylást érdemlõ esetben kérelemre részben vagy egészben elengedhetõ.

(10) Áthelyezés esetén – a kihelyezõ szerv egyedi döntése alapján – kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott

munkáltatói kölcsön nyújtható.

11. Kiküldetés az állomáshelyrõl

29. § (1) Ha a kihelyezett a külszolgálata alatt harmadik országban ideiglenes kiküldetést teljesít, ellátmánya mellett napidíj is

megilleti. A fogadó államban teljesített ideiglenes kiküldetés esetén a napidíjat a kihelyezett ellátmánya tartalmazza.

(2) Ha a kihelyezett az (1) bekezdés szerint ideiglenes kiküldetést teljesít, a napidíj egynapi összege a III. fejezetben

foglaltak alapján kerül meghatározásra.

(3) A kiküldött részére szállásköltség csak a naptári naponként 8 órát meghaladó távollét esetén jár.

12. Helyettesítés a külképviseleten

30. § Ha a kihelyezett saját munkakörének ellátása mellett, a képviselet-vezetõ írásbeli utasítása alapján, 15 naptári napot

meghaladóan mást helyettesít, a helyettesítés elsõ napjától helyettesítési díj illeti meg.

13. Biztonsági szolgálat

31. § (1) A tartós külszolgálat ellátásának idején a kihelyezett munkaköri kötelezettsége a biztonsági szolgálat ellátása, melyre

külön díjazás nem jár.

(2) A biztonsági szolgálat ellátásának általános rendjét a kihelyezõ szerv hivatali szervezetének vezetõje állapítja meg.
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(3) A képviselet vezetõje válsághelyzet esetén elrendelheti a kihelyezetteknek és a 3. § 12. pontjában meghatározott

személyeknek a külképviselet helyiségeiben történõ biztonsági tartózkodását.

(4) A válsághelyzetben a kihelyezõ szerv dönt a kihelyezettek és a 3. § 12. pontjában meghatározott személyeknek

biztonságos helyre történõ menekítésérõl, illetve hazaszállításukról. Az e feladat végrehajtásából eredõ, a felmerülõ

kockázattal arányos költségeket a kihelyezõ szerv viseli.

14. Rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét

32. § A kihelyezettek munkaidõ-beosztásának általános szabályait, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és

a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának szabályait a kihelyezõ szerv hivatali szervezetének

vezetõje állapítja meg.

15. Szabadság

33. § (1) Az évi rendes szabadság idõarányos részét a külszolgálat megkezdése elõtt belföldön kell kiadni. A külszolgálat

megszûnésének évében járó szabadság idõarányosan az állomáshelyen is kiadható. A tárgyévi fel nem használt

szabadság a végleges hazautazás napját követõen a belföldi szabályozás szerint vehetõ igénybe.

(2) A külképviselet vezetõje – a kihelyezett igényének megismerése után – a váltási tervvel egyidejûleg és azzal

összhangban, február végéig készíti el a szabadságolási tervet. A munkáltatói jogkör gyakorlója a képviselet-vezetõ

által elkészített terv alapján határozza meg az adott külképviseleten dolgozók szabadságának tárgyévi ütemezését.

(3) A szabadságolási terv elkészítésénél a következõket kell irányadónak tekinteni:

a) biztosítani kell a külképviselet folyamatos és zavartalan mûködését;

b) a munkaköri leírásuk szerint egymást helyettesítõ munkatársak, valamint a képviselet-vezetõ és az elsõ beosztott

egy idõben nem lehetnek távol a külképviselettõl.

(4) A kihelyezett a szabadságolási tervben meghatározottól eltérõ idõben a munkáltatói jogkör gyakorlójának elõzetes

engedélyével vehet igénybe szabadságot. A szabadságolási tervben meghatározottól eltérõ idõben a kihelyezett

10 munkanapig a külképviselet vezetõjének, ezt meghaladó idõtartamú szabadságot a munkáltatói jogkör

gyakorlójának elõzetes engedélyével vehet igénybe.

(5) A kihelyezett belföldön eltöltött szabadságára történõ haza- és visszautazásra évente egy alkalommal utazási napokra

jogosult. Az utazási napok száma megegyezik a külszolgálatra történõ kiutazáshoz, illetve visszautazáshoz biztosított

napok számával.

(6) Szakfeladatot ellátó kihelyezett szabadságának idõtartamára indokolt esetben a kihelyezõ szerv helyettesítõt küldhet.

16. Utazási és szállítási költségtérítés

34. § (1) A kihelyezett utazásának költségeit a következõ esetekben a kihelyezõ szerv viseli:

a) az állomáshelyre történõ elsõ kiutazáskor és a végleges hazautazáskor, ideértve a másik állomáshelyre történõ

áthelyezést is;

b) ideiglenes hazarendeléskor;

c) szabadságra történõ hazautazáskor és visszautazáskor, évente egy alkalommal (kivéve a külszolgálat

megkezdésének és megszûnésének naptári évét, amennyiben abban az évben a külszolgálat idõtartama nem éri

el a kilenc hónapot);

d) szülõ, gyermek, házastárs és annak szülõje, továbbá a testvér temetésére történõ hazautazáskor.

(2) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjait a 3. § 12. pontjában meghatározott személyekre is alkalmazni kell.

(3) Évente egy alkalommal a kihelyezõ szerv viseli a Magyarországon élõ – egyébként e rendelet 3. § 12. pontja szerint

ellátmánypótlékra jogosító – házastárs és gyermek állomáshelyre és hazautazásának költségeit, a kihelyezés és

a végleges hazautazás naptári évének kivételével.

35. § A kihelyezett és a 3. § 12. pontjában meghatározott személyek ingóságainak indokolt szállítási költségeit a külszolgálat

megkezdésekor, befejezésekor és más külföldi állomáshelyre történõ áthelyezéskor a kihelyezõ szerv viseli.

A költségviselés mértékét a kihelyezõ szerv szabályzatban határozza meg.
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36. § Az állomáshelyen, illetve hivatalos kiküldetés alatt harmadik országban elhunyt kihelyezett hazaszállításáról és

temetésérõl a kihelyezõ szerv saját költségén gondoskodik. A kihelyezett kérelmére a kihelyezõ szerv saját költségén

gondoskodik a kihelyezett állomáshelyen elhunyt együtt élõ családtagja hazaszállításáról és temetésérõl.

17. Iskoláztatási költség

37. § (1) A kihelyezõ szerv az e §-ban foglaltak szerint biztosítja, hogy a kihelyezett ellátmánypótlékra jogosító gyermeke

a kihelyezés ideje alatt az állomáshelyen az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek

megfelelõ és elsõsorban térítésmentesen igénybe vehetõ, vagy átlagos költségszintû oktatási intézményben

elõkészítõ, alap- és középfokú tanulmányokat folytathasson.

(2) A kihelyezõ szerv hivatali szervezetének vezetõje meghatározza és szükség szerinti rendszerességgel felülvizsgálja az

állomáshelyen rendelkezésre álló azon – az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek

megfelelõ, átlagos költségszintû, angol, német, francia és spanyol nyelven, illetve az általános gyakorlat szerint

Magyarországon eredménnyel hasznosítható nyelve(ke)n képzést folytató – oktatási intézmény(ek) körét, amelyek

tandíjára – a kihelyezõ szerv a külképviselet nevére, címére szóló számla vagy számlát helyettesítõ bizonylat ellenében

– térítést biztosít (tandíjtérítés).

(3) A tandíjtérítés mértéke tanévenként a tandíj 80 százaléka. A fennmaradó összeget a kihelyezett viseli (önrész). Ettõl

eltérõen, amennyiben a tanévre – a kihelyezett összes ellátmánypótlékra jogosító gyermekének tandíja után –

fizetendõ, éves önrész a kihelyezett éves bruttó ellátmányának 20 százalékát meghaladja, akkor a kihelyezõ szerv az

éves tandíjnak ezt a részét is megtéríti.

(4) Ha a kihelyezett gyermekét a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározottaktól eltérõ oktatási intézménybe

kívánja beíratni, vagy az állomáshelyen van lehetõség angol, német, francia, spanyol nyelven – az átlagos hazai

képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelõ – képzést folytató oktatási intézmény térítésmentes

igénybevételére, akkor a kihelyezõ szerv a kihelyezett részére tandíjtérítést nem biztosít.

(5) A kihelyezett sajátos nevelési igényû gyermeke különleges gondozás keretében történõ pedagógiai,

gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai ellátásának költségeit a kihelyezõ szerv (2) és (3) bekezdésben foglaltak

szerint téríti.

18. A kihelyezett lakhatása, egészségügyi ellátása

38. § (1) A kihelyezõ szerv köteles a kihelyezett számára a feladatkörének, a vele együtt élõ és ellátmánypótlékra jogosító

személyek összetételének, létszámának és az állomáshely körülményeinek megfelelõ, berendezett lakást biztosítani.

(2) Az ideiglenes szállodai elhelyezés költségeit, a lakás bérleti díját a kihelyezõ szerv viseli. A lakás fenntartásával

kapcsolatos valamennyi számlázott vagy a bérleti szerzõdésben szereplõ költség (többek között a közös költség,

a közüzemi és telekommunikációs szolgáltatások díja) megfizetése a kihelyezettet terheli. Az igénybe vett, de számla

ellenében nem fizethetõ szolgáltatások, költségek ellentételezésére a kihelyezõ szerv átalányt állapít meg.

(3) A kihelyezettek lakhatására (a kihelyezettek lakásaira és a lakások berendezésére, a közüzemi díjak átalánydíjas

térítésére) vonatkozó alapvetõ elveket, a kihelyezettek feladatkörének, a velük együtt élõ és ellátmánypótlékra

jogosító személyek összetételének, létszámának és az állomáshely körülményeinek figyelembevételével a kihelyezõ

szerv szabályzatban határozza meg.

39. § (1) A kihelyezett és a 3. § 12. pontjában meghatározott személyek a külszolgálat alatt a kötelezõ egészségbiztosítás

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet külföldön történõ gyógykezelésre vonatkozó szabályai szerint

jogosultak az állomáshelyen egészségügyi ellátás igénybevételére.

(2) A kihelyezõ szerv a megtérítési igény érvényesítésére a fõvárosi kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári

feladatokat ellátó szakigazgatási szervével megállapodást köt. A megtérítési igény érvényesítésével kapcsolatos

eljárásban, a személyiségi jogok maximális tiszteletben tartása érdekében a felek kötelesek a BNO (betegségek

nemzetközi osztályozása), illetve a WHO kódokat használni, illetve azt elfogadni.

(3) A kihelyezõ szerv a fõvárosi kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve által

térített ellátási költségtérítés mértékét 100%-ra kiegészítheti. Ennek fedezetére kiegészítõ biztosítás köthetõ.

(4) A kihelyezõ szerv az állomáshelyre elõírt kötelezõ védõoltások költségét számla ellenében megtéríti a kihelyezettnek

és a 3. § 12. pontban meghatározott személyeknek.
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(5) A megváltozott munkaképességû kihelyezett, valamint a 3. § 12. pontjában meghatározott személy

fogyatékosságával összefüggõ kiegészítõ gyógykezelések, – gyógytorna, fizikoterápia, segédeszközök – költségeihez

a fõvárosi kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve által térített ellátási

költségtérítésen túl a kihelyezõ szerv indokolt esetben hozzájárulhat.

19. A tartós külszolgálat ellátásával kapcsolatos egyéb szabályok

40. § A 3. § 12. pontjában meghatározott személy a fogadó államban – a magyar külképviselet kivételével – csak

a külpolitikáért felelõs miniszter hozzájárulásával vállalhat munkát.

41. § A kihelyezett és a 3. § 12. pontjában meghatározott személyek a külszolgálat idõtartamára a külföldre utazásról szóló

1998. évi XII. törvény rendelkezései alapján jogosultak diplomata-, illetve külügyi szolgálati útlevél igénybevételére.

42. § Együtt élõ házastársak, élettársak egyazon állomáshelyre történõ kihelyezése esetén a 27. § (2) bekezdésének b) és

c) pontjában és a (4) és (5) bekezdésében, a 28. § (1) és (2) bekezdésében, a 37. §-ban, valamint a 38. § (1) bekezdésében

foglalt jogosultságok csak egyiküket illetik meg, a 27. § (7) bekezdésében és a 38. § (2) bekezdésében foglalt

kötelezettségek csak egyiküket terhelik. A 37. § (4) bekezdésében meghatározott önrész megállapítása során kizárólag

a magasabb összegû ellátmánnyal rendelkezõ kihelyezett ellátmányát kell alapul venni.

III. FEJEZET
AZ IDEIGLENES KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS NAPIDÍJÁNAK ÖSSZEGÉRÕL ÉS KIFIZETÉSÉRÕL

43. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott, ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ politikai vezetõk és kormányzati

szolgálati jogviszonyban állók az e fejezetben foglaltak szerint napidíjra jogosultak.

(2) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ politikai vezetõ és kormányzati szolgálati jogviszonyban álló napidíja

megkezdett naptári naponként 40 euró.

(3) A napidíjat az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése elõtt – az érintett választása szerint, a (6) bekezdésre is

tekintettel – készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

(4) Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdõ és befejezõ idõpontja Magyarország államhatárának, illetve a II. fejezet szerinti

tartós külszolgálaton lévõ kormánytisztviselõ esetében a külszolgálat szerinti fogadó állam határának átlépése.

(5) A (2) bekezdés alkalmazása során

a) nem vehetõ figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ

politikai vezetõ és kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 4 óránál rövidebb idõt tölt külföldön, illetve

a külszolgálata szerinti államon kívül,

b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ

politikai vezetõ és kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb idõt tölt

külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül.

(6) Ha az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ politikai vezetõ és kormányzati szolgálati jogviszonyban álló a kiküldetés

idõtartama alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül, az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként

30%-kal csökkenteni kell.

(7) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ politikai vezetõ és kormányzati szolgálati jogviszonyban álló a kiküldetés

befejezõ idõpontját követõ három munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a kiküldetés idõtartama alatt részesült-e

díjtalan ebédben, illetve vacsorában, továbbá – ha részére a napidíj teljes összegét elõre kifizették – a kiküldetés

befejezõ idõpontját követõ öt munkanapon belül visszafizeti a (6) bekezdésben meghatározott összeget.

(8) A napidíj összege után az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ politikai vezetõt és kormányzati szolgálati

jogviszonyban állót a hatályos jogszabályoknak megfelelõen terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség.

44. § (1) A külpolitikáért felelõs miniszter, illetve a honvédelmi miniszter a munkakörébõl adódóan rendszeresen ideiglenes

külföldi kiküldetést teljesítõ, a Külügyminisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium állományába tartozó politikai

vezetõ és kormányzati szolgálati jogviszonyban álló számára – a Külügyminisztérium, illetve a Honvédelmi

Minisztérium személyi juttatások elõirányzaton belül, a tárgyévre kiterjedõ hatállyal – pótlékot állapíthat meg,

amelynek havi összege legfeljebb a Kttv. szerinti illetményalap négyszerese lehet.

(2) A pótlék megállapítása az érintett napidíjra való jogosultságát nem érinti.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) A 47. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

46. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselõk, valamint

a folyamatban lévõ ideiglenes külföldi kiküldetések esetében is alkalmazni kell.

47. § E rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kihelyezõ szerv az e §-ban foglaltak szerint biztosítja, hogy a kihelyezett ellátmánypótlékra jogosító gyermeke

a kihelyezés ideje alatt az állomáshelyen az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek

megfelelõ és elsõsorban térítésmentesen igénybe vehetõ, vagy átlagos költségszintû oktatási intézményben óvodai,

elõkészítõ, alap- és középfokú tanulmányokat folytathasson.”

48. § (1) Hatályát veszti

a) a köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet, és

b) az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet.

(2) E rendelet 47. §-a 2014. szeptember 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Munkaköri kulcsszámok és szorzószámok

Kulcsszám Diplomáciai és konzuli rangok Szorzószám

20 nagykövet 4,00–5,00
21 követ, fõkonzul 3,50–4,00
22 I. o. és II. o. nagykövetségi tanácsos 2,80–3,50
23 I. o., II. o. és III. o. nagykövetségi titkár 2,40–2,90
24 segédattasé, attasé 2,30–2,40

Kulcsszám Irodai beosztások Szorzószám

25 gazdasági vezetõ, gazdasági felelõs, rendszergazda 2,00–2,60
26 titkárnõ, TÜK kezelõ, konzuli és gazdálkodási

ügyintézõ, rejtjelezõ
1,70–2,30

27 szakmunkás, gépkocsivezetõ, kisegítõ 1,00–2,00

2. melléklet a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Tervezési segédlet szakdiplomata álláshely létesítéséhez

Állomáshely: Alapellátmány:
Létesítés tervezett idõpontja: Árfolyam:
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Személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok

Megnevezése
1 hónap .......... hónap

USD/EURO ezer forint USD/EURO ezer forint

Hazai kiküldöttek
forintilletmény
devizaellátmány
házastársi pótlék
családi pótlék
napidíj (havonta 2 nap)
egyéb személyi juttatás

Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelõ
járulékok összesen

Dologi kiadások

Megnevezése
1 hónap .......... hónap

USD/EURO ezer forint USD/EURO ezer forint

Bérleti díjak: – hivatal/iroda
– lakás

Reprezentáció
Globál keret
Utazási kiadások
Ingóságok kiszállítása
Iskoláztatási költség
Magángépkocsi-használat
Nyelvtanulási hozzájárulás
Egészségügyi költségtérítés
kiegészítés
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások összesen
Folyamatos mûködés kiadásai
összesen

Felhalmozási kiadások

Megnevezése
1 hónap .......... hónap

USD/EURO ezer forint USD/EURO ezer forint

Gépjármûbeszerzés
Lakberendezési és
irodaberendezési kiadások
Távközlési és
számítástechnikai beruházások
Biztonságtechnikai
beruházások
Ingatlanok vásárlása, felújítása,
átalakítása
Egyéb beruházások
Felhalmozási kiadások
összesen
Egyszeri kiadások összesen
A nyitás egyszeri és folyamatos
mûködési kiadásai összesen
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Számításnál alkalmazott fõbb paraméterek

Árfolyam:

Tervezett létszámadatok (fõ):

diplomata

adminisztratív munkatárs (önálló)

adminisztratív munkatárs (házastárs)

egyéb foglalkoztatás

helyi alkalmazott

3. melléklet a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Munkakör Szükséges végzettség

gazdasági vezetõ államilag elismert felsõfokú gazdasági, illetve pénzügyi-számviteli végzettség

gazdasági felelõs államilag elismert középfokú gazdasági, illetve pénzügyi-számviteli végzettség

A Kormány 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete
az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló

2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § és az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a Budapest IX. kerület 38293/75 helyrajzi szám (a továbbiakban: hrsz.) alatt nyilvántartott, természetben

a Budapest IX. kerület, Üllõi út 129. és a Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút 34–36. szám alatt található,

b) a Budapest IX. kerület 38293/15 hrsz. alatt nyilvántartott (Könyves Kálmán körút),

c) a Budapest IX. kerület 38298 hrsz. alatt nyilvántartott (Üllõi út),

d) a Budapest IX. kerület 38291 hrsz. alatt nyilvántartott (Gyáli út), valamint

e) a Budapest IX. kerület 38293/33 hrsz. alatt nyilvántartott

ingatlanon megvalósuló stadion beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyekre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés 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.
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(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 esetében a felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl,

ellenõrzésérõl és az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendeletet a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell

alkalmazni.

(2) A beruházás megvalósítása során a liftek alkalmassági nyilatkozatának megadásakor a 10 méter szintmagasságot meg

nem haladó szintek forgalmát egyedileg ellenõrzött beléptetés és kártyás vezérlésû felvonók esetén nem kell

figyelembe venni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

5. § A felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és az

ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendeletet 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) E rendelet rendelkezéseit

a) a közlekedési nyomvonal jellegû építmények (vasutak, repülõterek stb.) közbeiktatott vagy csatlakozó építményei

tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,

b) a nukleáris létesítményben lévõ felvonók tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,

c) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházásnak minõsülõ ügy tárgyát képezõ beruházás

esetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletben

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások

és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

A B C D E

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával

kapcsolatos engedélyezési eljárások
Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2. Az új ferencvárosi labdarúgó
stadion, és a megépítéséhez
kapcsolódó beruházások.

A Budapest IX. kerület
38293/75 hrsz. alatt
nyilvántartott, természetben a
Budapest IX. kerület, Üllõi út
129. és a Budapest IX. kerület,
Könyves Kálmán körút 34–36.
szám alatt található ingatlan.

A Budapest IX. kerület
38293/15 hrsz. (Könyves
Kálmán körút);
a Budapest IX. kerület 38298
hrsz. (Üllõi út);

a Budapest IX. kerület 38291
hrsz. (Gyáli út) alatt
nyilvántartott ingatlan.

A Budapest IX. kerület
38293/33 hrsz. alatt
nyilvántartott, és ott található
ingatlan.

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

építésügyért felelõs miniszter

3. környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. útügyi hatósági engedélyezési
eljárások

Budapest Fõváros
Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

5. építményeken kívüli felvonó,
mozgólépcsõ, emelõk, gépi
mûködtetési közlekedési
berendezések engedélyezése

Budapest Fõváros
Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

6. a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról és a
területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet 12. § (2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások

Budapest Fõváros
Kormányhivatala Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
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8. földvédelmi, telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárások

Budapesti 1. számú Körzeti
Földhivatal

Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
Földhivatala

9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

10. beépített tûzjelzõ, tûzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai

Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

11. tûzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

nincs

12. a jogszabályokban rögzített
tûzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások

Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

13. azon beépített tûzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi ügyeivel
kapcsolatos eljárások, amelyek
tervezése, kivitelezése
jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes körûen nem
szabályozott

Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

14. kulturális örökségvédelmi
hatósági engedélyek

Budapest Fõváros
Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

15. bányahatósági engedélyek Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
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2. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közremûködõ

hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közremûködése tárgyköre Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Építésügy Budapest Fõváros Kormányhivatala építésügyért felelõs miniszter

3. Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

4. Katasztrófavédelem Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

5. Tûzvédelem Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

6. Kulturális örökségvédelem: mûemlék, mûemléki
jelentõségû terület, mûemléki környezet, régészeti
lelõhely, régészeti védõövezet

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

7. Közlekedés: közút Budapest Fõváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8. Rendészet: a helyi közutak és a közforgalom elõl el
nem zárt magánutak esetén

Budapest IX. Kerületi Rendõrkapitányság Budapesti Rendõr-fõkapitányság

9. Földmûvelésügy:

10. a) termõföldvédelem Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal Budapest Fõváros Kormányhivatalának Földhivatala

11. b) talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

12. Egészségügy Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

13. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

14. Mûszaki biztonság Budapest Fõváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

15. Élelmiszer-biztonság Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16. Területrendezés Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi Hivatalának Állami Fõépítésze

területrendezésért felelõs miniszter

17. Földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

18. Bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
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A Kormány 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete
a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány

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

a 2. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés d) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 11. § tekintetében a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 12. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d),

q), r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl

szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

83. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 16. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontjaiban kapott

felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 24. § tekintetében a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás

alapján,

a 25. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés

j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 30. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és

l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 34. § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 35. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés j) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 37. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 38. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

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

felhatalmazás alapján,

a 39. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 40. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (1) bekezdésében, a polgárok

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában, a közúti

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában, a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi

CXXVIII. törvény 15/A. §-ában, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 42. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és

n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 44. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. pontjában,

a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi

LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 45. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 46. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 47. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §

(1) bekezdés a)–c), valamint e)–q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 48. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 49. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 50. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az 51. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában, valamint a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

az 52. § tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

az 53. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

az 54. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,
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az 55. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1–13., 15., 17–35., 38–40., valamint 42–43. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az 56. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

az 58. § tekintetében a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

az 59. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §

(1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 60. § tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdésében, a központi

államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. §

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 61. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), h), i) és f) pontjában, valamint

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és

i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi

LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 59. és 65. §-ában, illetve a lakások és helyiségek

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/A. §-ában kapott

felhatalmazás alapján,

a 63. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet

29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 64. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) és h) pontjában, illetve a szolgáltatási

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 65. § tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi

CCII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § a) és d) pontjában, a közúti

közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 68. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 69. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 70. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában és

a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 71. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 72. § tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 73. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 74. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 75. § tekintetében 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)–c) és f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 76. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés

5., 6., 24. pontjában és 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 77. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a mérésügyrõl szóló 1991. évi

XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. §

b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi
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XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 79. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, a termõföld védelmérõl szóló

2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében, a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint

a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 80. § tekintetében az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 81. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 82. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 83. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb,

a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 84. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 85. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 86. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a)–c) és

e)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 87. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a), c), d), e), f), h), j), m), o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 88. § tekintetében a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló

1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 89. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §

(1) bekezdésében, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 90. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi

integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. §

(2) bekezdés b)–c), g) pontjában, 175. § (3) bekezdés a)–b), d)–e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 92. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva,

a következõket rendeli el:

1. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális

alárendeltségû szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földmûvelésügyi ágazati

jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek

feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földmûvelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, az 1. § szövegének

számozása egyidejûleg 1. § (1) bekezdésre változik:

„(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala látja el a méregjelzésû vagy tûz- és

robbanásveszélyes növényvédõszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédõszernek élelmiszerbe,

takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentésnek az Éltv. 26. §
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(2) bekezdése szerinti növény- és talajvédelmi szolgálat részére való továbbításával kapcsolatos – külön jogszabályban

meghatározott – feladatokat.”

2. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az intézményvezetõi pályázati eljárás elõkészítésével összefüggõ elõkészítõ feladatokat – ide nem értve

a pályázati feltételek meghatározását – a nevelési-oktatási intézményt fenntartó önkormányzat jegyzõje, más

fenntartó esetén a megbízási jogkör gyakorlójának megbízottja, vagy az állami intézményfenntartó központ

(a továbbiakban: pályáztató) látja el.”

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

3. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. §

(4) bekezdésében a „szociális és” szövegrész helyébe a „megyei, fõvárosi szociális” szöveg lép.

4. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 13. § (1) bekezdésében az „a Kormánynak a lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörû területi államigazgatási

szervénél” szövegrész helyébe az „a lakóhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalnál” szöveg,

b) 13. § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,

c) 13. § (5) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szövegrészek

helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 13. § (6) bekezdésében az „a Kormánynak a vizsgát szervezõ általános hatáskörû államigazgatási szervét”

szövegrész helyébe az „a vizsgát szervezõ fõvárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg,

e) 7. számú mellékletének 1. pontjában az „a Kormánynak a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörû

területi államigazgatási szervénél” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes fõvárosi és

megyei kormányhivatalnál” szöveg,

f) 7. számú mellékletében az 1. függelékben foglalt formanyomtatványon a „Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szervének” szövegrészek helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,

g) 7. számú mellékletében a 2. függelékben foglalt formanyomtatványon a „Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

5. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ)” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)

vezetõje” szöveg lép.

(2) Az R2. 2. § (4) bekezdésében, a 4. § (2) bekezdésében, az 5. § (1) és (4) bekezdéseiben, a 6. § (2) bekezdésében, a 7. §

(2) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, a 12. § (4) bekezdésében, a 14. § (2) és (3) bekezdéseiben, valamint

a 3. és 6. mellékletében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg lép.

(3) Az R2. 7. § (1) bekezdésében a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg lép.

(4) Az R2. 8. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, a „települési önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe a „járási

hivatal” szöveg lép.
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(5) Az R2. 15. § (4) bekezdésében az „önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg lép.

(6) Az R2. 2. és 6. mellékletében az „ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÕJE” szövegrész helyébe a „JÁRÁSI HIVATAL” szöveg lép.

(7) Az R2. 4. és 5. mellékletében az „ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÕJÉNEK” szövegrész helyébe a „JÁRÁSI HIVATALNAK” szöveg

lép.

6. A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ)” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 5. § (8)–(9) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (2)–(3) bekezdésében és a 21. § (4) bekezdésében a „jegyzõ”

szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a „település jegyzõje” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

d) 9. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ-nek” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal

népegészségügyi szakigazgatási szervének” szöveg, a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi)

hivatalának járási (fõvárosi kerületi)” szöveg

lép

7. A külföldiek ingatlanszerzésérõl szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

7. § A külföldiek ingatlanszerzésérõl szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 2. § (3) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve” szövegrészek helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 1/A. § (3) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az „a Kormánynak az ingatlan fekvése szerint illetékes általános hatáskörû területi

államigazgatási szervéhez” szövegrész helyébe az „az ingatlan fekvése szerint illetékes fõvárosi és megyei

kormányhivatalhoz” szöveg

lép.

8. A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont

a) 1.102 alpontjában az „Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Kerületi” szövegrész helyébe

a „járási hivatalai” szöveg,

b) 1.122 alpontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalok járási (fõvárosi kerületi)”

szöveg

lép.

9. A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. § A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a „kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalra (a továbbiakban: kerületi hivatal)”

szövegrész helyébe a „járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalra (a továbbiakban: járási

állat-egészségügyi hivatal)” szöveg,

b) 3. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) és (3)–(4) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés

a)–b) pontjában, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében és 10. § (5) bekezdésében a „kerületi” szövegrészek

helyébe a „járási állat-egészségügyi” szöveg

lép.
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10. A természetgyógyászati tevékenységrõl szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

10. § A természetgyógyászati tevékenységrõl szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésében az „Az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (fõvárosi kerületi) intézete” szövegrész helyébe

az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi

intézete” szöveg lép.

11. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

módosítása

11. § (1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 11. §

(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Október-novemberi vizsgaidõszakban abban a középiskolában lehet érettségi vizsgát tartani, amelyiket

a kormányhivatal – a fenntartó képviselõjével egyetértésben – arra kijelöl. A középiskolák kijelölésénél biztosítani kell

a nemzetiségi nyelven való vizsgázás lehetõségét.”

(2) Az R3. 18/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Hivatal vezetõje a feladatlapokat – fenntartóra tekintet nélkül, a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási

(fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) közremûködésével – átadja a vizsgabizottságot mûködtetõ

intézmény megbízottjának.”

(3) Az R3.

a) 18/C. § (1) bekezdés elsõ mondatában a „körzetközponti jegyzõk részt vesznek” szövegrész helyébe a „járási

hivatalok közremûködnek” szöveg,

b) 18/C. § (1) bekezdés második mondatában, valamint 18/D. § (2) és (4) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõk”

szövegrész helyébe a „járási hivatalok” szöveg,

c) 18/C. § (2) és (3) bekezdésében, 18/D. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 30. § (2) bekezdés b) pontjában

a „körzetközponti jegyzõ” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,

d) 18/C. § (4) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõnél” szövegrész helyébe a „járási hivatalban” szöveg,

e) 18/D. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés c) pontjában a „körzetközponti jegyzõnek” szövegrész helyébe a „járási

hivatalnak” szöveg,

f) 18/D. § (2) bekezdés a) pontjában a „körzetközponti jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal képviselõjének”

szöveg

lép.

12. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

12. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R4.) 2. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„g) gyámhivatal: a járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal.”

(2) Az R4. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyámhatóság a Gyvt. 130. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján részletes környezettanulmányt

(helyzetértékelést) készít, illetve ennek készítésére felkérhet más személyt vagy szervet, így különösen a gyermekjóléti

szolgálatot és a települési önkormányzat jegyzõjét.”

(3) Az R4. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A végrehajtás foganatosításában – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint a közigazgatási hatósági eljárás

általános szabályairól szóló törvényben a meghatározott cselekmény végrehajtására vonatkozó rendelkezésekben

foglaltak kivételével – a települési önkormányzat jegyzõje – a gyámhivatal, valamint a szociális és gyámhivatal

megkeresésére – közremûködhet.”

(4) Az R4. 54. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az anyakönyvvezetõ apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születésérõl küld értesítést, az anyát

tájékoztatni kell arról, hogy apai elismerõ nyilatkozat felvételére a Gyszr. 22. §-a (2) bekezdés b) pontja alapján bármely

gyámhivatal illetékes.”
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(5) Az R4. 73. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyámhivatal a határozatát közli a kötelezett munkáltatójával, a végrehajtást foganatosító bírósággal, illetve

az önálló bírósági végrehajtóval, a jogosult és a kötelezett lakcíme szerint illetékes ügyészséggel, a kötelezett lakcíme

szerint illetékes adóhatósággal, valamint a megelõlegezett gyermektartásdíjat folyósító szervvel.”

(6) Az R4. 73. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A gyámhivatal a megelõlegezett gyermektartásdíjról, annak kamatáról és a folyósítással felmerült költségekrõl

negyedévente tájékoztatja a kötelezett lakcíme szerinti adóhatóságot a hátralékos összeg adók módjára történõ

behajtása végett.”

(7) Az R4. 74. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a gyermektartásdíj megelõlegezésének idõtartama alatt a gyámhivatal illetékessége megváltozik,

a megelõlegezett gyermektartásdíjat a jogosult új lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal székhelye szerinti folyósító

szerv folyósítja tovább az illetékességváltozásról szóló határozat alapján. Ezen határozatnak tartalmaznia kell azon

idõpontot, amelytõl az illetékessé vált folyósító szervnek kell folyósítani a megelõlegezett gyermektartásdíjat.”

(8) Az R4. 76. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat minden

hónap 18-áig megyénként, gyámhivatalonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a Minisztérium

részére.

(3) A Minisztérium minden hónap 21-éig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 8. számú melléklet szerint igényelt

támogatásoknak a gyámhivatalok részére történõ átutalásáról.”

(9) Az R4. 83. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell akkor is, ha a gyámhivatal az általa addig

alkalmazott gyermekvédelmi intézkedést megszünteti.”

(10) Az R4. 91/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról szóló, jogerõsítési záradékkal ellátott

határozatot a jogerõre emelkedést követõ nyolc napon belül közli a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot

folyósító területi szervével, egyidejûleg – ha a járási hivatal nem rendelkezik még családtámogatási folyószámlával –

megküldi a családi pótlékot folyósító területi szerv részére a családtámogatási folyószámla megnyitásához szükséges

számla törzsadat bejelentõ nyomtatványt és a járási hivatal vezetõjének aláírási címpéldányát.”

(11) Az R4. 91/D. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Illetékességváltozás esetén a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító területi szerve elsõ alkalommal

az illetékességváltozásról szóló értesítés kézhezvételét követõ második hónapra járó családi pótlékot utalja

az illetékessé vált járási hivatal családtámogatási folyószámlájára. Eddig az idõpontig a korábban illetékes gyámhivatal

gondoskodik az illetékessége szerinti családtámogatási folyószámlára utalt családi pótléknak és a korábbi eseti

gondnok elszámolása eredményeként esetlegesen visszafizetett összegnek az újonnan kirendelt eseti gondnok felé

történõ kifizetésérõl.”

(12) Az R4. 98. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezést megszünteti, ha annak okai nem állnak fenn, és indokolt esetben

elrendeli a gyermek védelembe vételét.”

(13) Az R4. 99. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha az átmeneti nevelésbe vétel feltételei nem állnak fenn, a gyámhivatal a kérelem elutasításával, illetve az eljárás

megszüntetésével egyidejûleg

a) megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot az alapellátás keretében történõ segítségnyújtásra, illetve

b) indokolt esetben elrendeli a gyermek védelembe vételét.”

(14) Az R4. 100. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A gyámhivatal a gyermek átmeneti nevelésbe vételére irányuló eljárása során]

„c) beszerzi a gyermekjóléti szolgálatnál keletkezett iratokat, valamint felkéri a hagyatéki ügyben eljáró hatóságot

a gyermek ingó- és ingatlanvagyonának leltározására,”

(15) Az R4. 170. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A belföldi adós, ha a tartási kötelezettség önkéntes teljesítését vállalta, 3 havonta bemutatja a gyámhivatalnak

a teljesítés igazolását. A teljesítés elmaradása esetén vagy, ha a belföldi adós a tartási kötelezettség önkéntes

teljesítését nem vállalja, a gyámhivatal haladéktalanul megteszi a szükséges végrehajtási intézkedéseket, amirõl

tájékoztatja a belföldi adóst.”
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(16) Az R4.

1. 5/A. § k) pontjában a „települési önkormányzat jegyzõjének (a továbbiakban: jegyzõ)” szövegrész helyébe

a „gyámhivatalnak” szöveg,

2. 5/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „jegyzõtõl” szövegrész helyébe a „gyámhivataltól” szöveg,

3. 6. § (2) bekezdésében a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhivatal, a szociális és gyámhivatal” szöveg,

4. 13. § (2) bekezdésében a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

5. 26. § (2) bekezdésében a „gyámhatósággal” szövegrész helyébe a „gyámhivatallal” szöveg,

6. 37. § (2) bekezdés elsõ mondatában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe „a megyeszékhelyen mûködõ járási

gyámhivatal, a fõvárosban a fõvárosi kormányhivatal V. kerületi járási gyámhivatala (e Fejezet alkalmazásában,

a továbbiakban együtt: kijelölt gyámhivatal)” szöveg,

7. 37. § (2) bekezdés második mondatában, 37. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 37. § (4) bekezdés bevezetõ

szövegrészében, 37. § (5) és (6) bekezdésében, 40. § (2), (3) és (4) bekezdésében, 41. § (1), (2), (4) és

(5) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés bevezetõ szövegében és c) pontjában, 42. § (3) bekezdésének elsõ és

második mondatában, 44. § (1) bekezdésének elsõ és második mondatában, 44. § (2) bekezdésének elsõ és

második mondatában, 45. § (1) bekezdés elsõ és második mondatában, 45. § (2), (3), (4), (7), (8), (9) és

(10) bekezdésében, 46. § (4), (5) és (6) bekezdésében, 47. § (2) és (3) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében,

(3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, 51. § (1), (2), (3) és (5) bekezdésének elsõ és második mondatában,

52. § (1) bekezdésében, 53. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „kijelölt

gyámhivatal” szöveg,

8. 41. § (3) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „kijelölt gyámhivatal” szöveg,

9. 46. § (6) bekezdés f) pontjában, 84. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 85. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 86. §

(1) bekezdésében, 88. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdés bevezetõ szövegében és d) pontjában,

(4) bekezdésében, 91. § (3) bekezdésében, 91/A. § (1), (2), (4) és (7) bekezdésében, 91/B. § (5) és (6) bekezdésében,

91/C. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 91/D. § (1), (2), (4), (5) bekezdés elsõ és második mondatában, (8), (9) és

(10) bekezdésében, 110. § (1) bekezdés i) pontjában, 170. § (5) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe

a „gyámhivatal” szöveg,

10. 50. § (5) bekezdésében a „gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „kijelölt gyámhivatalt” szöveg,

11. 50. § (6) és (7) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „kijelölt

gyámhivatalnak” szöveg,

12. 54. § (3) bekezdésében, 56. § (2) és (4) bekezdésében, 91. § (1) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész

helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

13. 75. § (3) bekezdésében, 76. § (1) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében a „gyámhivatal székhelye szerinti jegyzõ”

szövegrész helyébe a „folyósító szerv” szöveg,

14. 81. § (2) bekezdésében a „gyámhivatal székhelye szerinti jegyzõ” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

15. 84. § (4) bekezdésében, 102. § (1) bekezdés i) pontjában a „jegyzõtõl” szövegrész helyébe a „gyámhivataltól”

szöveg,

16. 87. § b) pontjában, 89. § (3) bekezdésében, 90. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 91/B. § (1) bekezdés

e) pontjában, 91/C. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 91/D. § (4) bekezdés b) pontjában, 91/D. § (7) és

(8) bekezdésében a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „gyámhivatalnak” szöveg,

17. 88. § (1) bekezdés második mondatában, 90. § (2) bekezdésében, 91/D. § (5) bekezdésében, 102. §

(5) bekezdésében a „jegyzõvel” szövegrész helyébe a „gyámhivatallal” szöveg,

18. 88. § (1) bekezdés harmadik mondatában a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „gyámhivatalt” szöveg,

19. 91. § (3) bekezdésében a „jegyzõt” szövegrész helyébe a „gyámhivatalt” szöveg,

20. 91. § (4) bekezdésében a „jegyzõ illetékessége megszûnik, az illetékessé vált jegyzõ” szövegrész helyébe

a „gyámhivatal illetékessége megszûnik, az illetékessé vált gyámhivatal” szöveg,

21. 91/A. § (6) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „gyámhivatal”, a „polgármesteri hivatal” szövegrész

helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

22. 102. § (1) bekezdés b) pontjában a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „hagyatéki ügyben eljáró hatóság” szöveg,

23. 103. § (5) bekezdésében a „megyei gyámhivatal” szövegrész helyébe a „szociális és gyámhivatal” szöveg,

24. 114/A. § (2) bekezdésében, 114/B. § (1) és (3) bekezdésében a „városi gyámhivatal” szövegrész helyébe

a „gyámhivatal” szöveg,

25. 118. § (1) bekezdés elsõ mondatában a „jegyzõ” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
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26. 118. § (1) bekezdés második mondatában és (2) bekezdésében az „A jegyzõ” szövegrész helyébe

az „Az adóhatóság” szöveg,

27. 118. § (3) bekezdésében az „a jegyzõ” szövegrész helyébe az „az adóhatóság” szöveg,

28. 120. § (3) bekezdés b) pontjában az „a jegyzõvel” szövegrész helyébe az „az adóhatósággal” szöveg,

29. 134/A. § (1) bekezdés e) pontjában, 167. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 169. §-ában, 170. § (3) bekezdésében és

(9) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

30. 156. § (3) bekezdésében a „jegyzõnél” szövegrész helyébe a „hagyatéki ügyben eljáró hatóságnál” szöveg,

31. 166. § (1) bekezdésében az „elsõfokú gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

32. 166. § (2) bekezdésében az „elsõ fokú gyámhivatalhoz” szövegrész helyébe a „gyámhivatalhoz” szöveg,

33. 166/A. § (1) és (2) bekezdésében az „Az elsõ fokon eljáró gyámhivatal” szövegrész helyébe az „A gyámhivatal”

szöveg,

34. 167. § (5) bekezdésében a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „gyámhivatalt” szöveg,

35. 170. § (2) bekezdésében az „az elsõfokú gyámhatósághoz” szövegrész helyébe a „gyámhivatalhoz” szöveg,

36. 2. számú melléklete címében a „megyei gyámhivatalok” szövegrész helyébe a „szociális és gyámhivatalok”

szöveg,

37. 2. számú melléklete 3. pontjában a „megyei gyámhivatal” szövegrész helyébe a „szociális és gyámhivatal” szöveg,

38. 8. és 9. számú mellékletében a „városi gyámhivatal székhelye szerinti jegyzõ aláírása” szövegrész helyébe

a „folyósító szerv vezetõjének aláírása” és a „polgármester aláírása” szövegrész helyébe a „gyámhivatal

vezetõjének aláírása” szöveg

lép.

13. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

módosítása

13. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében a „jegyzõje”

szövegrész helyébe a „jegyzõje, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala” szöveg

lép.

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok

és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

14. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R5.)

a) 6. §-ában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban:

gyámhivatal)” szöveg,

b) 10. §-ában a „gyámhatósághoz” szövegrész helyébe a „gyámhivatalhoz” szöveg,

c) 1. számú melléklet II. számú adatlapjában a „Jegyzõ” szövegrész helyébe a „Gyámhivatal” szöveg,

d) 1. számú melléklet II. számú adatlap 4. pontjában a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

e) 1. számú melléklet X. számú adatlap 3. pontjában a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

f) 2. számú melléklet II. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” címû részében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe

a „gyámhivatal” szöveg,

g) 2. számú melléklet II. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” címû részében a „gyámhatósági” szövegrész

helyébe a „gyámhivatali” szöveg,

h) 2. számú melléklet III. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” címû részében a „gyámhatóság” szövegrész

helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

i) 2. számú melléklet VII. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” címû részében a „jegyzõnek” szövegrész helyébe

a „gyámhivatalnak” szöveg,

j) 2. számú melléklet VIII. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” címû részében a „jegyzõnek” szövegrész helyébe

a „gyámhivatalnak” szöveg,
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k) 2. számú melléklet XIV. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” címû részében a „gyámhatóság” szövegrészek

helyébe a „gyámhivatal” szöveg

lép.

15. A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk

juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

15. § A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és

kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû

területi államigazgatási szerve (a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg lép.

16. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a „kormányrendeletben meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó, okmányirodát

mûködtetõ települési (fõvárosi kerületi) önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: körzetközponti jegyzõ), a lakó-

vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ)” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 7. § (2) bekezdésében, 13. § (2) és (4) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében és 23. § (6) bekezdésében

a „körzetközponti jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

c) 14. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 17. § (2) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésének a) pontjában, (3) és

(6) bekezdésében és 25. § (1) bekezdésének d) pontjában a „körzetközponti jegyzõnél” szövegrész helyébe

a „járási hivatalnál”,

d) 25. § (4) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõnél vagy a jegyzõnél” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál”,

e) 25. § (5) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõhöz, a jegyzõhöz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg

lép.

17. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggõ alapadatokról szóló

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

17. § A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggõ alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés

a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat a VIZIR részére]

„a) a 3. § szerint meghatározott adatok körében a vízügyi igazgatóságok, a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi

kirendeltségei, a vízügyi hatóság, továbbá a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört gyakorló jegyzõ adatszolgáltatása

alapján a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala, valamint a vizek és

vízilétesítmények tulajdonosai,”

[szolgáltatnak.]

18. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

18. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25. §

(11) bekezdésében a „jegyzõt és” szövegrész helyébe a „jegyzõt, a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi

kerületi) hivatalát és” szöveg lép.
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19. A települési önkormányzat jegyzõjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával

kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirõl szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A települési önkormányzat jegyzõjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes

feladat- és hatásköreirõl szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„3. § Ha a jegyzõ, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási

hivatal) az Átv. 6–8. §-aiban meghatározott rendelkezések megsértését észleli, illetve ezek megsértése miatt hozzá

bejelentés érkezik, köteles haladéktalanul eljárni vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság

intézkedését kezdeményezni.”

(2) Az R6. 7. § (1) és (2) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal, illetve a jegyzõ” szöveg lép.

20. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (13) bekezdés c) pontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi

kerületi) hivatalának járási” szöveg lép.

21. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

21. § A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 9. §

(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásra természeti, illetve védett természeti területen a természetvédelmi

hatóság, egyéb területeken a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala

rendelkezik hatáskörrel, amennyiben arról kormányrendelet másként nem rendelkezik.”

22. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

22. § A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a) 20. § (4) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a temetõ fekvése szerint

illetékes kistérségi vagy fõvárosi kerületi intézete (a továbbiakban: kistérségi intézet)” szövegrész helyébe az

„a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak a temetõ fekvése szerint illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatala járási

(fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szöveg,

b) 24. § (1) bekezdés c) pontjában, 25. § (2) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 36. § (1), (3)–(4) és

(7) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 39. §-ában, 46. § (1) és (5) bekezdésében a „kistérségi” szövegrészek

helyébe a „járási népegészségügyi” szöveg,

c) 59. § (1) bekezdés b) pontjában az „illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõjét”

szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási

hivatal)” szöveg,

d) 59. § (7) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

e) 59/A. § (1) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

f) 59/B. § (1) és (2) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg

lép.

23. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat

mûködésének engedélyezésérõl szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat mûködésének

engedélyezésérõl szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében és 4. § b) pontjában az „ÁNTSZ

kistérségi (fõvárosi kerületi) intézetei” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi

kerületi) hivatala járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetei” szöveg lép.
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24. A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.)

Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõjét” szövegrész

helyébe „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 4. § (3) bekezdés

ba) elsõ mondatában a „körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõjénél

(a továbbiakban: körzetközponti jegyzõ)” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál”,

bb) második mondatában a „körzetközponti jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal”, valamint

c) 5. § (1) és (3) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal”szöveg

lép.

25. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

25. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (8a) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(8a) Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges (8) bekezdés szerinti iratok nem állnak

rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti elõzetes vizsgálatát – a súlyos

mozgáskorlátozott személy közlekedõképességének minõsítését elõsegítõ, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció

és egyéb iratok benyújtásával – a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál

(a továbbiakban: járási hivatal) lehet kezdeményezni. A járási hivatal a kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon

belül az iratok megküldésével megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet a közlekedõképesség minõsítése

érdekében. A közlekedõképesség vizsgálatára egyebekben a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályait kell

alkalmazni.”

26. Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 2. § e) pontjában a „kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal)”

szövegrész helyébe a „járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: járási

állat-egészségügyi hivatal)” szöveg,

b) 2. § e), i) és j) pontjában a „kerületi” szövegrész helyébe „járási állat-egészségügyi” szöveg,

c) 2. § k) pontjában a „kistérségi népegészségügyi intézete, az ennél nagyobb, illetve egy kistérség” szövegrész

helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete, az ennél

nagyobb, illetve egy járás” szöveg

lép.

27. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.)

Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében a „Kormány mellékletben megjelölt általános hatáskörû területi államigazgatási szerve

(a továbbiakban: kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és

megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében, 10/B. § (2) bekezdésében, 12. § c) pontjában, 13/A. § (1) bekezdésében a „Kormány

általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal”

szöveg,

c) Mellékletének címében a „Kormánynak a „Magyar igazolvány”, valamint a „Magyar hozzátartozói igazolvány”

kézbesítésében közremûködõ általános hatáskörû területi államigazgatási szervei” szövegrész helyébe a „Magyar
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igazolvány”, valamint a „Magyar hozzátartozói igazolvány” kézbesítésében közremûködõ fõvárosi és megyei

kormányhivatalok” szöveg,

d) Mellékletében lévõ táblázat 1. sorában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének”

szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg

lép.

28. A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek

diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek

diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében lévõ táblázat 1. sorában az „A Kormány

általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a megnevezése” szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei

kormányhivatal megnevezése” szöveg lép.

29. Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl

szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló

127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontjában, 5. melléklet A) adatlap 3. pontjában, 5. melléklet B) adatlap

2. és 6. pontjában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal” szöveg lép.

30. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

módosítása

30. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 4. § (9) bekezdés a) pontjában a „kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban:

kistérségi népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási (fõvárosi

kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szöveg,

b) 4. § (9) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában, valamint (10) bekezdésében, 8. § (5) bekezdés

b) pont bb) alpontjában és d) pontjában, 14/A. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában a „kistérségi”

szövegrész helyébe a „járási” szöveg,

c) 4. § (9) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét”

szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg,

d) 4. § (9) bekezdés c) pont cd) alpontjában az „Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának

kerületi hivatalát” szövegrész helyébe a „járási hivatala állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalát”

szöveg,

e) 4. § (9) bekezdés d) pontjában a „megyei, fõvárosi fõjegyzõt, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörû

területi államigazgatási szervét” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalt, másodfokú

eljárásban az Oktatási Hivatalt” szöveg,

f) 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „városi, fõvárosi kerületi gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi

kerületi) gyámhivatalt” szöveg,

g) 13. § (3) bekezdésében az „A gyámhivatal határozatával” szövegrész helyébe a „Gyámhatósági határozattal”

szöveg,

h) 14/A. (2) bekezdés b) pontjában a „megyei, fõvárosi fõjegyzõt” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatalt” szöveg

lép.
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31. A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

31. § A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló 261/2002. (XII. 18.)

Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal

(a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg,

b) 10. § a) pontjában a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg

lép.

32. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

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

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés j) pontjában a „kistérségi népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi

kerületi) hivatala járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi

intézet)” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete

(a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézet”

szöveg,

c) 7. § (3)–(4), (5), (7) és (9) bekezdésében, valamint a 16. § (4) bekezdésében a „kistérségi” szövegrészek helyébe

a „járási” szöveg,

d) 11. § (6) bekezdés c) pontjában a „körzetközponti jegyzõt” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalát” szöveg

lép.

33. A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R7.) 14/A. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Üdülõ, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenõház esetén a jegyzõ a nyilvántartásba vételrõl

értesíti]

„a) a szálláshely szerint illetékes járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetet (a továbbiakban: járási

népegészségügyi intézet) a közegészségügyi követelmények,”

(2) Az R7. 19. § (7) bekezdésében „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe „a járási népegészségügyi intézet” szöveg lép.

34. A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat

érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

34. § A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet Mellékletében az „A Kormány általános

hatáskörû területi államigazgatási szervének a megnevezése” szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei

kormányhivatal megnevezése” szöveg lép.

35. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R8.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló

eljárásban elsõ fokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási

hivatal) jár el.”
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(2) Az R8.

a) 3. § (3), (6) és (7) bekezdésében, 5. § (3) bekezdés második mondatában, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés

második mondatában, 7. § (4), (5) és (6) bekezdésében, 9. § e) és f) pontjában, 10. § (2) és (3) bekezdésében

a „körzetközponti jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében

a „körzetközponti jegyzõnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdés elsõ mondatában, 6. § (2) bekezdés elsõ mondatában a „körzetközponti

jegyzõnél” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg

lép.

36. A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló

51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

36. § A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.)

Korm. rendelet

a) 1. §-át megelõzõ alcím címében az „A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének”

szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 1. § (1)–(3) bekezdésében, 3. § (1) és (3) bekezdésében, 7. §-ában és 9. § (1) bekezdésében az „A Kormány általános

hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, és az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szervéhez” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatalhoz” szöveg,

d) 1. § (4) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szövegrész helyébe

az „a fõvárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg,

e) 1. § (6) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, és az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szervéhez” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatalhoz” szöveg,

f) 1. § (7) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

g) 2. §-ában az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervénél” szövegrész helyébe az „a fõvárosi

és megyei kormányhivatalnál” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe

az „a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,

i) 4. § (2) bekezdésében az „a Kormány törvényességi felügyeletet ellátó általános hatáskörû területi államigazgatási

szervének a” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

j) 4. § (4) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, és az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szervének a” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

k) 5. § (1) bekezdésében az „A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, és az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szervének” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,

l) 5. § (2) bekezdésében és 8. §-ában az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész

helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

m) 9. § (2) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szövegrész helyébe

az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, és az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

n) 10. §-ában az „A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szövegrész helyébe

az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.
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37. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 12. § 1.1. b) pontjában a „jegyzõ” szövegrész

helyébe „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala” szöveg lép.

38. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

38. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

„(1) A megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáról – a (2)–(2b) bekezdésekben

meghatározott kivétellel – a települési, a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban:

jegyzõ) gondoskodik.

(2) Az idõskorúak járadékának folyósításáról a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala

(a továbbiakban: járási hivatal), hajléktalan személy részére megállapított idõskorúak járadéka esetében a fõvárosi

kormányhivatal fõvárosi kerületi hivatala (a továbbiakban: kijelölt járási hivatal) gondoskodik.”

(2) Az R9. 6. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Szt. 41. § (1) bekezdésében és az Szt. 43/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapított ápolási díj

folyósításáról a járási hivatal gondoskodik.

(2b) A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítõ támogatás hajléktalan személy részére történõ

folyósításáról a fõvárosi fõjegyzõ (a továbbiakban: fõjegyzõ) gondoskodik.”

(3) Az R9. 6/A. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az Szt.]

„e) 43. § (4) bekezdés a) pontja alkalmazásában egészségügyi államigazgatási szerv a járási hivatal népegészségügyi

intézetének tisztiorvosa,”

(4) Az R9. 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az eljáró hatóság illetékességét érintõ lakcímváltozás esetén az idõskorúak járadékára vagy az ápolási díjra

jogosult személy kérelmére vagy az új lakcím szerint illetékes hatóság megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat

haladéktalanul, de legkésõbb nyolc napon belül meg kell küldeni a jogosult új lakcíme szerint illetékes hatóságnak.

(3) Ha az idõskorúak járadékára vagy az ápolási díjra való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll, illetve

az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj) esetében

a jogosultságot az új lakcímen is megállapították, az új lakcím szerint illetékes járási hivatal – a méltányossági ápolási

díj esetében a jegyzõ – az idõskorúak járadékát vagy az ápolási díjat a lakcímváltozást követõ hónap elsõ napjától

folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követõ 30 napon belül benyújtják.”

(5) Az R9. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan személyek részére megállapított idõskorúak járadékának

a megszüntetésérõl a kijelölt járási hivatal hoz határozatot. A kijelölt járási hivatal a határozatát közli mindazokkal,

akikkel a jogosultság megállapításáról szóló határozatot közölték.

(2) Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan személyek részére megállapított aktív korúak ellátásának

a megszüntetésérõl a fõjegyzõ hoz határozatot. A fõjegyzõ a határozatát közli mindazokkal, akikkel a jogosultság

megállapításáról szóló határozatot közölték.”

(6) Az R9. 46. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A megtérítést elrendelõ jogerõs határozatot a fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári

szakigazgatási szervével is közölni kell.”

(7) Az R9.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „Szt. 18. §-ának a), c) és h) pontjában” szövegrész helyébe az „Szt. 18. § a), c) és

h) pontjában vagy 18/A. § a), c) és h) pontjában” szöveg,

b) 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „d) pontja” szövegrész helyébe az „e) pontja” szöveg,

c) 6/A. § (2) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „jegyzõ, illetve a járási hivatal” szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében az „a jegyzõ” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóság” szöveg,

e) 26. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (4) bekezdés elsõ mondatában, 26. § (7) bekezdésében, valamint

35. § (8) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
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f) 26. § (4) bekezdés második mondatában a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,

g) 28. § (1) bekezdés második mondatában az „a jegyzõnek” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóságnak” szöveg,

h) 30. § (2) bekezdésében az „Szt. 18. §-a” szövegrész helyébe az „Szt. 18. és 18/A. §-a” szöveg,

i) 35. § (7) bekezdés elsõ mondatában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg és a „jegyzõnél”

szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg, továbbá a második mondatában a „gyámhivatal” szövegrész

helyébe a „hatóság” szöveg és a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,

j) 36. § (1) bekezdés nyitó szövegrész elsõ mondatában az „50. §-ának (2)–(3) bekezdése szerinti kérelem esetén

a jegyzõ” szövegrész helyébe az „50. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetén a járási hivatal, illetve az Szt. 50. §

(3) bekezdése szerinti kérelem esetén a jegyzõ” szöveg, valamint a második mondatában az „a jegyzõ” szövegrész

helyébe az „az eljáró hatóság” szöveg,

k) 36. § (2) bekezdésében az „A jegyzõ” szövegrész helyébe az „Az eljáró hatóság” szöveg,

l) 36. § (3) bekezdésében és 45. § (2) bekezdés elsõ mondatában a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,

m) 37. § (6) bekezdésében a „jegyzõt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt, illetve a jegyzõt” szöveg,

n) 40. § (2) bekezdésében a „jegyzõt” szövegrész helyébe a „közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító

hatóságot” szöveg,

o) 44. § (3) bekezdésében az „a jegyzõ haladéktalanul közli” szövegrész helyébe a „haladéktalanul közölni kell”

szöveg,

p) 45. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „jegyzõnél” szövegrész helyébe a „közgyógyellátásra való

jogosultságot megállapító hatóságnál” szöveg,

q) 46. § (1) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító

hatóság” szöveg,

r) 47. § (1) bekezdés elsõ mondatában, valamint 47. § (2) bekezdés elsõ mondatában a „jegyzõ” szövegrész helyébe

a „közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkezõ hatóság” szöveg,

s) 2. számú melléklet „TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ” cím 2. pont harmadik bekezdésében

az „önkormányzat által” szövegrész helyébe az „önkormányzat vagy a járási hivatal által” szöveg,

t) 3. számú melléklet 2. pontban foglalt táblázat A:5 mezõjében, 3. számú melléklet 5.2.7.5. alpontjában, 9. számú

melléklet 7. pontban foglalt táblázat 5. sorában, 9. számú melléklet „TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ”

cím 5. pontjában, valamint 12. számú melléklet „II. Jövedelmi adatok” alcím alatti táblázat A:5 mezõjében

az „Önkormányzat és” szövegrész helyébe az „Önkormányzat, járási hivatal és” szöveg,

u) 3. számú mellékletben a „(kirendeltség)” szövegrészek helyébe a „[járási (fõvárosi kerületi) hivatal munkaügyi

kirendeltsége]” szöveg

lép.

39. A jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló

113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

39. § A jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.)

Korm. rendelet 7. § (1)–(2) bekezdésében, 8. § (4)–(5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés c) pontjában a „kerületi”

szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

40. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

40. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (6) bekezdés b) pontjában

a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatalt” szöveg lép.

41. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól

és hatáskörérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 9. § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.
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(2) Az R10. a következõ 11/A.–11/B. §-okkal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Okmányirodák szakmai irányítása
11/A. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalainak (a továbbiakban: járási hivatal) szervezeti

egységeiként mûködõ okmányirodák feladataiért felelõs központi szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

(2) A KEKKH az (1) bekezdésben foglalt feladatai ellátásán túl szakmai irányítást gyakorol az okmányirodák

ügyfélszolgálati tevékenysége, mûködése felett, amelynek keretében ellátja különösen az ügyfélszolgálati mûködés

fejlesztésére, elemzésére, monitoringjára vonatkozó feladatokat.

Fõvárosi és megyei kormányhivatalok informatikai irányítása
11/B. § (1) A KEKKH szakmai irányítást gyakorol a fõvárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatala és szakigazgatási

szerveinek, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalainak (a továbbiakban: járási hivatal)

törzshivatala és szakigazgatási szervei informatikai tevékenysége felett, ennek keretében gondoskodik az informatikai

üzemeltetés feltételeinek meghatározásáról, valamint egyetértési jogot gyakorol az informatikai tárgyú szerzõdések

megkötése során.

(2) A KEKKH az (1) bekezdés szerinti szakmai irányítása keretében a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

szakigazgatási szervei által használt szakrendszerek esetében együttmûködik a szakrendszereket üzemeltetõ szakmai

irányító szervvel.”

(3) Az R10. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az e rendeletben megjelölt nyilvántartások kezeléséhez és mûködtetéséhez kapcsolódóan a KEKKH:]

„c) biztosítja a járási hivatal szervezeti egységeként mûködõ okmányirodák feladatainak ellátásához a külön

rendeletben meghatározott technikai eszközöket, valamint részt vesz az okmányirodai feladatokat ellátó

kormánytisztviselõk és a fõvárosi és megyei kormányhivatal ügyfélkapcsolattal foglalkozó munkatársainak

képzésében, továbbképzésében, vizsgáztatásában,”

(4) Az R10. 12/A. §-a a következõ (3)–(4) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:

a) a „V” és a „CD” betûjelû ideiglenes, továbbá az „SP” és az „OT” betûjelû különleges rendszámtábla kiadásával,

b) az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg elõállított rendszámtábla

legyártatásának engedélyezésével, valamint

c) a külföldi vezetõi engedély honosításával

kapcsolatos feladatokat.

(4) A KEKKH Budapest és Pest megye területére kiterjedõ kizárólagos illetékességgel ellátja:

a) a „P”, és a „Z” betûjelû ideiglenes, valamint

b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végzõ jármûre a szabványtól eltérõ alapszínû

(sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen jellegû jármûvek üzemeltetési jellegével, annak változásával,

üzemben tartói és tulajdonjogának változásával

kapcsolatos feladatokat.”

42. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság

szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[A gyámhatóság feladat- és hatáskörét]

„b) a járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal),”

[gyakorolja.]

(2) Az R11. 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A járási gyámhivatalok a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási

szervei.

(3) A járási gyámhivatal a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi

területén látja el feladat- és hatáskörét.”

(3) Az R11. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A települési önkormányzat jegyzõje]

„c) a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,”
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(4) Az R11. 4. §-ának nyitó szövegrésze és n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 4. § a következõ

o)–q) pontokkal egészül ki:

„A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében”

„n) dönt a gyermek védelembe vételérõl és annak megszüntetésérõl,

o) dönt a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok

elszámolásának elfogadásáról,

p) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és a szüneteltetés

megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését,

q) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében.”

(5) Az R11. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A járási gyámhivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,

b) dönt a gyermektartásdíj megelõlegezésérõl.”

(6) Az R11. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) A járási gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra

alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,

b) felveszi a szülõnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi

örökbefogadásához.

(2) A megyeszékhelyen mûködõ járási gyámhivatal, a fõvárosban a fõvárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala

az örökbefogadással kapcsolatban

a) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,

b) felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülõnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen

személy általi örökbefogadásához,

c) dönt az örökbefogadás engedélyezésérõl,

d) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,

e) pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt,

f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülõ adatairól.”

(7) Az R11. 9. §-ának bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 9. § a következõ k) ponttal

egészül ki:

„A járási gyámhivatal a szülõi felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban”

„k) megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megelõlegezett összegének behajtása iránt.”

(8) Az R11. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Bármely járási gyámhivatal illetékes

a) nyilatkozat felvételére, ha a szülõ azt a gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyét és személyi

adatait nem ismerve teszi,

b) rendezetlen családi jogállású gyermekre vonatkozóan apai elismerõ nyilatkozat felvételére, azzal, hogy annak egy

példányával értesíteni kell a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetõt.”

(9) Az R11. 23. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A járási gyámhivatal illetékessége a tartós nevelésbe vétel fennállása alatt nem változik. A tartós nevelésbe vételt

elrendelõ járási gyámhivatal a gyermek valamennyi – a járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó

gyermekvédelmi és gyámügyi – ügyében illetékes eljárni.”

(10) Az R11. 23. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az örökbefogadás elõtti eljárásra az a járási gyámhivatal illetékes, amelynek területén az örökbe fogadni

szándékozó személy lakóhelye van. Ha az örökbe fogadni szándékozók lakóhelye különbözõ járási gyámhivatalok

illetékességi területén van, az eljárásra – a kölcsönös tájékoztatás mellett – az örökbe fogadni szándékozók lakóhelye

szerinti bármelyik járási gyámhivatal illetékes.”

(11) Az R11. 23. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának engedélyezése esetén a volt gyám végszámadásának

elfogadására a gyermek nevelésbe vételének ügyében eljárni illetékes járási gyámhivatal az illetékes. Az elfogadott

végszámadás alapján a vagyonnal rendelkezõ gyermekrõl és vagyonáról a járási gyámhivatal értesíti az örökbefogadó

szülõ lakóhelye szerinti járási gyámhivatalt.”
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(12) Az R11. 23. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(13) A védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes járási gyámhivatal intézkedik a családi pótlék természetbeni

formában történõ nyújtásáról, valamint az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének és a szüneteltetés

megszüntetésének kezdeményezésérõl, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálatáról.”

(13) Az R11.

a) 1/A. §-ában, 2. § (1) bekezdésének elsõ és második mondatában, 2. § (3) bekezdésében, a 4. §-t megelõzõ

alcímben, 6. §-ában, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 10. §-ában, 11. §-ában, 11/A. §-ában, 13. § a) és c) pontjában, 22. §

(6), (7) és (9) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésének elsõ és második mondatában, (5) és (6) bekezdésében

a „városi” szövegrész helyébe a „járási” szöveg,

b) 12. §-ában és 21. § (4) bekezdésében a „Budapest Fõváros V. Kerület Gyámhivatala” szövegrész helyébe a „fõvárosi

kormányhivatal V. kerületi járási gyámhivatala” szöveg,

c) 14. § (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés b) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 22. § (1) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatal”, a „gyámhatósággal”

szövegrész helyébe a „járási gyámhivatallal” szöveg,

e) 22. § (3) bekezdésében, 23. § (12) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatal”

szöveg,

f) 22. § (8) bekezdésében a „városi gyámhivatal” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatal”, a „városi gyámhivatallal”

szövegrész helyébe a „járási gyámhivatallal” szöveg,

g) 22. § (10) bekezdésében és (12) bekezdésének elsõ mondatában a „városi gyámhivatal” szövegrész helyébe

a „megyeszékhelyen mûködõ járási gyámhivatal, a fõvárosban a fõvárosi kormányhivatal V. kerületi

gyámhivatala” szöveg,

h) 22. § (10a) bekezdésében és (12) bekezdésének második mondatában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe

a „megyeszékhelyen mûködõ járási gyámhivatal, a fõvárosban a fõvárosi kormányhivatal V. kerületi

gyámhivatala” szöveg,

i) 22. § (13) és (14) bekezdésében, 23. § (11) bekezdésében a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „járási

gyámhivatal” szöveg,

j) 23. § (1) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatal”,

a „települési önkormányzat jegyzõjével” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatallal” szöveg,

k) 23. § (2) bekezdésében a „városi gyámhivatal” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatal”, a „gyámhivatal”

szövegrész helyébe a „járási gyámhivatal” szöveg

lép.

43. Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Állatvédelmi hatóságként a Kormány a jegyzõt, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi)

hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki.”

(2) Az R12.

a) 1. § (2) bekezdésében a „jegyzõt” szövegrész helyébe a „jegyzõt, a járási hivatalt” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „jegyzõ, a járási hivatal” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében a „kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: kerületi

hivatal)” szövegrész helyébe a „járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: járási

állat-egészségügyi hivatal)” szöveg,

d) 2. § (5) bekezdésében az „illetékes települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe

az „illetékes járási hivatal” szöveg,

e) 2/A. § (3) bekezdésében az „illetékes települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõjét” szövegrész

helyébe az „illetékes járási hivatalt” szöveg,

f) 3. §-ában a „kerületi hivatalt” szövegrész helyébe a „járási állat-egészségügyi hivatalt” szöveg

lép.
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44. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

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

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 32/A. § (2) bekezdésében, 32/D. § (1) bekezdésében, 32/D. § (4) bekezdés a) pontjában, 32/D. § (5) bekezdés

a) pontjában, 32/E. § (2) bekezdésében, 32/E. § (3) bekezdés b) pontjában, 32/F. § (2) bekezdés a) pontjában

a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi)” szöveg,

b) 32/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában és 32/F. § (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában

a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatalt” szöveg,

c) 32/F. § (3) bekezdés a) pontjában a „kerületi” szövegrész helyébe a „járási” szöveg,

d) 5. számú melléklet 1. pontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási”

szöveg

lép.

45. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

módosítása

45. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés

i) pontjában a „lakóhelye szerint illetékes jegyzõ igazolja (a helyi közlekedésben)” szövegrész helyébe a „kifizetõhely

igazolja (helyi közlekedésben)” szöveg lép.

46. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

46. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésében a „kistérségi (fõvárosi kerületi)

intézetét” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét” szöveg lép.

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

végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

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

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 68. §-ában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és

megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 91. § (4) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõjénél” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

c) 91. § (5) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

d) 92. §-ában a „körzetközponti feladatokat ellátó települési (fõvárosi kerületi) önkormányzat jegyzõjénél”

szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg

lép.

48. A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól

szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 3. § (2) bekezdésében az „illetékes kistérségi székhely

szerinti jegyzõt, a fõvárosban a fõvárosi kerület jegyzõjét (a továbbiakban együtt: jegyzõ)” szövegrész helyébe

az „illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban járási hivatal)”

szöveg lép.
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(2) Az R13.

a) 3. § (3), (6)–(7), (9)–(11) bekezdésében, (12) bekezdésének nyitó szövegrészében, 3/A. §-ában, 4. § (2),

(6)–(7) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,

b) 3. § (8) bekezdésében és 4. § (4) bekezdésében a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,

c) 4. § (8) bekezdésében az „illetékes kistérségi székhely szerinti jegyzõ, a fõvárosban a fõvárosi kerület jegyzõje”

szövegrész helyébe az „illetékes járási hivatal” szöveg,

d) 4. § (8) bekezdésében az „illetékes kistérségi székhely szerinti jegyzõnek, a fõvárosban a fõvárosi kerület

jegyzõjének” szövegrész helyébe az „illetékes járási hivatalnak” szöveg,

e) 4. § (10) bekezdésében az „illetékes kistérségi székhely szerinti jegyzõt, a fõvárosban a fõvárosi kerület jegyzõjét”

szövegrész helyébe az „illetékes járási hivatalt” szöveg

lép.

(3) Az R13. 2. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. Az állandó menazséria szerint illetékes járási hivatal aláírása, bélyegzõje, valamint az aláírás kelte.”

49. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

49. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)

Korm. rendelet 2. számú melléklet 12.5. pontjában az „a jegyzõnél” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, 2. számú melléklet

17.7. pontjában a „jegyzõnél” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg lép.

50. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

50. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõje, a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat

jegyzõje (a továbbiakban jegyzõ)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi

kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 39. § (2) és (5) bekezdésében, 58. § (4) bekezdésében és a 3. melléklet E) pont f) alpontjában a „jegyzõnek”

szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,

c) 39. § (3) és (4) bekezdésében, 46. § (3) és (4) bekezdésében, 47. § (8) bekezdésében, 52. § (7) bekezdésében, 54. §

(1), (3) és (8) bekezdésében, 57. § (3) bekezdésében és 58. § (3), (5)–(6) bekezdésében, 60. § (1) és

(5) bekezdésében, 60/A. § (1)–(3) bekezdésében és a 3. melléklet E) pont a)–d) alpontjaiban a „jegyzõ”

szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,

d) 46. § (1) bekezdésében a „jegyzõhöz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg,

e) 54. § (5) bekezdésében a „jegyzõt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg,

f) 58. § (1) bekezdésében a „jegyzõnél” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg,

g) 63. § (1) bekezdésében a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi)” szöveg,

h) 3. melléklet D) pontjában a „települési önkormányzat jegyzõjének” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”

szöveg

lép.

51. A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek

kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

51. § A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és

üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 2. § a) pontjában a „kistérségi népegészségügyi intézete (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)”

szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete

(a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szöveg,

b) 2. § e) pont ea) és eb) alpontjában, 3. § (1)–(3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1), (3) és

(6) bekezdésében, 7. § (1)–(2) és (7) bekezdésében, 8. § (3), (4a) és (6) bekezdésében, 9. § (1), (5) és
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(7) bekezdésében, 10. § (1)–(3), (5) és (8) bekezdésében, 11. § (1)–(3), (5), (7) és (12) bekezdésében, 11/A. §

(1)–(5) bekezdésében, 14. § (1)–(2b) bekezdésében, (3) bekezdés a) és c) pontjában és 7. melléklet 7. pontjában

a „kistérségi” szövegrészek helyébe a „járási” szöveg

lép.

52. A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

módosítása

52. § A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos

értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kisajátítási hatóság)” szöveg,

b) 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. és 14. §-ában a „Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „kisajátítási hatóság” szöveg

lép.

53. A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

módosítása

53. § A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „kistérségi népegészségügyi intézet” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi)

népegészségügyi intézet (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi” szöveg

lép.

54. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ

és egyes szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés

szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

54. § A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ

és egyes szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi)

hivatala járási (fõvárosi kerületi)” szöveg lép.

55. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

55. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

1. számú melléklet 12.7. pontjában a „bejutást a jegyzõnél” szövegrész helyébe a „bejutást a fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál” szöveg lép.

56. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

módosítása

56. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdés a) pontjában a „kistérségi, fõvárosi kerületi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi)

hivatalának járási (fõvárosi kerületi)” szöveg,

b) 4/B. § (5) bekezdés a) pontjában a „kistérségi, fõvárosi kerületi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi)

hivatala járási (fõvárosi kerületi)” szöveg

lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 101. szám 17325



57. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggõ

bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

57. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggõ bejelentési eljárás

részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „kistérségi népegészségügyi intézetét (továbbiakban: Intézet)” szövegrész

helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét

(a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) szöveg,

b) 2. § (4) és (6) bekezdésében az „Intézetet” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézetet” szöveg,

c) 2. § (7)–(8) bekezdésében az „Intézet” szövegrészek helyébe a „járási népegészségügyi intézet” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében a „kistérségi intézet” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézet” szöveg

lép.

58. A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek

oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

módosítása

58. § A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló

eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában

a „kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalt (a továbbiakban: kerületi hivatal)” szövegrész helyébe

a „járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal” szöveg lép.

59. A hatósági közvetítõkrõl szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A hatósági közvetítõkrõl szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.)

a) 2. § (1) bekezdésében a „Kormánynak a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei

kormányhivatal” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében,

8. § (3) bekezdés d) pontjában és a 10. § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében a „Kormánynak a hatósági közvetítõ lakóhelye szerint illetékes területi államigazgatási

szervével” szövegrész helyébe a „hatósági közvetítõ lakóhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei

kormányhivatallal” szöveg,

d) 2. § (5) és (6) bekezdésében a „Kormánynak a hatósági közvetítõ lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörû

területi államigazgatási szervét” szövegrész helyébe a „hatósági közvetítõ lakóhelye szerint illetékes fõvárosi és

megyei kormányhivatalt” szöveg,

e) 2. § (6) bekezdésében a „Kormánynak a közvetítõ lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közvetítõ lakóhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei

kormányhivatal” szöveg,

f) 2. § (6) bekezdésében a „Kormány valamennyi általános hatáskörû területi államigazgatási szervével” szövegrész

helyébe a „valamennyi fõvárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg,

g) 4. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,

h) 4. § (3) bekezdésében a „Kormány másik általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

a „másik fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

i) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „Kormány nyilvántartást vezetõ általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezetõ fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

j) 10. § (1) bekezdésében a „Kormány hatósági közvetítõ nyilvántartásba vételére jogosult általános hatáskörû

területi államigazgatási szervének a vezetõje” szövegrész helyébe a „hatósági közvetítõ nyilvántartásba vételére

jogosult fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott” szöveg

lép.
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(2) Az R14. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti törlésre azt követõen kerülhet sor, miután a hatósági közvetítõ korábbi lakóhelye

szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére a hatósági közvetítõ új lakóhelye szerint

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal nyilvántartásba veszi az érintettet, és errõl értesíti az eljárást

kezdeményezõ fõvárosi és megyei kormányhivatalt.”

60. Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló

204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

60. § Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

1. §-ában a „Kormány általános területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatal” szöveg lép.

61. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

módosítása

61. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdés f) pontjában a „kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalnak (a továbbiakban:

kerületi hivatal)” szövegrész helyébe a „járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalnak

(a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében és a 9. § (2) bekezdés d) pontjában a „kerületi” szövegrész helyébe a „járási

állat-egészségügyi” szöveg,

c) 7. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalának

járási (fõvárosi kerületi)” szöveg,

d) 7. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét”

szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg

lép.

62. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelölésérõl szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet

módosítása

62. § Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelölésérõl szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § A Kormány az üzletszerû társasházkezelõi, és ingatlankezelõi tevékenység tekintetében

ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalát

jelöli ki.”

63. A jegyzõ hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet

módosítása

63. § A jegyzõ hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében

a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatal” szöveg lép.

64. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és

a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

módosítása

64. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély

kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalának

járási (fõvárosi kerületi)” szöveg,
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b) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSZH) a szálláshely

helye szerint illetékes elsõ fokú szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú eljárásban az MgSZH másodfokú

szakhatóságként eljáró szervét” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak a szálláshely helye szerint

illetékes járási hivatala állat-egészségügyi és élelmiszert-ellenõrzõ hivatalát, másodfokú eljárásban a megyei

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés d) pontjában „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg

lép.

65. Az „Életmentõ Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

65. § Az „Életmentõ Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve vezetõjének

(a továbbiakban: hivatalvezetõ)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetõjének

(a továbbiakban: kormánymegbízott)” szöveg,

b) 6. § (1)–(3) bekezdéseiben és 7. § (1) és (3) bekezdésében a „hivatalvezetõ” szövegrész helyébe

a „kormánymegbízott” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdés második mondatában a „hivatalvezetõt” szövegrész helyébe a „kormánymegbízottat” szöveg,

d) 10. § (2) bekezdésében a „hivatalvezetõnél” szövegrész helyébe a „kormánymegbízottnál” szöveg

lép.

66. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

66. § (1) Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1227 nyilvántartási számú adatgyûjtés vonatkozásában az adatszolgáltatási kötelezettséget 2012. tárgyévre

a községi, városi, megyei jogú városi, fõvárosi kerületi jegyzõje teljesíti a Belügyminisztérium felé.”

(2) Az R15. 1. melléklete szerinti Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatkörök címû táblázatban az 1210 kezdetû

sorban a „(30) adatok a bûncselekményt és szabálysértést elkövetett gyermek- és fiatalkorúakról (KIM Pártfogó,

rendõrség, jegyzõ és gyermekjóléti szolgálat szerinti bontásban),” szövegrész helyébe a „(30) adatok

a bûncselekményt és szabálysértést elkövetett gyermek- és fiatalkorúakról (KIM Pártfogó, rendõrség, jegyzõ, fõvárosi

és megyei kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat szerinti bontásban),” szöveg lép.

(3) Az R15. 2. mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatkörök címû táblázatban

az 1227 kezdetû sor e rendelet melléklete szerint módosul.

(4) Az R15. 2. mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatgyûjtések és Adatátvételek címû

táblázat 1227 kezdetû sorában az „Önkormányzati szabálysértési statisztika” szövegrész helyébe a „Fõvárosi és megyei

kormányhivatali szabálysértési statisztika”, a „megyei kormányhivatalok” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatalok” szöveg, a 3. melléklete 2030. számú sorában „a megyei igazságügyi hivatalok” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai” szöveg lép.

67. Az elõzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

módosítása

67. § Az elõzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet II. pont 3. alpontjában az „(okmányirodái)” szövegrész helyébe a „[járási (fõvárosi kerületi) hivatali]”

szöveg,

b) 2. melléklet II. pont 3. alpontjában az „(okmányirodai)” szövegrész helyébe a „[járási (fõvárosi kerületi) hivatali]”

szöveg,

c) 4. melléklet 9.1. pont a) és b) alpontjában az „okmányirodai” szövegrész helyébe a „[járási (fõvárosi kerületi)

hivatali]” szöveg

lép.
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68. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

68. § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdés a) pontjában az „Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának kerületi”

szövegrész helyébe a „járási hivatalának járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalát” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „kormányhivatalnak a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes

kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)”

szövegrész helyébe a „kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi)

népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés d) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg,

d) 5. § (3) bekezdés e) pontjában a „megyei, fõvárosi fõjegyzõt, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörû

területi államigazgatási szervét” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalt, másodfokú

eljárásban az Oktatási Hivatalt” szöveg,

e) 7. § (5) bekezdés d) pontjában, 12. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában a „kistérségi” szövegrész

helyébe a „járási” szöveg,

f) 12. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei, fõvárosi fõjegyzõt” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatalt” szöveg

lép.

69. A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet

módosítása

69. § A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésének záró

mondatában, 7. § (6) bekezdésében, a 3. melléklet „Jelen vannak” címû táblázatának 3. oszlopában, valamint

az 5. melléklet 3. A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése címû táblázat utolsó

oszlopában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrészek helyébe a „fõvárosi és

megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,

c) 7. § (5) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

70. A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

módosítása

70. § A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a „kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: kerületi

hivatal)” szövegrész helyébe a „járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: járási

állat-egészségügyi hivatal)” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében, 5. §-ában, 17/B. § (11)–(12) bekezdésében, 17/C. § (2)–(4) és (7) bekezdésében, 17/D. §

(2) bekezdésében, 17/E. § (1) bekezdésében, 17/F. § (1) bekezdésében, 17/K. § (2) és (4) bekezdésében, 17/L. §

(1)–(2) bekezdésében a „kerületi hivatal” szövegrészek helyébe a „járási állat-egészségügyi hivatal” szöveg,

c) 17/C. § (1) bekezdésében, 17/D. § (1) bekezdésében a „kerületi hivatalt” szövegrész helyébe a „járási

állat-egészségügyi hivatalt” szöveg,

d) 17/J. § (2) bekezdésében a „kerületi hivatalnál” szövegrész helyébe a „járási állat-egészségügyi hivatalnál” szöveg,

e) 17/K. § (1) bekezdésében a „kerületi hivatalnak” szövegrészek helyébe a „járási állat-egészségügyi hivatalnak”

szöveg

lép.
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71. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének

részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

71. § Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes

szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „kistérségi népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi)

népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szöveg,

b) 1/A. § (1) bekezdésében a „kistérségi intézet” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézet” szöveg

lép.

72. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló

105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

72. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §

(1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és

megyei kormányhivatal” szöveg lép.

73. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása

során felmerülõ egyéb eljárási költségekrõl szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

73. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülõ

egyéb eljárási költségekrõl szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában „az annak keretében mûködõ kistérségi népegészségügyi intézet” szövegrész helyébe a „a járási

(fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézet” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a „kistérségi népegészségügyi intézet” szövegrészek helyébe a „járási (fõvárosi kerületi)

népegészségügyi intézet” szöveg

lép.

74. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

74. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 25/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„25/A. § A Kormány a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a minisztert

jelöli ki.”

(2) Az R16.

a) 12. § b) pontjában és a 25. § bevezetõ szövegében az „ellenõrzéséért” szövegrész helyébe a „felügyeletéért”

szöveg,

b) 24. § a)–c) pontjában és a 40. § (5) bekezdés e) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 25. § c) pontjában az „ellenõrzésének” szövegrész helyébe a „felügyeletének” szöveg,

d) 25. § e) pontjában az „ellenõrzés” szövegrész helyébe a „felügyelet” szöveg,

e) 36. § (1) bekezdés c) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg

lép.

75. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 2. §

(1) bekezdés 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban:

szakigazgatási szerv):]

„11. a munkaügyi központ a foglalkoztatási, munkaerõ-piaci feladatok ellátására,”
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(2) Az R17. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A beszámolási kötelezettség kiterjed a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén mûködõ, illetve

székhellyel rendelkezõ központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szervére, a fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalaira (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá az államigazgatási

feladatot ellátó más szervre és személyre, valamint a polgármesterre és jegyzõre az általuk ellátott államigazgatási

feladatokat érintõen.”

(3) Az R17. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A beszámolónak tartalmaznia kell:

a) a központi államigazgatási szervek területi szervei számára a Kormány, illetve az ágazati feladatokért felelõs

miniszterek által meghatározott ágazatpolitikai célkitûzések érvényesülését,

b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítõ államigazgatási feladatok

végrehajtásának helyzetét,

c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal törvényességi ellenõrzési és törvényességi felügyeleti tevékenységének

tapasztalatait,

d) a fõvárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal hatósági tevékenységét, valamint a jegyzõ és

a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatait,

e) a fõvárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal egyéb tevékenységeit, különös tekintettel

az ügyfélszolgálat mûködésének tapasztalatait,

f) a (2) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervek mûködésének, tevékenységének tapasztalatait,

g) a megyei szakigazgatási szervek és a járási szakigazgatási szervek tevékenységét, különös tekintettel az összevont

ellenõrzésekrõl szóló éves ellenõrzési tervben foglaltak teljesítésének tapasztalatait,

h) egyéb, a Kormány által meghatározott szempontokat, valamint

i) a d)–e) pontban meghatározott szerveknél a közérdekû kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos

ügyek intézésének helyzetét.”

(4) Az R17. 18. § (1) bekezdés b) pontjában a „körjegyzõségénél” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatalnál”

szöveg lép.

(5) Az R17. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) mûködtet.

A kormányablak elhelyezése a kormány egyedi döntése alapján történhet az állami vagyonról szóló törvény szabályai

szerint állami tulajdonban lévõ, legalább többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok által üzemeltetett olyan

ingatlanokon, amelyek az állampolgárok széles köre számára biztosítják a kormányablakok megközelítését, különösen

vasúti és autóbusz pályaudvarokon.”

(6) Az R17. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kormányablak ügyfélkapu regisztrációs szervként jár el.”

76. A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

76. § A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala

a) a legfeljebb 500 kWth névleges bemenõ hõteljesítményû, háztartási és közintézmény tüzelõberendezés forrásával,

b) a legfeljebb 140 kWth névleges bemenõ hõteljesítményû, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó

tüzelõberendezés forrásával,

c) az egy háztartásban élõ személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló

tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,

d) a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bûzterheléssel, és

e) a nem gazdasági tevékenység keretében mûködõ diffúz légszennyezõ forrással

kapcsolatos levegõtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el elsõ fokon.”
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77. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági

hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

77. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 3. mellékletében lévõ táblázat 1. sorában és a 6. mellékletében lévõ táblázat 2. sorában a „kistérségi” szövegrész

helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi)” szövegrész,

b) 3. mellékletében lévõ táblázat 5. sorában és 5. mellékletében lévõ táblázat 6. sorában „a Kormány általános

hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

78. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási

feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R18.) 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalainak önálló feladat- és hatáskörrel

rendelkezõ, népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveiként járási (fõvárosi kerületi) intézetek

(a továbbiakban együtt: járási népegészségügyi intézet) mûködnek. A járási népegészségügyi intézet nevében

a közigazgatási hatósági eljárásokban a járási népegészségügyi intézet vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel

rendelkezõ ügyintézõje jár el. A járási népegészségügyi intézet vezetõje a járási, illetve fõvárosi kerületi

(a továbbiakban együtt: járási) tisztifõorvos.

(6) A megyei tisztifõorvos vagy a népegészségügyi szakigazgatási szerv más kormánytisztviselõje a járási tisztifõorvost,

illetve járási népegészségügyi intézet vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az elsõ fokú

közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”

(2) Az R18. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A járási tisztifõorvost a járási (fõvárosi kerületi) hivatalvezetõ javaslatára a megyei tisztifõorvos nevezi ki.”

(3) Az R18. 7. alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. A járási népegészségügyi intézet”
(4) Az R18.

a) 4. § (7) bekezdésében, 8. § (2a) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „kistérségi népegészségügyi

intézetek” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézetek” szöveg,

b) 8. § (4) bekezdésében a „kistérségi népegészségügyi intézetekben” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi

intézetekben” szöveg,

c) 11. §-ában, 11/A. §-ában, 19. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, valamint 20. §-ában a „kistérségi

népegészségügyi intézet” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézet” szöveg,

d) 12. § (1)–(2) és (7) bekezdésében, 22. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 27. § (6) bekezdésében

a „kistérségi népegészségügyi intézetet” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézetet” szöveg,

e) 22. § (5) bekezdésében a „kistérségi intézetet” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézetet” szöveg,

f) 26. § (6) bekezdésében a „kistérségi népegészségügyi intézetekben” szövegrész helyébe a „járási

népegészségügyi intézetekben” szöveg

lép.

79. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

79. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására a megyei kormányhivatal járási hivatalának

szakigazgatási szerveként járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok (a továbbiakban: járási

állat-egészségügyi hivatal) mûködnek. A járási állat-egészségügyi hivatal tekintetében a szakmai irányító szerv
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vezetõjének jogait a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának

vezetõje (a továbbiakban: megyei igazgató fõállatorvos) gyakorolja.

(2) A járási állat-egészségügyi hivatal nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a járási állat-egészségügyi hivatal

vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõje jár el. A járási állat-egészségügyi hivatalt hatósági

fõállatorvos (a továbbiakban: járási fõállatorvos) vezeti.

(3) A járási fõállatorvost a járási hivatalvezetõ javaslatára a megyei igazgató fõállatorvos nevezi ki.

(4) A járási fõállatorvost és a járási állat-egészségügyi hivatal kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét

a megyei igazgató fõállatorvos elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

(5) A járási állat-egészségügyi hivatalok illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza.”

(2) Az R19. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és

állat-egészségügyi igazgatóságának hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben elsõ fokon a megyei

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága jár el. A járási állat-egészségügyi hivatal

által elsõ fokon – nem a falugazdász-hálózat útján ellátott feladatokhoz kapcsolódóan – hozott döntés esetében

másodfokon a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága, a megyei

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága által hozott elsõ fokú döntés esetén

másodfokon a NÉBIH jár el. A járási állat-egészségügyi hivatal által a falugazdász-hálózat útján ellátott feladathoz

kapcsolódóan hozott elsõ fokú döntés esetében másodfokon a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi

igazgatósága jár el.

(3) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság

hatáskörébe tartozó szakhatósági ügyekben elsõ fokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági

és állat-egészségügyi igazgatóság, másodfokú eljárásban a NÉBIH jár el.”

(3) Az R19. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 15. §-a

(4) bekezdésében, 18. §-a (5) bekezdésében, 19. §-a (1) és (4) bekezdésében, 23. §-a (1) és (2) bekezdésében, 27. §-a

(2) és (4) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének f) és m) pontjában, 32. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontjában, 32. §-a

(3) bekezdésében, 33. §-a c) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének a)–e) pontjában, valamint f) és i) pontjában

állatgyógyászati készítmények kiskereskedelme vonatkozásában, 34. §-a (2) bekezdésének a)–l) pontjában, 34. §-a

(3) bekezdésének a)–c) pontjában, 34. §-a (4) bekezdésének b), d), f), és g)–h) pontjában, 35. §-a (1) és

(2) bekezdésében, 35. §-a (3) bekezdésének a)–d) és f) pontjában, 35. §-a (4) bekezdésének a)–c) pontjában, 36. §-a

(1) bekezdésének a)–c) pontjában, 36. §-a (2) és (3) bekezdésében, 38. §-a (1) bekezdésének a), d), f), g), j)–l) pontjában,

38. §-a (3) bekezdésében, 39. §-a (1) bekezdésében, 51. §-a (3) bekezdésének e)–i), k)–r) és s)–u) pontjában, 53. §-ának

(3) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés b) pontjában, 55. §-ában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdésének

c) pontjában, valamint 72. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát jelöli ki.”

(4) Az R19. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Éltv. 8. §-a (2) bekezdésében, 23/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 25. §-a (4)–(5) bekezdésében, 26. §-a

(1) bekezdésének a) és b) pontjában, 32. §-a (1) bekezdésének a)–b), e), és g)–k) pontjában, 33. §-a b) pontjában, 38. §

b), c) és e) pontjában, 38. §-a (4) és (5) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, 57. §-a b)–c), e), i)–j) és

l–s) pontjában, 58. §-ában, 62. §-a (3) bekezdésében, 63. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint Mellékletének

39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal

élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”

(5) Az R19. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az Éltv. 18. §-a (1) bekezdésének f) és h)–i) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti

szervként a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.”

(6) Az R19. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az Éltv. 18. § (1) bekezdésének e) és g) pontjában, 23. § (3) és (4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésének c) és

d) pontjában, 27. § (3) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésének a) pontjában, 34. § (4) bekezdésének c) és e) pontjában,

35. § (3) bekezdésének e) pontjában, 39. § (1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésének a)–d), j) pontjában, 53. §

(2) bekezdésében, valamint Mellékletének 22. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti

szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát, valamint a járási

állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.”
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(7) Az R19. 6. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az Éltv. 16. §-ának (2) bekezdésében, 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 24. §-ának (2) bekezdésében,

25. §-ának (1) bekezdésében, 26. §-ának (2) bekezdésében, 27. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 30. §-ának

(2) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének l) pontjában, 42. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 43. §-ában, 44. §-ának

(1)–(6) bekezdésében, 45. §-ában, 56. §-ában, 57. §-ának a), f)–h) és k) pontjában, 58. §-ában, valamint 59. §-ának

(6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal

élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát és

a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.”

(8) Az R19. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Ávt. 40. §-a (6) bekezdésének alkalmazásában a Kormány kereskedelmi hatóságként a megyei kormányhivatal

élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát jelöli ki.”

(9) Az R19. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 48. §-ának c) pontjában, és a 74. §-ának (4) bekezdésében foglaltak

tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és

állat-egészségügyi igazgatóságát jelöli ki.”

(10) Az R19.

a) 6. § (7), (8) és (10) bekezdésében, a 26. § nyitó szövegrészében a „kerületi hivatal” szövegrész helyébe a „járási

állat-egészségügyi hivatal” szöveg,

b) 6. § (9) bekezdésében a „kerületi hivatalok” szövegrész helyébe a „járási állat-egészségügyi hivatalok” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében a „kerületi hivatalt” szövegrész helyébe a „járási állat-egészségügyi

hivatalt” szöveg,

d) 28. § (2) bekezdés b) pontjában a „kistérségi népegészségügyi intézetét” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi

kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi

intézet) ” szöveg,

e) 29. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi” szövegrész

helyébe a „járási” szöveg

lép.

80. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

80. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet h) pontjában az „okmányirodák”

szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalai” szöveg lép.

81. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

módosítása

81. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében

a „munkaügyi szakigazgatási szervének” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalának munkaügyi”

szöveg lép.

82. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

módosítása

82. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában

az „okmányiroda” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala” szöveg

lép.

83. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

83. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

2. § b) pontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi)” szöveg lép.
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84. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

84. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R20.) 8/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a közlekedõképesség vizsgálata nem folyamatban levõ hatósági eljárás keretében válik szükségessé, azt

a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatalánál lehet kezdeményezni, amely

a továbbiakban az (1) bekezdés szerint jár el.”

(2) Az R20. 3. §-ában és 7. § (1) bekezdésében a „szociális és” szövegrész helyébe a „megyei, fõvárosi szociális és” szöveg

lép.

85. A megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával

kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú

és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

85. § A megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági

állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek

módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központnak annál

a” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának annál a munkaügyi”

szöveg lép.

86. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával,

a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek

átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

módosítása

86. § (1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei

önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 2. §-a

(1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az átvett intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében

vagyonkezelõi jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei intézményfenntartó központ, kivéve a megyei önkormányzat

hivatala által feladatai ellátásához használt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok, ingatlanrészek, illetve az ezen

ingatlanokhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon, amelyek tekintetében a vagyonkezelõi jogok gyakorlására

kijelölt szerv a megyei kormányhivatal.”

(2) Az R21. 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A megyei intézményfenntartó központok és a megyei kormányhivatalok szervezeti irányítását ellátó miniszter

gondoskodik a megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt ingatlanvagyon, ingatlanrészek,

valamint az ezen ingatlanvagyonhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon fenntartásához szükséges kiemelt

elõirányzatok és létszám átcsoportosításáról.”

87. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

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

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

(a továbbiakban: R22.) 20. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A felkészítésen részt vesz]

„e) a polgármester, a közbiztonsági referens.”

(2) Az R22. 20. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A polgármester, a polgármester által kijelölt közbiztonsági referens fegyveres összeütközésekkel kapcsolatos

speciális polgári védelmi felkészítése a megyei, fõvárosi védelmi bizottság felkészítési programja szerint történik.
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A felkészítések tervezését, szervezését és végrehajtását a megyei, fõvárosi védelmi bizottság az illetékes

katasztrófavédelmi igazgatóság bevonásával végzi.”

(3) Az R22. 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökét védelmi igazgatási feladatai ellátásában a fõvárosi és megyei

kormányhivatal javaslattevõ, döntés-elõkészítõ jogkörrel segíti és közremûködik a döntések végrehajtásában.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a fõvárosi és megyei kormányhivatal intézi.”

(4) Az R22. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § A megyei, fõvárosi védelmi bizottság honvédelmi feladatai tekintetében a honvédelemért felelõs miniszter

a HM VH útján felügyeletet gyakorol a megyei, fõvárosi védelmi bizottság felett. A honvédelemért felelõs miniszter

e jogkörében megsemmisíti a megyei, fõvárosi védelmi bizottság, vagy annak elnöke jogszabálysértõ döntését,

szükség esetén új eljárásra utasítja a megyei, fõvárosi védelmi bizottságot, vagy annak elnökét.”

(5) Az R22. 29. § (1) bekezdés helyébe a következõ szöveg lép:

„(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság üléseire a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének állandó

meghívottként tanácskozási joggal meg kell hívnia:

a) a honvédelemért felelõs miniszter által kijelölt minisztériumi szervezeti egység vezetõjét,

b) a honvédelmi feladatok tekintetében a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által kijelölt védelmi

igazgatási feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egység vezetõjét, valamint a katasztrófavédelmi feladatok

tekintetében a BM OKF szervezeti egységének vezetõjét,

c) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság illetékességi területén mûködõ rendvédelmi szervek megyei vezetõit, kivéve,

ha tagjai a megyei, fõvárosi védelmi bizottságnak,

d) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területileg illetékes vezetõjét,

e) a Honvéd Vezérkar fõnöke által a megyei, fõvárosi védelmi bizottsággal együttmûködésre kijelölt katonai szervezet

parancsnokát, és a katonai igazgatási szervezet vezetõjét,

f) az Országos Mentõszolgálat területileg illetékes vezetõjét

vagy az általuk kijelölt képviselõt.”

(6) Az R22. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. § A megyei, fõvárosi védelmi bizottság egyedi határozatban meghatározza

a) a honvédelemben közremûködõk kiértesítésének, riasztásának, készenléte fokozásának, valamint az információk

továbbításának követelményeit,

b) a helyi védelmi bizottság által kötelezõen létrehozandó munkacsoportokat, a munkacsoportok által kezelendõ

iratokat,

c) a helyi védelmi bizottság, valamint a helyi védelmi bizottság által kötelezõen létrehozandó munkacsoportok

tagjainak, továbbá a polgármesterek és a közbiztonsági referensek honvédelmi felkészítésének követelményeit,

d) az igénybevételre kijelölt technikai eszközök és ingóságok mozgásának korlátozására, az ingatlanok és

szolgáltatások átadásának elõkészítésére vonatkozó követelményeket,

e) a polgári veszélyhelyzeti tervezés területi szintû feladatai koordinálásának szabályait.”

(7) Az R22. a következõ 31/A–31/B. §-sal egészül ki:

„31/A. § A megyei, fõvárosi védelmi bizottság a Titkársága közremûködésével felügyeletet gyakorol a helyi védelmi

bizottság felett. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság e jogkörében egyedi határozattal megsemmisíti a helyi védelmi

bizottság jogszabálysértõ döntését, szükség esetén új eljárásra utasítja a helyi védelmi bizottságot.

31/B. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság ellenõrzi a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt helyi

szerveknél a honvédelmi feladatok végrehajtását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzést a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt bizottság hajtja végre a területi

államigazgatási szervek bevonásával. Ennek keretében vizsgálja és értékeli

a) a honvédelmi feladatok végrehajtására kialakított szervezeti és mûködési rendet,

b) a honvédelmi felkészítés intézkedési terveit,

c) a nemzetgazdaság erõforrásai védelmi célú felkészítésének tervezését,

d) a döntések jogszerûségét,

e) a vezetési feltételek meglétét,

f) az ügyviteli szabályozók betartását,

g) a honvédelmi felkészülés terén végzett idõszaki munkát,

h) a helyi védelmi bizottság felkészültségét, a gyakorlatok és felkészítések végrehajtását,

i) a helyi védelmi bizottság gazdálkodásának jogszerûségét és célszerûségét,

j) a támogató infokommunikációs rendszer alkalmazását.”
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(8) Az R22. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32. § (1) A helyi védelmi bizottság elnökét védelmi igazgatási feladatai ellátásában a fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) javaslattevõ, döntés-elõkészítõ

jogkörrel segíti és közremûködik a döntések végrehajtásában.

(2) A helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a járási hivatal intézi.

(3) A helyi védelmi bizottság titkárát a helyi védelmi bizottság elnöke nevezi ki a megyei védelmi bizottság honvédelmi

és katasztrófavédelmi elnökhelyetteseinek egyetértésével.

(4) A helyi védelmi bizottság elnökhelyettesei szavazati joggal vesznek részt a helyi védelmi bizottság ülésein. A helyi

védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesét a HM VH vezetõje jelöli ki.

(5) A helyi védelmi bizottság az illetékességi területén – erre irányuló megkeresés alapján – együttmûködik a katonai

igazgatási szervekkel a feladatok végrehajtásában.”

(9) Az R22. a következõ 32/A–32/E. §-sal egészül ki:

„32/A. § A helyi védelmi bizottság elnöke

a) felel a helyi szintû honvédelmi feladatok összehangolásáért,

b) gondoskodik a helyi védelmi bizottság munkaszervezetének mûködési feltételeirõl,

c) gondoskodik a helyi védelmi bizottság infokommunikációs rendszere és egyéb, katasztrófavédelmi célú

elektronikus hírközlési kommunikációs rendszere mûködõképességének folyamatos biztosításáról.

32/B. § A helyi védelmi bizottság elnökét az elnök közvetlen alárendeltségében lévõ titkár támogatja. A helyi védelmi

bizottság titkára közremûködik a polgármesterek védelmi igazgatási feladatai ellátásában.

32/C. § A helyi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a szervezeti és mûködési szabályzatban

meghatározott személyeket, a járási székhely polgármesterét, és az illetékességi területén található települések

polgármesterei által megválasztott, a helyi védelmi bizottság által meghatározott számú polgármestert, valamint

mindazokat, akiknek meghívását a helyi védelmi bizottság elnöke az adott napirend kapcsán indokoltnak tartja.

A helyi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal, békeidõszakban meg kell hívni a katonai igazgatási szerv

képviselõjét is.

32/D. § (1) A helyi védelmi bizottság döntése alapján, az illetékességi területén mûködõ védelmi igazgatási szervek és

a honvédelemben közremûködõ szervek közremûködnek a helyi védelmi bizottság honvédelmi igazgatási

feladatainak végrehajtásában.

(2) A helyi védelmi bizottság illetékességi területén mûködõ rendvédelmi szervek közül a honvédelmi feladatok

koordinálásáért felelõs rendvédelmi szervet a rendvédelmi szervet irányító miniszter jelöli ki.

32/E. § A helyi védelmi bizottság – a megyei, fõvárosi védelmi bizottság iránymutatása alapján – egyedi határozatban

meghatározza

a) a honvédelemben közremûködõk kiértesítésének, riasztásának, készenléte fokozásának, valamint az információk

továbbításának rendjét,

b) a kötelezõen létrehozandó munkacsoportok szervezetét és mûködését, a munkacsoport által kezelendõ iratokat,

c) a polgármesterek, közbiztonsági referensek, valamint a honvédelemben közremûködõ helyi szervek vezetõi

tartózkodási helyének bejelentése és nyilvántartása rendjét,

d) a polgármesteri hivataloknál a 24 órás ügyeleti szolgálat ellátásának követelményeit,

e) az igénybevételre kijelölt technikai eszközök és ingóságok mozgásának korlátozására, az ingatlanok és

szolgáltatások átadásának elõkészítésére vonatkozó követelményeket,

f) a polgári veszélyhelyzeti tervezés helyi szintû feladatai koordinálásának szabályait.”

(10) Az R22. 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:

„(2) A HM VH a honvédelmi igazgatás központi döntés-elõkészítõ és végrehajtás-koordináló szakmai szerve, amely

a honvédelmi igazgatási feladatok mellett a HM feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb védelmi igazgatási feladatokat

is elláthat.”

(11) Az R22. 38. § (2) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:

„(2) A HM VH a Honvédelmi Minisztérium költségvetésén belül önálló címként nem szerepel. A HM VH-t mûködése,

különösen pénzügyi, logisztikai, és ügyviteli utaltsága tekintetében a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium szervének kell tekinteni.”

(12) Az R22. 72. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A honvédelemért felelõs miniszter]

„b) gondoskodik a kijelölt katonai szervezet és a BM OKF, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ

Alap (a továbbiakban: MTVA) közötti összeköttetés létesítésérõl és fenntartásáról.”
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(13) Az R22. 73. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter]

„b) a BM OKF útján biztosítja a légierõ ügyeletes parancsnokától érkezõ, vagy a mûsorszolgáltatók által sugárzott

légiriasztási jelzés továbbítását a hivatásos katasztrófavédelmi szervek részére,”

(14) Az R22. 80. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„80. § Az MTVA

a) a légiriasztás elrendelésének, vagy feloldásának vételére mûsoridõben folyamatos ügyeleti szolgáltatásokat

mûködtet,

b) gondoskodik a légiriasztás jelzésére, vagy feloldására szolgáló okmányok õrzésérõl, a közlés feltételeinek

megteremtésérõl és technikai végrehajtásáról,

c) az adás megszakításával haladéktalanul közli a légiriasztásra, vagy annak feloldására vonatkozó jelzést minden

közszolgálati mûsorcsatornán,

d) végzi a külön jogszabályban kijelölt országos, vagy helyi mûsorszolgáltató, mûsorcsatorna légiriasztási közlemény

adására történõ központi átkapcsolását, visszakapcsolását a kiépített mûszaki rendszerben. Az átkapcsolási rendszer

katasztrófák elleni védekezés során is felhasználható a lakosság riasztására,

e) gondoskodik a légiriasztással kapcsolatos közlemények közzétételérõl, közremûködik a lakosság magatartási

szabályainak ismertetésében.”

(15) Az R22. 82. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„82. § A légiriasztásra vonatkozó, a légierõ ügyeletes parancsnokától érkezõ jelzés vételét követõen

a) az MTVA közszolgálati mûsorszolgáltatásában és a külön jogszabályban kijelölt országos, vagy helyi

mûsorszolgáltatók mûsorában a közlemények átvételével,

b) a polgári védelem riasztási rendszere helyi riasztási eszközein

a légiriasztást azonnal végre kell hajtani.”

(16) Az R22. 83. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A légiriasztásra vonatkozó, a légierõ ügyeletes parancsnokától érkezõ jelzés vételét követõen az MTVA stúdióiból

a légiriadó elrendelése, vagy feloldása – öt másodperces megszakításokkal, háromszor megismételve – a 8. melléklet

szerinti szöveg leadásával történik.”

(17) Az R22. 1. melléklet „A meghagyásba bevont szervek II. és III. kategóriái” fejezet „II. kategória” felsorolásának 11. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. a fõvárosi és megyei kormányhivatalok,”

(18) Az R22. 1. melléklet „A meghagyásba bevont szervek II. és III. kategóriái” fejezet „II. kategória” felsorolása a következõ

20. ponttal egészül ki:

„20. a lakosság részére alapvetõ közüzemi szolgáltatást nyújtó szervek.”

88. A dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes

szabályairól szóló 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

88. § A dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló

291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a „kistérségi népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe

a „járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézet” szöveg lép.

89. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat-

és hatáskörérõl szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

89. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl

szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Hivatalból, a munkaügyi központokból, valamint

a kirendeltségekbõl áll.

(2) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Hivatalt, a munkaügyi központot, valamint a kirendeltséget jelöli ki.

(3) A munkaügyi központ a fõvárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerõ-piaci feladatokat ellátó

ágazati szakigazgatási szerveként (a továbbiakban: munkaügyi központ) mûködik.

(4) A kirendeltség a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala a továbbiakban: járási hivatal)

foglalkoztatási, munkaerõ-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként (a továbbiakban: kirendeltség)

mûködik.
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(5) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási

hatósági ügyekben elsõ fokon a kirendeltségek járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira,

amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a munkaügyi központokat jelöli ki.”

(2) Az R23. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A munkaügyi központ és a kirendeltségek közfoglalkoztatási feladatai vonatkozásában a 6. § (1) bekezdés h) és

i) pontjában meghatározott feladatokat a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter látja el.”

(3) Az R23. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében]

„a) megállapítja a munkaügyi központok és a kirendeltségek kötelezõ belsõ szakmai szabályzatainak elveit és fõbb

tartalmi követelményeit,

b) meghatározza a munkaügyi központok és a kirendeltségek szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai

követelményeket, valamint koordinálja a munkaügyi központok munkaerõ-piaci szolgáltatásvásárlással, illetõleg

a munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja

az álláskeresõk ellátásával, valamint a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások mûködtetésével és fejlesztésével

kapcsolatos szakmai feladatokat,”

(4) Az R23. 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében]

„d) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével meghatározza a munkaügyi központok és

kirendeltségek hatósági és szolgáltató tevékenységét,”

(5) Az R23. 6. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében]

„f) meghatározza a munkaügyi központok és kirendeltségek hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó

adatgyûjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat,

elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

g) javaslatot tesz a munkaügyi központok és a kirendeltségek informatikai rendszerének és ingatlanállományának

fejlesztésére,”

(6) Az R23. 6. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében]

„jb) elbírálja a munkaügyi központok által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,”

(7) Az R23. 6. § (1) bekezdés t) és u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében]

„t) koordinálja a munkaügyi központok és kirendeltségek EU-támogatással megvalósuló tevékenységeit,

u) koordinálja a munkaügyi központok és kirendeltségek megváltozott munkaképességû személyek

foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységét.”

(8) Az R23. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) A munkaügyi központ az 1. mellékletben meghatározott székhelyen mûködik. A munkaügyi központ

a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége. A munkaügyi központ nevében

a közigazgatási hatósági eljárásokban a munkaügyi központ igazgatója, vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ

vezetõje, ügyintézõje jár el.

(2) A munkaügyi központok szakmai irányítása alá tartozik az illetékességi területükön lévõ valamennyi kirendeltség.

(3) A munkaügyi központ élén igazgató áll. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik.

(4) A kirendeltség a járási hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szakigazgatási szerve. A kirendeltség élén

kirendeltség-vezetõ áll. A kirendeltség nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kirendeltség vezetõje vagy

kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõje jár el.”

(9) Az R23. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A munkaügyi központ

a) szakmailag irányítja és szakmailag ellenõrzi a kirendeltségek tevékenységét, ennek keretében közremûködik

a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató

tevékenységet,

b) ellátja az NFA pénzeszközeinek mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás

ellenõrzését,

c) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat decentralizált kerete

felhasználásáról,
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d) ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtés, valamint

a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat központi keretébõl finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos

feladatokat,

e) mûködteti az álláskeresõk ellátási rendszerét, az álláskeresõk részére saját hatáskörben nyújtott támogatások

rendszerét és gondoskodik a kirendeltségi támogatási rendszer szakmai mûködtetésérõl,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

g) felelõs a szakmai munkát támogató szoftverek mûködtetéséért és használatáért,

h) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

i) ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok elleni

fellebbezéseket,

j) feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi

nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében szakmailag

irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

III. törvénybõl adódó feladatainak végrehajtását, továbbá adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fõvárosi és megyei

kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási szervek felé, ideértve a szociális biztonsági rendszerek

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján történõ megtérítési igények

érvényesítéséhez szükséges, havi rendszerességgel esedékes adatszolgáltatást is,

k) ellátja a felnõttképzési intézmények nyilvántartásba vételével és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat,

l) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart

a munkaerõ-piaci szereplõkkel,

m) elkészíti a munkaügyi központ és a kirendeltség belsõ szakmai szabályzatait, valamint

n) illetékességi területén ellátja a munkaerõ-piaci ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A hatósági szerzõdések megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá a költségvetésbõl nyújtott támogatás

biztosítékául szolgáló zálogjog, bankgarancia, óvadék tekintetében a munkaügyi központ vezetõje szerzõdéskötési

képességgel rendelkezik.

(3) A munkaügyi központ a közfoglalkoztatási feladatok ellátása során:

a) ellenõrzi a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerzõdésben foglaltak szerinti teljesítését,

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

(4) A munkaügyi központ át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén

elsõ fokú hatósági jogkört gyakorol

a) a munkaerõ-piaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,

b) a munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,

c) a bérgarancia támogatással,

d) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,

e) a rendbírsággal, valamint

f) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel

kapcsolatos ügyekben.

(5) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

a munkaügyi központot jelöli ki.

(6) A munkaügyi központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a) gondoskodik a szolgáltatási rendszer szakmai mûködtetésérõl, valamint koordinálja a kirendeltségek szolgáltatási

tevékenységét,

b) ellátja azokat a munkaerõ-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el.”

(10) Az R23. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A kirendeltség]

„a) a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok illetékességérõl szóló jogszabályban meghatározott illetékességi

területén ellátja az álláskeresõk nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék,

álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos,

továbbá azokkal a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik

a munkaügyi központ hatáskörébe,”
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(11) Az R23. 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A hatósági szerzõdések megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá a költségvetésbõl nyújtott támogatás

biztosítékául szolgáló zálogjog, bankgarancia, óvadék tekintetében a kirendeltség vezetõje szerzõdéskötési

képességgel rendelkezik.”

(12) Az R23. a következõ 26/A. §-sal egészül ki:

„26/A. § A kirendeltség és szolgáltató központ által 2013. január 1-jét megelõzõen e rendelet 10. § a) pontja alapján

ellátott szolgáltatási feladatok tekintetében jogutód a munkaügyi központ, valamint az ellátott kirendeltségi

feladatok tekintetében jogutód a kirendeltség.”

90. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

90. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

a) 8. § (3) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának kerületi

állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatala (a továbbiakban: kerületi hivatal)” szövegrész helyébe a „járási

hivatala járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatala (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi

hivatal)” szöveg,

b) 8. § (8) bekezdésében a „kerületi” szövegrész helyébe a „járási állat-egészségügyi” szöveg

lép.

91. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezõen nyújtandó

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

91. § (1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezõen nyújtandó szolgáltatásokról

szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 159. § 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. okmányiroda: a Központi Okmányiroda, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi)

hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) törzshivatalának okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége, amely

útján a járási hivatal ellátja a hatáskörébe utalt elsõfokú közigazgatási hatósági feladatait,”

(2) Az R24. 170. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A járási hivatal a fizetési kötelezettség POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetéssel történõ

teljesítésének lehetõségét a KEK KH által mûködtetett informatikai rendszer igénybevételével, az okmányirodák

mûködésének személyi és technikai feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott technikai feltételeknek

megfelelõen biztosítja.”

92. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelölésérõl szóló

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

92. § Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelölésérõl szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

7. §-ában a „Kormányhivatalokat, az okmányirodákat” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalokat,

a fõvárosi és megyei kormányhivatalok járási (fõvárosi kerületi) hivatalait” szöveg lép.

93. Záró rendelkezések

93. § (1) Hatályát veszti

a) a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzõinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti

igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 12. §-a,

b) az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,

c) az okmányirodák által történõ tulajdonilap-másolat szolgáltatás szabályairól szóló 248/2005. (XI. 15.)

Korm. rendelet,

d) az R1. 1. § h) pontja,

e) az R4.

ea) 12. § (2) bekezdés b) pontjában a „települési önkormányzat jegyzõje vagy a központi szerv által kiállított”

szövegrész,

eb) 28. § (5) bekezdésében az „– a jegyzõ véleményének figyelembevételével –„ szövegrész,
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ec) 54. § (5) bekezdése,

ed) 58. § (1) bekezdésében az „– a jegyzõ kivételével –„ és a „városi” szövegrész,

ee) 58. § (2) bekezdésében az „a jegyzõ” szövegrész,

ef) 82. § (1) bekezdésében az „a jegyzõ, illetve” szövegrész,

eg) 82. § (4) bekezdése,

eh) 82. § (5) bekezdésében és a 83. § (3) bekezdésében a „jegyzõ, illetve a” szövegrész,

ei) 83. § (1) bekezdése,

ej) 83. § (2) bekezdés b) pontja,

ek) 90. § (5) bekezdés f) pontja,

el) 91/E. §-a,

em) 10. számú melléklet I. pontjának 4. és 5. alpontja,

f) az R5.

fa) 1. számú melléklet I. számú adatlapjában az „(A jegyzõ tölti ki, részben a gyámhivatal értesítése alapján.)”

szövegrész,

fb) 2. számú melléklet VII. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” címû rész 2. pontja,

fc) 2. számú melléklet VIII. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” címû részében a „jegyzõ vagy” szövegrész,

g) az R9.

ga) 6/A. § (1) bekezdés b) pontja,

gb) 9. § (6) bekezdése,

h) az R11.

ha) 3. § (1) bekezdés a)–b); d)–f) és i)–k) pontja,

hb) 8. § (1) bekezdés d) pontja,

hc) 22. § (4) bekezdése,

hd) melléklete,

i) az R17. 32. § (1) bekezdésében az „és a képviselõ-testület hivatala ügyintézõjét” szöveg,

j) az R22. 79. és 81. §-ai,

k) az R23. 10. és 26. §-ai.

(2) 2013. február 1-jén hatályát veszti az R15. 6. § (1) bekezdése.

94. § (1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 15. §-a 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1–3. §-a, 5–6. §-a, 8–14. §-a, 16–26. §-a, 29. §-a, 30. § a)–b) és d)–h) pontja, 31–33. §-a, 35. §-a, 37–39. §-a, 41. §

(2)–(4) bekezdése, 42. § (1)–(12) bekezdése és (13) bekezdés a)–b) és d)–k) pontja, 43. §-a, 44. § a) és c)–d) pontja,

45–46. §-a, 47. § b)–d) pontja, 48–51. §-a, 53–58. §-a, 61. § a)–c) pontja, 62. §-a, 64. § a–b) pontja, 67. §-a, 68. § a)–b) és

d)–f) pontja, 70–71. §-a, 73. §-a, 75. § (1)–(4) bekezdése, 76. §, 77. § a) pontja, 78–85. §-a, 87. § (1)–(9) bekezdése,

88–93. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet 2013. február 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az R15. 2. mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatkörök címû táblázatban

az 1227 kezdetû sor helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1227 Fõvárosi és megyei
kormányhivatali
szabálysértési statisztika

Szabálysértési ügyfajtánként (becsületsértés, csendháborítás, köztisztasági
szabálysértés, vásárlók megkárosítása stb.)
(1) tárgyidõszakban érkezett (ügyek) szabálysértési feljelentések száma
(2) tárgyidõszakban szabálysértés miatt feljelentett személyek száma
(3) áttétel más szervhez
(4) megszüntetések száma a megszüntetés jogcíme szerinti bontásban
(5) figyelmeztetések száma
(6) pénzbírságot kiszabó határozatok száma
(7) kifogások száma, kifogás alapján megváltoztatott határozatok száma
(8) bírósághoz megküldött kifogások száma
(9) panaszok száma a szabálysértési hatóság határozata ellen
(10) elfogadott panaszok száma
(11) ügyészi intézkedések száma az el nem fogadott panaszok alapján
(12) bírósági intézkedés a kifogás alapján (hatályban tartás, megváltoztatás)
(13) adók módjára történõ behajtások száma
(14) közérdekû munkára átváltoztató határozat száma
(15) bíróság által elzárásra átváltoztatott bírságolások száma
(16) letöltött elzárások száma
(17) végrehajtás mellõzése méltányosságból
(18) feljelentett fiatalkorúak száma
(19) feljelentett külföldi állampolgárok száma
(20) fennálló hátralék a kiszabott pénzbírság %-ában”

A Kormány 175/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 19. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) a következõ 29/E. §-sal egészül ki:

„29/E. § E rendeletnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 175/2012. (VII. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr7.)

megállapított rendelkezéseit az Mkr7. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben (eljárásokban) is alkalmazni

kell.”

2. § A Khvr. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 175/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A Khvr. 3. számú mellékletében foglalt táblázat 111. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A.
Sorszám

B.
A tevékenység megnevezése

C.
Küszöbérték, feltétel)

„

111. Stadion, sportcsarnok a) 10 000 fõ befogadóképességtõl

b) vízbázis védõövezetén (amennyiben a
tevékenység megkezdését vagy a létesítmény
megvalósítását a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló
kormányrendelet nem tiltja), védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén 500 fõ befogadóképességtõl

”

A Kormány 176/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés m) pontjában kapott

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

1. § A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és

a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a következõ 25a. ponttal egészül ki:

„25a. szállítói finanszírozás: a kedvezményezettet vagy a támogatási szerzõdésben megnevezett, a projekt

végrehajtásában részt vevõt megilletõ támogatás összegének kifizetése közvetlenül a szállító vagy engedményes

pénzforgalmi számlájára történõ utalással,”

2. § A Rendelet 5. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:

[A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter]

„h) megállapítja a közszféra szervezet kedvezményezettek önerejének finanszírozását elõsegítõ fejezeti kezelésû

elõirányzat részletszabályait.”

3. § A Rendelet 14. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az (1)–(6) bekezdést nem kell alkalmazni az NFÜ vagy a miniszter által vezetett minisztérium által benyújtott és

megvalósított projektek esetében, ha az NFÜ vagy a miniszter által vezetett minisztérium szervezetén belül az adott

projekt vonatkozásában a projekt elkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához, valamint a döntés

elõkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok szervezetileg elkülönülnek.”

4. § A Rendelet 21. §-a a következõ (1e) bekezdéssel egészül ki:

„(1e) A kiemelt projekt felhívás és a pályázati felhívás nem minõsül az Ávr. 45. § (1) bekezdése szerinti

kötelezettségvállalásnak.”
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5. § A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A projektjavaslatról – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az NFÜ dönt. Csökkentett elszámolható

összköltséget vagy támogatási összeget tartalmazó, feltételes vagy elutasító döntés esetén döntését részletesen

indokolni köteles.”

6. § A Rendelet a következõ 26/A.§-sal egészül ki:

„26/A. § A 20–26. §-tól eltérõen az operatív program vonatkozó prioritása keretén belül megítélt, támogatási

szerzõdésben rögzített, de a kedvezményezett által fel nem használt, az NFÜ által visszatartott vagy az NFÜ részére

visszafizetett támogatási összeg prioritáson belüli felhasználásáról – a nagyprojekt, a kiemelt projekt és az egymilliárd

forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslat kivételével – az NFÜ dönt a fejlesztéspolitikáért felelõs

miniszter által jóváhagyott támogatási konstrukció alapján.”

7. § A Rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A projektek esetében az NFÜ – támogatásról vagy elutasításról hozott – döntési határideje, ide nem számítva az esetleges

hiánypótlás, tisztázó kérdés vagy a kifogás elbírálására irányuló eljárás idõtartamát]

„a) nagyprojektek esetében a projektjavaslat beérkezésétõl számított kilencvenedik nap,”

8. § A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási szerzõdésben rendelkezni kell a támogatás visszavonása, a támogatási szerzõdéstõl történõ elállás,

illetve szabálytalanság esetén visszafizetendõ támogatás visszafizetésének biztosítékairól. A támogatás

visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint

a) bankgarancia,

b) ingatlan jelzálogjog,

c) a támogatást igénylõ gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet – cégjegyzésre jogosult – vezetõ

tisztségviselõjének vagy többségi tulajdonosának kezességvállalása,

d) garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy

e) biztosítási szerzõdés alapján kiállított – készfizetõ kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

lehet.”

9. § A Rendelet 36. § (4a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4a) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kedvezményezett legkésõbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásával

egyidejûleg kérelmezheti a támogatási szerzõdés módosítását, ha nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására,

ezért projektjét bruttó módon tervezte vagy arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható áfa

összegét.”

10. § A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott

keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás második részének az értéke az irányadó. Ha ezen rész értéke az

európai uniós értékhatárokat – építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot – eléri vagy

meghaladja és a központi beszerzõ szervezet által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás ezt lehetõvé teszi,

a verseny újranyitása kötelezõ a kedvezményezettek számára. E kötelezettség alól az irányító hatóság különösen

indokolt esetben felmentheti a kedvezményezettet.”

11. § (1) A Rendelet 39. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A közremûködõ szervezet a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat – figyelemmel az egységes mûködési

kézikönyvben foglaltakra is – közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint mûszaki szempontú

utóellenõrzésnek veti alá. A közremûködõ szervezet a dokumentumok beérkezését követõ 7 napon belül az ellenõrzés

eredményérõl a támogatást igénylõt, illetve a kedvezményezettet értesíti. A közremûködõ szervezet az ellenõrzés

eredményétõl függõen szabálytalansági eljárást folytat le, illetve jogorvoslati eljárást kezdeményez.”

(2) A Rendelet 39. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az utólagos ellenõrzésrõl készült jelentés egyenértékû az utóellenõrzési jelentéssel.”
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12. § A Rendelet 39/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„39/B. § (1) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítását megelõzõen

legalább 40 nappal a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint mûszaki

szempontú minõségellenõrzés céljából a közremûködõ szervezetnél nyújtja be.

(2) A közremûködõ szervezet a közbeszerzési dokumentumok beérkezésétõl számított 7 napon belül megküldi

a támogathatósági, elszámolhatósági, valamint mûszaki szempontú észrevételeit a támogatást igénylõ, illetve

a kedvezményezett részére.

(3) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a támogathatósági, elszámolhatósági, valamint mûszaki

szempontú észrevételek alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat – a támogathatósági, elszámolhatósági,

valamint mûszaki szempontú észrevételekben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással

együtt – a támogathatósági, elszámolhatósági, valamint mûszaki szempontú észrevételek közlésétõl számított

5 napon belül a közremûködõ szervezet részére megküldi.

(4) A közremûködõ szervezet (3) bekezdés szerinti módosított közbeszerzési dokumentumok beérkezését követõ

5 napon belül megküldi a támogatást igénylõnek, illetve a kedvezményezettnek a támogathatósági,

elszámolhatósági, valamint mûszaki szempontú ellenõrzésrõl szóló nyilatkozatát, és errõl tájékoztatja az NFÜ-t.

(5) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a (4) bekezdés szerinti nyilatkozat kézhezvételét követõen

haladéktalanul kezdeményezi az EMIR-en keresztül a közbeszerzési dokumentumok NFÜ általi ellenõrzését.

A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett az EMIR-ben nem rögzített közbeszerzési dokumentumokat

haladéktalanul továbbítja az NFÜ részére.”

13. § (1) A Rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az NFÜ a közbeszerzési dokumentumok beérkezésétõl számított 7 napon belül elvégzi a közbeszerzési

dokumentumok közbeszerzési-jogi minõségellenõrzését, és az errõl készített minõségellenõrzési jelentését

a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett részére megküldi. Az NFÜ a határidõt – az indokok megjelölésével

egyidejûleg – legfeljebb 7 nappal meghosszabbíthatja.”

(2) A Rendelet 40. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumokat a közbeszerzési

minõségellenõrzési tanúsítvány figyelembevételével véglegesíti.”

14. § A Rendelet 40/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„40/A. § (1) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett – figyelemmel a 37. § (3) bekezdésében foglaltakra is –

a közbeszerzési eljárást abban az esetben indíthatja meg, ha az NFÜ a közbeszerzési dokumentumokat ellenõrizte, és

errõl a 40. § (3) bekezdése szerinti minõségellenõrzési tanúsítványt, továbbá a közremûködõ szervezet a 39/B. §

(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot állított ki. A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett az eljárás

megindításával egyidejûleg az eljárást megindító végleges dokumentumot a közremûködõ szervezet, valamint az

NFÜ részére megküldi. A közremûködõ szervezet, illetve az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági

eljárás lefolytatásáról, illetve Kbt. szerint jogorvoslati eljárás kezdeményezésérõl.

(2) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja az

NFÜ-t, valamint a közremûködõ szervezetet az (1) bekezdés szerinti végleges dokumentumokban történt esetleges

változásokról.”

15. § A Rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az NFÜ a bírálati összegezés megküldését megelõzõen, több szakaszból álló eljárás esetén valamennyi eljárási

szakasz vonatkozásában – a 41. § (3) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követõ 15 napon belül –

közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett,

valamint a közremûködõ szervezet részére.”

16. § A Rendelet 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„45. § (1) Ha a közbeszerzési eljárásban, valamint a szerzõdés-módosítás kapcsán utólagos ellenõrzés szükséges, azt az

NFÜ folytatja le az ellenõrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követõ 30 napon

belül.

(2) Az utólagos ellenõrzésrõl készült jelentés egyenértékû a minõségellenõrzési, illetve szabályossági tanúsítvánnyal,

valamint a szerzõdés-módosításra vonatkozó írásbeli véleménnyel.”
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17. § A Rendelet 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az NFÜ és a közremûködõ szervezet számára meghatározott határidõbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve

a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ,

jogorvoslati, illetve szabálytalansági eljárás esetén az eljárás felfüggesztésének idõtartama.”

18. § A Rendelet 56. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az NFÜ a (2) bekezdés szerinti százalékos és összegszerû korláttól a kedvezményezett javára eltérhet.”

19. § (1) A Rendelet 57. § (1b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1b) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó

közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzõdésben köteles biztosítani a szállító részére a szerzõdés

elszámolható összege 30%-ának megfelelõ mértékû szállítói elõleg igénylésének lehetõségét.”

(2) A Rendelet 57. §-a a következõ (1d)–(1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1d) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzõdésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles

kikötni a folyósítandó szállítói elõleg összegének megfelelõ mértékû, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése

szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító – cégjegyzésre

jogosult – vezetõ tisztségviselõjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy

garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói elõleg biztosítékaként.

(1e) Az (1b) bekezdés szerinti szállítói elõleget (elõlegbekérõ dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül

a közremûködõ szervezettõl igényelheti a kedvezményezett egyidejû értesítése mellett. A kedvezményezett az

értesítéstõl számított 5 napon belül jelezheti a szállítói elõleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói

elõleg-igénylést a kedvezményezett részérõl elfogadottnak kell tekinteni.

(1f) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött elõleg-számlát annak beérkezését követõ 5 napon belül

záradékolni és a közremûködõ szervezet részére megküldeni.

(1g) Az NFÜ meghatározza a szállítói elõleggel történõ elszámolás részletszabályait.”

20. § A Rendelet 59. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstõl számított 30 – szállítói finanszírozás esetén 15 – napon

belül legfeljebb 15 napos határidõ kitûzésével, az adott igénylésben szereplõ valamennyi hiány, illetve hiba

megjelölésével, hiánypótlásra és a hiba javítására kell felhívni a kedvezményezettet. Ha a hiány pótlására és a hiba

javítására a kitûzött hiánypótlási határidõn belül nem kerül sor, ez a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását

eredményezi, ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.”

21. § A Rendelet a következõ 61/A. és 61/B. §-sal egészül ki:

„61/A. § (1) Ha a közszféra szervezet kedvezményezett által megvalósított projekt, kiemelt projekt, nagyprojekt

összköltsége az eredeti elszámolható összköltség 15%-át meg nem haladó mértékben megemelkedik, a közszféra

szervezet kedvezményezett kérheti a támogatási szerzõdés módosítását, részletesen bemutatva és számszerûsítve

a költségnövekmény egyes okait.

(2) Ha a közszféra szervezet kedvezményezett által megvalósított kiemelt projekt vagy nagyprojekt összköltsége az

eredeti elszámolható összköltség 15%-át meghaladó mértékben megemelkedik, a közszféra szervezet

kedvezményezett kérheti a támogatási szerzõdés módosítását, részletesen bemutatva és számszerûsítve

a költségnövekmény egyes okait.

(3) A közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya a támogatás növelése esetén sem

csökkenhet.

(4) Az NFÜ az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelem beérkezését követõen ellenõrzést rendel el.

(5) Az NFÜ az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja, ha a költségnövekmény finanszírozása az operatív

program vonatkozó prioritása keretén belül nem biztosított.

(6) Az (1) bekezdés szerinti esetben a támogatás növelésérõl az NFÜ, nagyprojekt esetében a Nemzeti Fejlesztési

Kormánybizottság dönt.

(7) A (2) bekezdés szerinti esetben a támogatás növelésérõl a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság dönt.

(8) A 36. § (4) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekményrõl az NFÜ dönt.

61/B. § (1) Közszféra szervezet kedvezményezettek jövedelemtermelõ beruházásainak megvalósítását célzó pályázati

felhívás esetében a támogatás mértékének a valós finanszírozási hiányhoz történõ igazítása érdekében az NFÜ egy
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adott felhívás pénzügyileg le nem zárt pályázataira vonatkozóan lehetõséget adhat a támogatási arány egyszeri

felülvizsgálatára.

(2) Ha az újraszámítás eredményeként magasabb elszámolható összköltség alakul ki az eredeti számításnál, az NFÜ

dönthet a támogatási arány növelésérõl.

(3) Ha az újraszámítás eredményeként alacsonyabb elszámolható összköltség alakul ki az eredeti számításnál, az NFÜ

a különbözet támogatási intenzitással arányos részét a támogatásból levonja, illetve a kedvezményezettõl

visszaköveteli.”

22. § A Rendelet 63. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a kedvezményezett a köztartozását az NFÜ által kitûzött határidõben nem szünteti meg, az adott kifizetési

igénylés alapján jóváhagyott támogatási összeg visszavonásra kerül.

(5) Az Ávr. 7. melléklet 13. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget az alapok tekintetében nem kell

alkalmazni.”

23. § A Rendelet 92. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétõl számított 10 napon belül az indokok megjelölésével

írásban kell elõterjeszteni a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezetnél. A szabálytalansági döntésben

meghatározott jogkövetkezmények érvényesítését a jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve megszüntetéséig fel kell

függeszteni.”

24. § (1) A Rendelet 101. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A támogatási elõleg visszakövetelése esetén a kedvezményezett az elõleget a folyósítás napjától számított,

a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.”

(2) A Rendelet 101. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Kincstári körbe tartozó költségvetési szervek esetén az (1), (2) és (5) bekezdés szerinti kamatfizetési kötelezettséget

nem kell érvényesíteni.”

25. § A Rendelet a következõ 115/A. §-sal egészül ki:

„115/A. § (1) A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. jogutóda a VÁTI Nonprofit Kft.-nek az Államreform

Operatív Program, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, valamint a Regionális Operatív Programok

keretében – a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 176/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.2) hatálybalépését megelõzõen –

létesített támogatási jogviszonyok tekintetében.

(2) A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszonyok tekintetében

jogutódként jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében,

b) kiadni a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás visszavonására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot,

c) perbe lépni az NFÜ pernyertessége elõsegítése érdekében a folyamatban lévõ peres eljárásokba.”

26. § A Rendelet a következõ 116/A. §-sal egészül ki:

„116/A. § (1) Ha a technikai segítségnyújtás projektjének összköltsége a kedvezményezett által nem befolyásolható

körülmény vagy a projekt tartalmának bõvülése miatt megemelkedik, a kedvezményezett kérheti a támogatási

szerzõdés módosítását, részletesen bemutatva és számszerûsítve a költségnövekmény egyes okait.

(2) A kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet.

(3) Az NFÜ az (1) bekezdés szerinti kérelem beérkezését követõen ellenõrzést rendel el.

(4) Az NFÜ az (1) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja, ha a projekt költségnövekményének finanszírozása az operatív

program vonatkozó prioritása keretén belül nem biztosított.”

27. § A Rendelet 122. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) E rendeletnek a Módr.2-vel megállapított rendelkezéseit a Módr.2 hatálybalépése idején folyamatban lévõ

ügyekben is alkalmazni kell.”
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28. § A Rendelet 3. melléklete a melléklet szerint módosul.

29. § A Rendelet

1. 2. § (1) bekezdés 16a. pontjában a „6. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdés a)–f) pontja” szöveg,

2. 5. § b) pontjában az „a Kormányt” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot” szöveg,

3. 7. § (2) bekezdés i) pontjában az „a Kormány” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság”

szöveg,

4. 14. § (3) bekezdésében az „állam-, szolgálati” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg,

5. 15. § (1) bekezdés w) pontjában az „a Kormány” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság”

szöveg,

6. 26. § (2) bekezdésében az „az ötmilliárd” szövegrész helyébe az „az egymilliárd” szöveg,

7. 28. § (5) bekezdésében a „kormányhatározat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg,

8. 30. § (6) bekezdésében a „hiánypótlásra” szövegrész helyébe „tisztázó kérdés feltételére” szöveg,

9. 39. § (2) bekezdésében az „5 napon” szövegrész helyébe a „3 napon” szöveg,

10. 41. § (1) bekezdésében a „15 nappal” szövegrész helyébe „10 nappal” szöveg,

11. 43. §-ában a „39/B. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „39/B. § (4) bekezdése” szöveg,

12. 55. § (1) bekezdésében az „– az elõleget, valamint a projektfelügyelõ által jóváhagyott kifizetési igénylést kivéve –”

szövegrész helyébe az „– a támogatási elõleget, a szállítói elõleget, valamint a projektfelügyelõ által jóváhagyott

kifizetési igénylést kivéve –” szöveg,

13. 66. § (2) bekezdésében a „legfeljebb 30” szövegrész helyébe a „legfeljebb 15” szöveg,

14. 80. § (6) bekezdésében a „100-(teljesített indikátor értéke/indikátor célértéke)*100” szövegrész helyébe

a „75-(teljesített indikátor értéke/indikátor célértéke)*100” szöveg,

15. 115. § (5) bekezdésében az „a VÁTI Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési

Központ Zrt.” szöveg,

16. 118. § (3) bekezdésében a „döntés-elõkészítõ” szövegrész helyébe a „bíráló” szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti a Rendelet

1. 6. § (1) bekezdés e) pontja,

2. 9. alcíme,

3. 25. § (1) bekezdése,

4. 77. § (2) bekezdése,

5. 116. § (2) bekezdés b) pontja.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 176/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

1. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

2. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

2. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

3. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
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3. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:17 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

17. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

4. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:21 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

21. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

5. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:27 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

27. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

6. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:32 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

32. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

7. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:35 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

35. Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
és MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

8. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:36 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

36. Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
és MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

9. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:38 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

38. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

10. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:43 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

43. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

11. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:54 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

54. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

12. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:55 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

55. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
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13. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:56 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

D

56. MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

A Kormány 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról

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

a 2–7. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és

a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában,

a 3–4. § tekintetében a pártfogó felügyelõi szolgálat kijelölése tárgyában a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló

1979. évi 11. törvényerejû rendelet 126/A. §-ában,

a 3. § és az 5. § tekintetében a jogi segítségnyújtó szolgálat kijelölése tárgyában a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi

LXXX. törvény 74. §-ában,

az 3. § és a 6. § tekintetében az áldozatsegítõ szolgálat, ezen belül a támogató hatóság és a döntõ hatóság kijelölése tárgyában

a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (3) bekezdésében,

a 3. § és a 7. § tekintetében a kárpótlási hatóság kijelölése tárgyában az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul

megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló

2006. évi XLVII. törvény 5. §-ában,

a 10. § (1) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pontjában

a 10. § (2) bekezdése tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket

rendeli el:

1. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jogállása

1. § (1) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs

miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi hivatal.

(2) A Hivatal székhelye: Budapest.

2. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vezetõi

2. § (1) A Hivatalt elnök vezeti.

(2) A Hivatal elnökhelyetteseit és igazgatóit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnökhelyettesek és

az igazgatók felett – a kinevezés, a felmentés, az illetmény megállapítása kivételével – a munkáltatói jogköröket az

elnök gyakorolja.

(3) Az igazgató minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású és illetményû kormánytisztviselõ.

3. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal igazságügyi feladatai

3. § (1) A Hivatal

a) ellátja a pártfogó felügyelõi tevékenységgel, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és kárpótlással kapcsolatos

jogszabályokban meghatározott feladatokat,

b) gyakorolja az igazságügyi szolgálatok feletti szakmai irányító szerv jogköreit,

c) szakmai ellenõrzéseivel, módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti

a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként mûködõ fõvárosi, megyei igazságügyi

szolgálatai (a továbbiakban: igazságügyi szolgálat) egységes jogalkalmazását,
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d) a feladatkörébe tartozó ügyekben – ideértve a szakmai pályázatok és az együttmûködési megállapodások,

valamint a nemzetközi kapcsolatok rendszerét is – tájékoztató, koordinációs és képviseleti tevékenységeket lát el,

e) az a)–c) pontban, valamint a (2)–(5) bekezdésben meghatározott feladatok és tevékenységek ellátása érdekében

országosan egységes informatikai rendszert mûködtet,

f) ellátja a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvény 20. §-a szerinti

feladatokat.

(2) A jogi segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási, valamint közigazgatási hatósági

ügyekben az e rendeletben foglalt kivételekkel elsõ fokon az igazságügyi szolgálat, másodfokon a Hivatal jár el.

A pártfogó felügyelõi tevékenységgel kapcsolatos ügyekben az igazságügyi szolgálat, az e rendeletben

meghatározott esetekben a Hivatal jár el.

(3) Az igazságügyi szolgálatok jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és pártfogó felügyelõi feladatokat ellátó szervezeti

egységei a székhelyüktõl eltérõ településeken (kerületekben) kihelyezett ügyfélszolgálati irodákat mûködtethetnek.

Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelõi tevékenységet ellátó szervezeti egységei közösségi foglalkoztatókat

mûködtethetnek. A kihelyezett ügyfélszolgálatok és közösségi foglalkoztatók tevékenységének szakmai ellenõrzését

a Hivatal látja el.

(4) Az igazságügyi szolgálat tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi

CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási

szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés

h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje a Hivatal elnöke.

4. § (1) A Kormány pártfogó felügyelõi szolgálatként az igazságügyi szolgálatot, valamint a Hivatalt jelöli ki.

(2) A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkezõ magyar

állampolgár, vagy külföldi személy esetében a pártfogó felügyelõi feladatok ellátására a fõvárosi kormányhivatal

igazságügyi szolgálata az illetékes.

(3) A Hivatal

a) a pártfogó felügyelõi feladatokkal kapcsolatban a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl

szóló 2006. évi CXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti közvetítõi tevékenység végzésére vonatkozó pályázatot

ír ki és szerzõdést köt a közvetítõvel,

b) a pártfogó felügyelõi tevékenység országos adatbázisából statisztikai kimutatást készít,

c) kialakítja és fejleszti a pártfogó felügyelõi szolgálat és a tevékenységével érintett hatóságok, intézmények és

szervezetek közötti együttmûködést.

5. § (1) A Kormány jogi segítségnyújtó szolgálatként az igazságügyi szolgálatot, valamint a Hivatalt jelöli ki.

(2) A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás

iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti igazságügyi szolgálat is

illetékes.

(3) A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkezõ külföldi

személy esetében a kérelem elbírálására a fõvárosi kormányhivatal igazságügyi szolgálata illetékes.

(4) A Hivatal

a) a jogi segítségnyújtás országos adatbázisából statisztikai kimutatást készít,

b) ellátja a jogi segítõi névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat, és a jogi szolgáltatások nyújtására a miniszter

által vezetett minisztérium nevében szolgáltatási szerzõdést köt a jogi segítõkkel,

c) gyakorolja a jogi segítségnyújtási eljárásban a visszatérítendõ tartozás elengedésével vagy mérséklésével

összefüggõ méltányossági jogkört,

d) kialakítja és fejleszti a jogi segítségnyújtó szolgálat és a tevékenységével érintett hatóságok, intézmények és

szervezetek közötti együttmûködést.

6. § (1) A Kormány áldozatsegítõ szolgálatként az igazságügyi szolgálatot, valamint a Hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány az áldozatsegítési eljárásban támogató hatóságként az igazságügyi szolgálatot jelöli ki.

(3) A Kormány az áldozatsegítési eljárásban döntõ hatóságként a fõvárosi kormányhivatal igazságügyi szolgálatát jelöli ki.
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(4) Az áldozatsegítési szolgáltatás iránti kérelmet az az igazságügyi szolgálat bírálja el, amelynél a kérelmet az áldozat

elõször benyújtotta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes igazságügyi

szolgálathoz kell áttenni.

(5) A járadékra való jogosultságot a járadékra jogosult lakóhelye szerint illetékes igazságügyi szolgálat ellenõrzi.

(6) A támogató hatósági eljárásra az az igazságügyi szolgálat illetékes, amelynél a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat

elõször benyújtotta, illetve – az áldozat kérése esetén – amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes.

(7) Ha az áldozatnak a támogatást vissza kell térítenie, erre az az igazságügyi szolgálat kötelezi, amelyik a támogatást

engedélyezte.

(8) Ha a járadék felülvizsgálata során az igazságügyi szolgálat arról szerez tudomást, hogy a bûncselekmények

áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló törvény szerinti megszüntetõ ok áll fenn, akkor a járadék

megszüntetését kezdeményezi a döntõ hatóságnál.

(9) A Hivatal

a) az áldozatsegítés országos adatbázisából statisztikai kimutatást készít,

b) figyelemmel kíséri az áldozati jogok érvényesülését, tájékoztatást kér az áldozatokkal kapcsolatba kerülõ

hatóságoktól, intézményektõl, szervezetektõl és tapasztalatairól évente elemzõ jelentést készít,

c) gondoskodik a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi

CXXXV. törvény 41. § (2) bekezdésében elõírt tájékoztató elõkészítésérõl, és annak az igazságügyi szolgálatok

részére történõ eljuttatásáról,

d) az áldozatsegítési eljárásban méltányossági jogkört gyakorol.

7. § (1) A Kormány kárpótlási hatóságként a Hivatalt, valamint a minisztert jelöli ki.

(2) A Hivatal

a) eljár elsõ fokon a vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos igazgatási és közigazgatási hatósági ügyekben,

b) ellátja a személyi kárpótlási eljárásokkal összefüggõ hatósági feladatokat,

c) ellátja a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben foglalt feladatokat,

d) ellátja a külön jogszabályban meghatározott személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket,

e) eljár a kárpótlási jegy termõföldtulajdon megszerzésére történõ felhasználásának egyes kérdéseirõl szóló

1992. évi XLIX. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, a kárpótlási jegy visszatérítésére irányuló eljárásban.

(3) Kárpótlási hatóságként a miniszter másodfokon eljár a vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos közigazgatási hatósági

ügyekben.

4. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal támogatáskezelõi- és közvetítõi feladatai

8. § A Hivatal ellátja a miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésû elõirányzatok, programok

pályázati és más úton történõ felhasználásának elõkészítésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos

feladatokat, amelynek keretében

a) közremûködik a miniszter által megjelölt hazai források felhasználásában,

b) közremûködik a megvalósuló programokkal összefüggõ értékelési és ellenõrzési feladatok elvégzésében,

c) közremûködik az egyes fejezetet irányító szervvel, valamint egyéb szervezetekkel kötött megállapodásban

foglaltak alapján fejezeti kezelésû elõirányzataikból, valamint egyéb forrásból meghirdetett normatívák,

pályázatok, ösztöndíjak és egyéb támogatások lebonyolításában,

d) közremûködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, elõkészítésében,

megvalósításában, elszámolásában és a fejlesztések lezárásában.

5. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elemzõi feladatai

9. § A Hivatal módszertani és tudásközpontként önálló elemzési, hatásvizsgálati, módszertan-fejlesztési tevékenységet

végez.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 101. szám 17353



6. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal személyügyi igazgatási feladatai

10. § A Hivatal

a) ellátja az integrált humánerõforrás-gazdálkodást támogató humáninformatikai rendszerre (KSzSzR) vonatkozó

rendeletben meghatározott feladatait, az egységes toborzási adatbázis és a tartalékállomány egységes

nyilvántartását biztosító tartinfó rendszerrel összefüggésben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott

feladatait,

b) bevezeti és mûködteti a központi humánkontrolling rendszert,

c) biztosítja a vonatkozó jogszabályban meghatározott pályázati és kiválasztási eljárásokkal összefüggõ

szolgáltatásokat,

d) fejleszti és mûködteti a közigazgatási szervek munkaerõ-utánpótlási igényei alapján a gyakornoki és

utánpótlásprogramokat,

e) módszertanilag kialakítja és fenntartja az új közigazgatási életpályát támogató továbbképzési rendszert és ellátja

a minõségirányítási feladatokat,

f) módszertanilag kialakítja az új közigazgatási vizsgarendszert, és ellátja a minõségirányítási feladatokat,

g) módszertanilag kialakítja a vezetõi képességek fejlesztését és ellátja a minõségirányítási feladatokat,

h) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közremûködésével mûködteti a közigazgatásban a tudásmenedzsmentre

épülõ, kompetencia- és munkaköralapú továbbképzési-, vizsga-, és vezetõképzési rendszert,

i) javaslatot tesz a munkakör alapú rendszerre (MAR) és támogatja annak mûködtetését,

j) javaslatot tesz az objektív teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelési rendszerre és támogatja annak

mûködtetését,

k) javaslatot tesz a közszolgálati életpályát támogató belsõ karrier- és tehetségmenedzsmentre, és módszertani

támogatást nyújt a közigazgatási szervek számára.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–10. §, valamint a 12. § 2012. augusztus 16-án lép hatályba.

12. § Hatályát veszti

a) a pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervekrõl szóló

322/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,

b) egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 1–2. §-a és 4. §-a.

8. Átmeneti rendelkezések

13. § (1) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati

Központ, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ Központ 2012. augusztus 15. napjával

a Wekerle Sándor Alapkezelõvel, mint általános jogutóddal történõ egyesítés (beolvadás) révén megszûnik.

(2) A Wekerle Sándor Alapkezelõ elnevezése 2012. augusztus 16. napjával Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalra változik.

(3) A beolvadást és névváltozást követõen a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint általános és egyetemes jogutód

látja el a beolvadó költségvetési szervek közfeladatait.

(4) A (2)–(3) bekezdés alkalmazásában az átvett feladat ellátáshoz kapcsolódóan a feladatot ellátó foglalkoztatottak

tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítõje a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

elnöke. Az átvett feladathoz kapcsolódó jogviszonyok alatt minden jog és kötelezettség, valamint az átvett feladathoz

tartozó létszám, és ahhoz tartozó ingó és ingatlan vagyon is értendõ.

(5) A jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és

forrásátcsoportosításról, hazai és európai uniós pályázatok, projektek egyéb kötelezettségvállalások tekintetében

feladat átadás-átvételi megállapodást kell készíteni legkésõbb 2012. augusztus 15. napjáig.

(6) A Wekerle Sándor Alapkezelõ, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, az ECOSTAT

Kormányzati Hatásvizsgálati Központ, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ Központ

a) az e rendelet hatálybalépésének napjától 2012. augusztus 15. napjáig – európai uniós forrásból megvalósuló

beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintõen új kötelezettséget a miniszter engedélye nélkül nem

vállalhat,

b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet.
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14. § (1) A Wekerle Sándor Alapkezelõ emberi erõforrások miniszterének hatáskörét érintõ feladatai külön megállapodással és

alapító okirat módosítással átkerülnek a Nemzeti Közigazgatási Intézethez.

(2) A Nemzeti Közigazgatási Intézet feladatai – az (1) bekezdésben átvett feladatait kivéve – külön megállapodással

és alapító okirat módosítással átkerülnek a Wekerle Sándor Alapkezelõhöz.

(3) A (2) bekezdés alapján a Wekerle Sándor Alapkezelõ által átvett közigazgatási vizsgák szervezéséhez kapcsolódó

vizsgaszervezési feladatokat 2012. augusztus 16. napjától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem veszi át. A feladat

ellátásához kapcsolódó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítõje

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetõje.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatok rendezésérõl, a feladatmegosztásból eredõ pénzügyi és dologi

infrastruktúráról, ideértve az átvett feladatokhoz tartozó engedélyezett létszám és ingó vagyon, valamint a Wekerle

Sándor Alapkezelõt külön megállapodás, jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz által megilletõ

személyhez fûzõdõ és vagyoni értékû jogokat is, valamint a forrásátcsoportosításról a hazai és európai uniós

pályázatok, projektek egyéb kötelezettségvállalások tekintetében elõzetesen feladat átadás-átvételi megállapodást

kell készíteni úgy, hogy az a közfeladat ellátását nem veszélyeztetheti. A feladat- és létszámarányos átadás-átvételi

megállapodást a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, illetve az emberi erõforrások miniszterének legkésõbb

2012. augusztus 1. napjáig kell megkötni.

15. § (1) A Nemzeti Közigazgatási Intézetet 2012. augusztus 16. napjától kezdve az emberi erõforrások minisztere irányítja.

(2) A Nemzeti Közigazgatási Intézet neve 2012. augusztus 16. napjától Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ névre változik.

(3) A Nemzeti Közigazgatási Intézet

a) az e rendelet hatálybalépésének napjától 2012. augusztus 15. napjáig – európai uniós forrásból megvalósuló

beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintõen új kötelezettséget a miniszter engedélye nélkül nem

vállalhat,

b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ létrehozásával
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

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

az 1. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a)–d) alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)

Korm. rendelet 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 5. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény

11. § a)–c) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 13. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában,

a 14. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 15. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés j) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés b) pontjában,
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a 19. alcím tekintetében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló

1991. évi XXV. törvény 29. §-ában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A közszolgálati tisztviselõk személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók

személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati

statisztikai adatgyûjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

1. § A közszolgálati tisztviselõk személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira

és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyûjtésre, valamint

a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 14. §-ában a „Nemzeti

Közigazgatási Intézetet” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt” szöveg lép.

2. A nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának

rendjérõl szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

2. § A nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl szóló

28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében az „a Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban: Alapkezelõ)” szövegrész helyébe

az „az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (a továbbiakban: Támogatáskezelõ)”,

b) 12. § (3) bekezdés c) pontjában, 12. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „az Alapkezelõ” szövegrész helyébe

az „a Támogatáskezelõ”,

c) 12. § (4) bekezdésében az „Az Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „A Támogatáskezelõ”,

d) 13. §-ában az „az Alapkezelõt” szövegrész helyébe az „a Támogatáskezelõt”

szöveg lép.

3. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)

Korm. rendelet módosításáról

3. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. melléklet 2.2. pont e) alpontjában a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ

Központ” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. 2. melléklet 2.1. pont a) és d) alpontja.

4. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

4. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI)” szövegrész helyébe

a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”,

b) 3. § b) pont bc) alpontjában az „az NKI-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak”,

c) 4. § (1) bekezdésében az „Az NKI” szövegrész helyébe az „A Hivatal”,

d) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1) és (4) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés

b) és c) pontjában, 9. § (5) bekezdésében, 12. § (1) és (5) bekezdésében, 14. § (2) és (3) bekezdésében, 18. §

(1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében az „az NKI” szövegrész helyébe az „a Hivatal”

szöveg lép.
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5. A közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

5. § (1) A közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) és

(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közigazgatási szerv (a továbbiakban: munkáltató) a vizsgázóval egyetértésben határozza meg, hogy

a vizsgázónak a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 118. §

(3) bekezdésében és 122. § (2) bekezdésében, illetve a 210. § (1) bekezdésében meghatározott határidõn belül mikor

kell a közigazgatási, illetve az ügykezelõi alapvizsgát letennie.

(3) A központi közigazgatási, valamint a Kttv. 2. §-a szerinti szerveknél alkalmazott vizsgázó a Nemzeti Közszolgálati

Egyetemnél (a továbbiakban: NKE), egyéb esetben a munkáltató székhelye, illetve mûködési területe szerint illetékes

fõvárosi vagy megyei kormányhivatalnál tesz vizsgát.”

(2) Az R1. 2. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:

(A közigazgatási, valamint az ügykezelõi alapvizsga rendszer felügyeletét a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter látja el. E jogkörében eljárva különösen:)

„e) jóváhagyja a minõségirányítás eljárásait.”

(3) Az R1. 2. alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal alapvizsgához kapcsolódó

feladatai
3. § (1)A közigazgatási, valamint az ügykezelõi alapvizsga mûködtetésével kapcsolatos feladatokat az NKE látja el.

(2) Az NKE-nek a közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó feladatai különösen:

a) kifejleszti, valamint szükség szerint – különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják – aktualizálja

a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és

a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit;

b) kifejleszti a vizsgára felkészítõ konzultáción való közremûködéshez elõírt oktatói felkészítõ programot;

c) elvégzi a közigazgatási alapvizsgára vonatkozó statisztikai adatokkal kapcsolatos adatgyûjtési, feldolgozási

feladatokat;

d) vezeti a közigazgatási alapvizsga nyilvántartását.

(3) Az NKE-nek az ügykezelõi alapvizsgához kapcsolódó feladata különösen az ügykezelõi alapvizsga

követelményrendszerének, országosan egységes oktatási programjának, tananyagának, valamint

a követelményrendszerén alapuló vizsgatételeinek a kifejlesztése és szükség szerinti – különösen a jogszabályi

változásokra figyelemmel történõ – aktualizálása.

3/A. § (1) A közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó módszertani, minõségbiztosítási feladatokat a Közigazgatási és

Igazságügyi Hivatal látja el.

(2) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak a közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó feladatai különösen:

a) fejleszti és mûködteti a Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportált (a továbbiakban: Vizsgaportál);

b) kidolgozza és mûködteti a minõségirányítási rendszert;

c) tárgyévet követõ év március 31-ig összefoglaló-értékelõ beszámolót készít a közigazgatási alapvizsgák

tapasztalatairól;

d) kezeli a munkáltatói regisztrációkat;

e) vizsgaportál mûködtetéshez technikai támogatást nyújt;

f) módszertani felkészítést szervez a vizsgaszervezõk és vizsgabiztosok részére.

(3) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az alapvizsgára vonatkozó minõségügyi követelményeket

minõségirányítási folyamatleírásban határozza meg. A minõségirányítás eljárásait a Közigazgatási és Igazságügyi

Hivatal adja ki. Az alapvizsga minõségirányítási eljárása elõírja:

a) képzésszervezés folyamatát;

b) a képzés megvalósítás folyamatát;

c) a vizsgáztatás folyamatát;

d) az értékelési folyamatokat, résztvevõi, oktatói elégedettség mérését;

e) a képzésszervezésben és vizsgáztatásban közremûködõk módszertani felkészítését;

f) az alapvizsga felkészítés és vizsgáztatás megvalósításához szükséges infrastruktúra, a megfelelõ oktatási környezet

kialakítását;

g) a minõségügyi helyszíni ellenõrzés eljárását;

h) a panaszkezelési eljárásokat;
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i) nem megfelelõség kezelését;

j) dokumentumok és minõségügyi feljegyzések kezelését.

(4) Az alapvizsga rendszerének felülvizsgálatát a minõségügyi helyszíni ellenõrzés eljárásban meghatározott

idõszakonkénti ellenõrzés biztosítja.

(5) Az éves ellenõrzési tervet két féléves ütemezéssel a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal készíti el. A helyszíni

ellenõrzés a minõségügyi helyszíni ellenõrzés eljárása alapján folytatható le.

(6) A helyszíni ellenõrzést a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által megbízott és felkészített minõségügyi auditor

végezheti.

(7) A helyszíni ellenõrzés lefolytatását és dokumentálását az ellenõrzést végzõ minõségügyi auditor végzi.

(8) Amennyiben a helyszíni ellenõrzés során a minõségügyi auditor eltérést tapasztal a minõségirányítási eljárásban

meghatározott követelményektõl, akkor a helyszíni ellenõrzés nem megfelelõséget állapít meg. Nem megfelelõség

esetén az erre vonatkozó eljárást kell alkalmazni.

(9) Az éves helyszíni minõségügyi ellenõrzések összefoglaló jelentését a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az éves

helyszíni ellenõrzés befejezését követõ harmincadik napig készíti el és az NKE-nek tájékoztatásul megküldi.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az éves helyszíni minõségügyi ellenõrzések összefoglaló jelentését

a miniszternek megküldi jóváhagyásra.”

(4) Az R1. 5. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közigazgatási alapvizsga, valamint az ügykezelõi alapvizsga szervezésével, lebonyolításával és a nyilvántartással

kapcsolatos feladatokat a vizsgaszervezõ látja el. E feladatai keretében a vizsgaszervezõ különösen a következõket látja el:)

„h) a vizsgákról statisztikai célú összesítést készít, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal rendelkezésére bocsát

tárgyévet követõ év február 1-ig az összefoglaló-értékelõ beszámoló elkészítéséhez.”

(5) Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Vizsgaportálon és a vizsgaszervezõ hivatalos honlapján közzé kell tenni

a) a közigazgatási alapvizsga tananyagát

b) az ügykezelõi alapvizsga tananyagát.”

(6) Az R1. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Vizsgabiztos a vizsgaszervezõ által megbízott, és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által felkészített, legalább

középfokú végzettségû személy lehet. A vizsgabiztos nem mûködhet közre közeli hozzátartozójának [a Polgári

Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pont] a vizsgáztatásában, továbbá olyan

esetekben, amelyekben tõle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el. Az összeférhetetlenséget

haladéktalanul jelenteni kell a vizsgaszervezõnek.”

(7) Az R1. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint

a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti

a) jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területhez tartozó szakon vagy e szakoknak megfeleltethetõ,

korábban létesített szakokon felsõfokú végzettséget szerzett, vagy

b) 2012. szeptember 1-jétõl a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez tartozó szakon olyan felsõfokú

végzettséget szerzett, amely külön jogszabály alapján tartalmazza a közigazgatási alapvizsgának megfelelõ képzési-

és vizsgakövetelményeket.

(2) Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program keretében sikeres

záróvizsgát tesz.”

(8) Az R1. 12. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A közigazgatási alapvizsga díja a mindenkori illetményalappal megegyezõ összeg, melyet a munkáltatónak

a vizsgaszervezõ Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie. A közigazgatási alapvizsga díja magában

foglalja a vizsgázónak a tananyagokhoz és egyéb oktatási segédanyagokhoz biztosított hozzáférést, valamint

a felkészítõ konzultáción és a vizsgán való egyszeri részvételt.

(2) A közigazgatási alapvizsga díjának 10%-a az informatikai rendszer fenntartásához és mûködtetéséhez és

a minõségirányítási rendszer mûködtetéséhez és fenntartásához, 10%-a a tananyag fejlesztéséhez, hatályosításához

szükséges költségeket tartalmazza.

(3) A vizsgaszervezõ a (2) bekezdésben meghatározott összeget a vizsgára jelentkezõk számának alapul vételével

minden év július 15-ig (I. félév) és január 15-ig (II. félév) átutalja NKE-nek, melyet elkülönítetten köteles kezelni.

Az informatikai rendszer fenntartásához és mûködtetéséhez elkülönített összeget az NKE minden év július 15-ig

(I. félév) és január 15-ig (II. félév) átutalja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak.”
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(9) Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közigazgatási alapvizsgára való felkészülés önállóan történik, amelyhez – a vizsgázó választásától függõen és

munkáltatója hozzájárulásával – igénybe vehetõ felkészítõ konzultáció. A vizsgázó elsõ alkalommal a felkészítõ

konzultáció kezdõ napját megelõzõ öt munkanapig díjmentesen elhalaszthatja a felkészítõ konzultációt, feltéve, hogy

a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. Amennyiben a vizsgázó jelezte a részvételi igényét a felkészítõ

konzultáción és azon nem jelenik meg, úgy nem jogosult felkészítõ konzultáción egy másik idõpontban részt venni.”

(10) Az R1. 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A felkészítõ konzultációkon oktatásra jogosultak körét – a fõvárosi és megyei kormányhivatalok javaslataira

figyelemmel – az NKE vezetõje határozza meg. A 2012. július 30-án hatályos közigazgatási alapvizsga konzulenseinek

névjegyzéke az új névjegyzék elfogadásáig hatályban marad.”

(11) Az R1. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vizsgaszervezõ a vizsgázó kérésére a vizsga eredményének közzétételét követõ öt munkanapon belül

lehetõséget biztosít a kitöltött és kijavított feladatsor megtekintésére. A vizsgaszervezõ a vizsgázó feladatsor

megtekintésre irányuló kérelmét haladéktalanul továbbítja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalhoz, amely három

munkanapon belül megküldi a kijavított feladatsort a vizsgaszervezõnek.”

(12) Az R1. 18. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés alkalmazásában közigazgatási gyakorlat szempontjából a Kttv. 6. § 16. pontja az irányadó, illetve

közigazgatási gyakorlatnak minõsül a polgármesteri jogviszonyban, valamint az önkormányzati képviselõi

megbízatásban töltött idõ is.”

(13) Az R1. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ügykezelõi alapvizsga tárgykörei:

a) a közigazgatás felépítése és mûködése,

b) a közszolgálati jogviszony,

c) a közigazgatási hatósági eljárás szabályai,

d) a közigazgatás informatikai támogatása,

e) ügyvitel, ügykezelés,

f) adatvédelmi és titkos ügykezelési ismeretek.”

(14) Az R1. 21. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A vizsgáztató bizottság elnökét és tagjait – a vizsgaszervezõ javaslatára – az OKV titkára kéri fel az OKV tagjai közül.

A felkéréseket a vizsgaszervezõ küldi meg a vizsgáztató bizottság részére.

(3) A vizsgaszervezõ a vizsgáztató bizottság elnökének és tagjainak felkérésére vonatkozó javaslatát legkésõbb

a vizsga idõpontját megelõzõ 15 munkanapig megküldi az OKV titkárának. A vizsgabizottság tagjának akadályoztatása

esetén a vizsgaszervezõ haladéktalanul javaslatot tesz az OKV titkára részére az új tag felkérésére.”

(15) Az R1. 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ügykezelõi alapvizsga díjának 12,5%-a a tananyag fejlesztéséhez szükséges költségeket tartalmazza, melyet

a vizsgaszervezõ elkülönítetten köteles kezelni.”

(16) Az R1. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § A vizsgákat az év folyamán bármikor lehet szervezni, a felmerült igényeknek megfelelõen. A vizsgaidõszakon

belül a felkészítõ tanfolyam és a vizsga idõpontjait a vizsgázók számának figyelembevételével a vizsgaszervezõ

állapítja meg. Ügykezelõi alapvizsgát és felkészítõ tanfolyamot általános munkarend szerinti munkanapra lehet csak

szervezni.”

(17) Az R1.

a) 1. § (5) és (6) bekezdésében az „NKI-nál” szövegrész helyébe az „NKE-nél”,

b) 1. § (6) bekezdésében, 5. § (1) és (3) bekezdésében, 13. § (2) és (5) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. §

(3) bekezdésében, 26. §-ában az „NKI” szövegrész helyébe az „NKE”,

c) 1. § (6) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében az „NKI-nak” szövegrész helyébe az „NKE-nek”,

d) 13. § (1) bekezdésében „Az NKI központilag” szövegrész helyébe az „A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal”,

e) 15. § (2) bekezdésében az „az NKI-t” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt”,

f) 21. § (10) bekezdésében az „alkalmazásában álló” szövegrész helyébe az „által megbízott”,

g) 22. § (1) bekezdésében a „való részvételt” szövegrész helyébe a „való egyszeri részvételt”,

h) 24. § (4) bekezdésében a „vizsgázót” szövegrész helyébe a „vizsgázót a munkáltatóján keresztül”,

i) 1. melléklet 2. függelékében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”, a „köztisztviselõk

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.”,
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j) 2. melléklet 4. függelékében a „Megjegyzés” szövegrész helyébe a „Vizsgabizottság tagjainak megnevezése”

szöveg lép.

(18) Hatályát veszti az R1.

a) 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „és vizsgatételeit” szövegrész,

b) 6. § (3) bekezdése,

c) 22. § (1) bekezdésében a „köztisztviselõi” szövegrész,

d) 28. § (4) bekezdése.

6. Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi

erõforrás-gazdálkodási rendszerérõl szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

6. § (1) Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erõforrás-gazdálkodási

rendszerérõl szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 1. §-ában a „Nemzeti Közigazgatási Intézetre (a továbbiakban: NKI)” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és

Igazságügyi Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)”,

b) 2. § 6. pontjában, 13. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „az NKI” szövegrész helyébe

az „a Hivatal”,

c) 10. § (2) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés c) pontjában az „az NKI-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal”,

d) 17. §-át megelõzõ alcímben, 17. § (1)–(3) bekezdésében az „Az NKI” szövegrész helyébe az „A Hivatal”,

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 23–24. §-a.

7. Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet

módosításáról

7. § Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a és az azt

megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„2. Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
3. § (1) Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (a továbbiakban: Támogatáskezelõ) az emberi erõforrások minisztere

irányítása alatt álló központi hivatal.

(2) A Támogatáskezelõ fõigazgatóját az emberi erõforrások minisztere határozatlan idõre nevezi ki. A helyettesek és

az igazgatók felett a munkáltatói jogköröket a Támogatáskezelõ fõigazgatója gyakorolja.

(3) Az igazgató minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású és illetményû kormánytisztviselõ.

(4) A Támogatáskezelõ ellátja az emberi erõforrások minisztere által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti

kezelésû elõirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történõ felhasználásának

elõkészítésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint – szükség szerint – közremûködik

az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, elõkészítésében, megvalósításában, elszámolásában

és lezárásában.”

8. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

8. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. §-a a következõ u) ponttal egészül ki:

[A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

„u) áldozatsegítésért”

(felelõs tagja.)

(2) Az R3. 9/A. §-ában a „Közgyûjteményi Ellátó Szervezet” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi

Hivatal”szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a R3.

a) 36. §-a,

b) 37. § a) pontja,

c) 39. § (6) bekezdés a) pontja, valamint

d) 62. § m) pontja.
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9. A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

9. § A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „a Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban: Alapkezelõ)” szövegrész helyébe

az „az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (a továbbiakban: Támogatáskezelõ)”,

b) 2. § (2) bekezdésében, 2/A. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6/A. § (2) bekezdésében az „Az Alapkezelõ”

szövegrész helyébe az „A Támogatáskezelõ”,

c) 2. § (3) bekezdés a) pontjában, 2/A. § (3) bekezdésében, 3. § (1) és (3) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 6/A. §

(1) bekezdésében, 6/A. § (4) bekezdésében az „az Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „a Támogatáskezelõ”,

d) 2/A. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6/A. § (3) bekezdésében az „az Alapkezelõvel” szövegrész helyébe

az „a Támogatáskezelõvel”,

e) 2/A. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6/A. § (3) bekezdésében az „az Alapkezelõnek” szövegrész helyébe

az „a Támogatáskezelõnek”

szöveg lép.

10. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló

2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

10. § A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény

végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § l) pontjában az „az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati

Központ fõigazgatója” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vezetõje” szöveg lép.

11. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való

végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló

53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

11. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és a felsõoktatási

intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 1/B. §

(1) bekezdésében a „Nemzeti Közigazgatási Intézet” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal”

szöveg lép.

12. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

12. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés záró szövegrészében

az „a Wekerle Sándor Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ” szöveg lép.

13. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

13. § A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.)

Korm. rendelet 8. számú melléklet 9. pontjában a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata”

szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.

14. A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

14. § (1) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) A közigazgatási szakvizsga tananyaga, írásbeli részének vizsgakérdései és szóbeli részének vizsgatételei

a vizsgakövetelményeken alapulnak. A tananyagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE)

– különösen a jogszabályi változásokra tekintettel – rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén

aktualizálja.”
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(2) Az R4. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a szakvizsgák szervezéséhez, a bizottságok munkájához,

a vizsgakövetelmények egységes érvényesítéséhez módszertani útmutatást ad, továbbá módszertani felkészítõt

szervez a szakvizsgaszervezõk és a vizsgabiztosok részére.”

(3) Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Szakvizsga az év során bármikor szervezhetõ. A vizsganapokat, a szakvizsgák helyszínét és kezdési idõpontját

a jelentkezõk száma és a választott szakmai vizsgatárgy figyelembevételével a szakvizsgaszervezõ határozza meg.”

(4) Az R4. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szakvizsga mindaddig ismételhetõ, amíg a vizsgázó eredményes szakvizsgát nem tesz. Javítóvizsgát csak

az eredménytelen szakvizsgarészbõl kell tenni. Ha az elsõ eredménytelen szakvizsgarésztõl számított két éven belül

a javítóvizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni. A javítóvizsgákról külön

jegyzõkönyvet kell kiállítani.”

(5) Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A javítóvizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával, amelyet a javítóvizsgára kötelezett vizsgázó

visel. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt eredménytelenség esetén, a megismételt közigazgatási szakvizsga díja

a munkáltatót terheli. A munkáltató a megismételt közigazgatási szakvizsga díját – döntésétõl függõen – átháríthatja

a vizsgázóra.”

(6) Az R4. 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szakvizsgaszervezõ a szakvizsgára jelentkezõk számára – az eredményes felkészülés céljából – a kötelezõ és

a választott vizsgatárgyból az NKE által kidolgozott program szerint az OKV tagjai által tartott felkészítõ tanfolyamot

szervez.”

(7) Az R4. 6/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A vizsgázó a felkészítõ tanfolyamon történõ részvételi szándékát munkáltatója hozzájárulásával a jelentkezési

lapon jelzi. A felkészítõ tanfolyamon történõ részvétel nem feltétele a szakvizsga letételének. Ha adott vizsgatárgyból

húsz vagy annál több köztisztviselõ jelezte felkészítõ tanfolyamon való részvételét, a szakvizsgaszervezõ köteles

a felkészítõ tanfolyamot megszervezni.”

(8) Az R4. 6/A. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A szakvizsgaszervezõ a munkáltató kérelmére a felkészítõ tanfolyamot követõen írásban tájékoztatja

a munkáltatót a vizsgázó tanfolyamon való részvételérõl.

(6) A munkáltató a felkészítõ tanfolyamon résztvevõ vizsgázót a felkészítõ tanfolyam idõtartamára köteles mentesíteni

a munkavégzés alól, aki erre az idõre illetményére jogosult. A munkavégzés alól mentesítés idejére járó illetményét

a munkáltató levonja annak vizsgázónak az illetményébõl, aki önhibájából nem vesz részt a felkészítõ tanfolyamon.

(7) A munkáltató a felkészítõ tanfolyam idõtartamával megegyezõ idõtartamban mentesíti a vizsgázót

a munkavégzési kötelezettsége alól, feltéve, hogy a vizsgázó a jelentkezési lapon jelezte a felkészítõ tanfolyamon való

részvételi szándékát és a munkáltatója ahhoz nem járult hozzá. A vizsgázót a szakvizsga idõpontját megelõzõ, általa

elõzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni. A köztisztviselõ

a mentesítés idejére illetményére jogosult.”

(9) Az R4. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A felsõfokú iskolai végzettségû polgármester önkéntes jelentkezés alapján, saját költségére tehet szakvizsgát

– polgármesteri tisztségének megszûnéséig – az NKE-nél, ha legalább 3 év közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási

alapvizsgával rendelkezik, vagy az alól mentesül. Jelentkezési lapját a munkáltatónak nem kell záradékolnia, de

a vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét a polgármesternek igazolnia kell. E rendelkezés alkalmazásában

közigazgatási gyakorlat szempontjából a Kttv. 6. § 16. pontjában foglaltak irányadóak, illetve közigazgatási

gyakorlatnak minõsül a polgármesteri jogviszonyban töltött idõ is.”

(10) Az R4.

a) 1. § (2) bekezdésében a „köztisztviselõnek” szövegrész helyébe a „köztisztviselõnek, kormánytisztviselõnek

(továbbiakban együtt: vizsgázó)”,

b) 2. § (1)–(3) bekezdésében, 4. § (6) bekezdésében, 6. § (5) és (6) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe

a „vizsgázó”,

c) 2. § (6) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „köztisztviselõnek” szövegrész helyébe a „vizsgázónak”,

d) 3. § (5) bekezdésében az „NKI honlapján” szövegrész helyébe az „NKE hivatalos honlapján”,

e) 4. § (1) bekezdésében, 6/A. § (1) bekezdésében, 1. számú melléklet 10. és 11. pontjában az „NKI” szövegrész

helyébe az „NKE”,
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f) 4. § (6) bekezdésében a „Ktv. 1. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Kttv. 2. §-a”, az „NKI-nál” szövegrész

helyébe az „NKE-nél”,

g) 6. § (1) bekezdésében az „a köztisztviselõi illetményalap” szövegrész helyébe az „az illetményalap”,

h) 6. § (6) bekezdésében a „munkanapig” szövegrész helyébe a „harmadik munkanapig”,

i) 1. számú melléklet 11. pontjában a „kijelölt” szövegrész helyébe a „megbízott”, az „alkalmazásában álló

köztisztviselõ” szövegrész helyébe „az által megbízott személy”, a „középiskolai végzettségû” szövegrész helyébe

a „középfokú iskolai végzettségû”, a „(3. függelék).” szövegrész helyébe a „(3. függelék). A vizsgabiztosok

felkészítésérõl a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal gondoskodik.”,

j) 1. számú melléklet 3. számú függelékében a „Megjegyzés” szövegrész helyébe a „Vizsgabizottság tagjainak

megnevezése”,

k) 2. számú mellékletében a „köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény” szövegrész helyébe

a „közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény”,

l) 3. számú mellékletében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.

(11) Hatályát veszti az R4.

a) 7. § (3) bekezdése,

b) 3. számú mellékletében a „közszolgáltatások szervezése és igazgatása (így különösen az állam egészségügyi,

szociális, oktatási, közmûvelõdési és környezetvédelmi feladatai, szervezetrendszere, fenntartása és

mûködtetése);” szövegrész.

15. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

módosításáról

15. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/F. §

(5)–(8) bekezdésében az „a Wekerle Sándor Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ”

szöveg lép.

16. A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

16. § A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

III. 1.45. pontjában a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata” szövegrész helyébe

a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.

17. Az egyes értékpapírok elõállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági

szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

17. § Az egyes értékpapírok elõállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló

98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgálata” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.

18. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

18. § A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.)

Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében, 2. melléklet 3. pontjában a „Nemzeti Közigazgatási Intézet” szövegrész helyébe

a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.
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19. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges

kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet

módosításáról

19. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló

1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a) 8. § (3) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban:

KIMISZ)” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”,

b) 40. § (1) bekezdésében a „KIMISZ” szövegrész helyébe a „Hivatal”,

c) 40. § (3) bekezdésében a „KIMISZ” szövegrész helyébe a „Hivatal”

szöveg lép.

20. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2012. augusztus 16-án lép hatályba, és 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,

valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének

rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelete
a hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségrõl

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 5. § (1) bekezdése

szerinti hitelintézet, valamint az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló

megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ hitelintézet magyarországi fióktelepe (a továbbiakban:

fióktelep) (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint adatszolgáltatást készít

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) számára az általuk forgalmazott

számlatermékekrõl (a továbbiakban: adatszolgáltatás), melyet az e rendeletben meghatározott határidõn belül,

a Felügyelet Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadásához (a továbbiakban: ERA) rendszerének

termékbejelentõ felületén keresztül küld meg a Felügyelet részére.

(2) A rendelet vonatkozásában számlatermék a fogyasztók részére vezetett, forintban nyilvántartott bankszámla és

számlacsomag, valamint a kapcsolódó szolgáltatások.

(3) A hitelintézet a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától

a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti

adatszolgáltatás teljesítésére.

(4) A fióktelep mûködése megkezdésének napjától tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti

adatszolgáltatás teljesítésére.

2. § (1) A felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által

meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra alkalmas tanúsítványt alkalmazó, fokozott

biztonságú vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva, az 1. mellékletben meghatározott tartalommal teljesíti.

(3) E rendelet alkalmazásában közigazgatási felhasználásra alkalmas az a tanúsítvány, amely megfelel az elektronikus

aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekrõl és az elektronikus kapcsolattartás egyes

szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

(4) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módjáról a Felügyelet honlapján módszertani útmutatót tesz közzé.

(5) Az adatszolgáltatás akkor minõsül teljesítettnek, ha a Felügyelet az ERA rendszeren keresztül, a feltöltött küldemény

jogosultsági, valamint az elõre definiált ellenõrzõ szabályok teljesülésének és technikai ellenõrzésének eredménye

függvényében a „publikálásra vár”, az érkeztetési számot is tartalmazó automatikus üzenetben értesíti az

adatszolgáltatót.

(6) Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (így különösen téves adatközlés esetén),

a javított adatokat a felszólítás kézhezvételétõl számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.

(7) Ha az adatszolgáltató önellenõrzése, belsõ ellenõrzése vagy egyéb lefolytatott ellenõrzés folytán kiderül, hogy

a jelentett adatok korrekcióra szorulnak, akkor az adatszolgáltatónak javítást kell végrehajtania. A javított adatot

– a javítás pontos okának megjelölésével együtt – a feltárástól számított 2 munkanapon belül kell beküldeni.
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3. § Az adatszolgáltató

a) a termékekre vonatkozó eseti adatszolgáltatást valamennyi új termék bevezetésérõl, a termékek adataiban

történõ változásról, valamint a meglévõ termék piacról történõ kivezetésérõl az érvényesség kezdõnapját

megelõzõ munkanapon 20 óráig,

b) az ügyfelek ATM-használati szokásaira vonatkozó adatszolgáltatást negyedévente, a negyedévet követõ

10. munkanapon 20 óráig,

c) a fiókhálózat megyénkénti elérhetõségére vonatkozó adatszolgáltatást változás esetén, az érvényesség

kezdõnapját megelõzõ munkanapon 20 óráig,

d) a beküldött adatok naprakészségére vonatkozó teljességi nyilatkozatot a tárgyhónapot követõ 5. munkanapon

20 óráig

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. október 8-án lép hatályba.

(2) Az adatszolgáltatást elsõ alkalommal 2012. október 8-án 20 óráig kell a Felügyelet részére megküldeni, kivéve

a teljességi nyilatkozatot, melyet elsõ alkalommal 2012. november 9-én 20 óráig kell a Felügyelet részére megküldeni.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

1. melléklet a 2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelethez

I. RÉSZ

Összefoglaló táblázat

Jelentéskód Megnevezés Hitelintézet
Hitelintézeti

fióktelep

9SE Termékismertetõ – Számla V

F9SE FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Számla V

9SD Termékismertetõ – Betéti bankkártya V

F9SD FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Betéti bankkártya V

– Általános intézményi adatok – Ügyfelek ATM – használat szokásai N N

– Általános intézményi adatok – Fiókhálózat megyénkénti
elérhetõsége

V V

– Teljességi nyilatkozat H H

Kód Rendszeresen küldendõ jelentések

V Eseti jelentés (változás esetén)

H Havonta küldendõ

N Negyedévente küldendõ
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II. RÉSZ

A számlatermékek esetében szolgáltatandó adattartalom

1. 9SE, F9SE Termékismertetõ – Számla

a) Termékkód

b) Számlakonstrukció teljes megnevezése

c) Igénybevétel feltételei:

c1) Kor (év)

i. minimális

ii. maximális

c2) Rendszeres jóváírás

i. minimális havi összege (Ft/hó)

ii. jóváírások száma (db)

iii. a jóváírás jellege

c3) Foglalkozás, státusz

c4) Számlanyitáskor elhelyezendõ minimális összeg (Ft)

c5) Egyéb kritériumok

c6) Számlanyitás díja (Ft)

c7) Egyéb megjegyzés

d) Számlán elvárt egyenleg

d1) típusa (minimum, átlag)

d2) mértéke (Ft)

e) Számlaváltás költsége

f) Számlazárás díja, feltétele

g) Látra szóló kamatozás

g1) Kamatfizetés gyakorisága

g2) Kamatozás típusa az összeg függvényében

g3) Kamatozás jellege

g4) Kamatszámítás képlete

g5) Kamatozással kapcsolatos megjegyzések

h) Kapcsolódó szolgáltatások

h1) Folyószámlahitel

h2) Megtakarítási lehetõség

h3) Biztosítási szolgáltatás

h4) SMS szolgáltatás

h5) Telebank szolgáltatás

h6) Egyéb kapcsolódó számlák

i) Netbank

i1) elérhetõség

i2) havi díj (Ft)

i3) netbankban kezdeményezhetõ tranzakciótípusok bemutatása

i4) egyéb megjegyzés

j) Számlához kapcsolódó bankkártyák

k) Kiegészítõ szolgáltatások

k1) Haláleseti rendelkezõ

k2) Rendelkezõ

k3) Társtulajdonos

k4) Egyéb kiegészítõ szolgáltatások

l) Egyéb díjak

m) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok

m1) Akciós-e a termék

m2) Az akció leírása

m3) Az akció igénybevételének feltétele
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m4) Akció idõtartamának kezdete

m5) Akció idõtartamának vége

n) Egyéb megjegyzések

o) Hiperhivatkozás

p) Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen

p1) Neve

p2) Közvetlen telefonszáma

p3) E-mail címe

Kamatozási segédtábla:

q) Éves kamat (%) és ahhoz kapcsolódó megjegyzések

r) EBKM (%) és ahhoz kapcsolódó megjegyzések

Számlahasználat költségei:

1. havi számlavezetési díj és csomagdíj

2. készpénzbefizetés bankfiókban

3. készpénzfelvétel

– saját pénztárban

– idegen pénztárban

– bankkártyával

– saját ATM

– idegen ATM

4. átutalások teljesítése

– bankon belül

– papíralapon

– elektronikusan

– bankon kívül

– papíralapon

– elektronikusan

5. csoportos beszedés teljesítése

– bankon belül

– papíralapon

– elektronikusan

– bankon kívül

– papíralapon

– elektronikusan

6. állandó átutalások teljesítése

– bankon belül

– papíralapon

– elektronikusan

– bankon kívül

– papíralapon

– elektronikusan

7. fizetési kártyán keresztül történõ fizetési mûveletek teljesítése

2. 9SD, F9SD Termékismertetõ – Betéti bankkártya

a) Termékkód

b) Megnevezés

c) Típus

d) Bankkártya díjai

d1) egyszeri díj

d2) éves díj

e) Bankkártya érvényességének idõtartama
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f) Bankkártya igénylésének feltételei

f1) nyitó összeg

f2) kötelezõ jövedelem átutalás

f3) kötelezõ jövedelemigazolás

g) Egyszeri díjak

h) Vásárlási és készpénzfelvételi limitek megadható legmagasabb összege és darabszáma

h1) vásárlás

i. darabszám

ii. összeg

h2) készpénzfelvétel

i. darabszám

ii. összeg

i) Társkártya

j) Egyéb megjegyzés

k) Hiperhivatkozás

3. Általános intézményi adatok

3.1 Ügyfelek ATM-használati szokásai

a) saját ATM használat aránya (%)

b) idegen ATM használat aránya (%)

3.2 Fiókhálózat megyénkénti elérhetõsége
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1258/2012. (VII. 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 2. számú

mellékletében foglalt táblázat 77. és 93. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

77. Magyar Energia Hivatal 197

93. ÖSSZESEN: 70 800

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1259/2012. (VII. 26.) Korm. határozata
az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésû állami beruházás egyes kérdéseirõl

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az állam tulajdonában álló Budapest IX. kerület 38293/75 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben

az 1091 Budapest, Üllõi út 129. és az 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 34–36. szám alatt található ingatlanon

– illetve annak a fejlesztés megvalósításához szükséges részén – 2012. és 2014. között, a meglévõ felépítmények

bontását követõen, állami beruházás formájában egy új, a nemzetközi labdarúgó-szervezetek elõírásainak

figyelembevételével (UEFA 4. kategória) kialakított, nemzetközi labdarúgó-mérkõzések lebonyolítására alkalmas

labdarúgó stadion, kiszolgáló létesítmények és parkoló kerüljön létesítésre (a továbbiakban együtt: Beruházás),

a Kormány részére bemutatott elõterjesztés szerinti beruházási tartalommal, és felhívja a nemzeti fejlesztési

minisztert, hogy az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos közremûködésével

tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos

Határidõ: folyamatos

2. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetõje a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. legyen azzal, hogy Beruházással

kapcsolatban biztosítani szükséges az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos

kinevezésérõl és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat 2. pont b) alpontjában foglaltak érvényesülését;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos

Határidõ: folyamatos

3. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítására 2012., 2013. és 2014. években kerül sor összesen legfeljebb bruttó

18731 millió forint keretösszegben, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az egyes kiemelt jelentõségû
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budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a források ütemezett rendelkezésre

állásáról az egyes költségvetési években;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos

Határidõ: folyamatos

4. egyetért azzal, hogy a 2012. évre a Beruházás továbbtervezésének, további engedélyeztetésének, egyéb elõkészítõ

feladatoknak a fedezete a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

1. melléklet XLIII. Az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az Állami vagyonnal kapcsolatos

kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím 1. Ingatlanberuházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport,

3. Stadionfejlesztés jogcím elõirányzata, valamint a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és

fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése jogcím soron lévõ összeg

terhére biztosítandó költségvetési támogatás;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: folyamatos

5. az 1. pont szerinti új labdarúgó stadion létesítését és annak hasznosítását társadalom- és fejlesztéspolitikai, ezen belül

sportpolitikai szempontok alapján közérdekû célként határozza meg;

6. az 5. pontban foglaltak alapján úgy dönt, a Budapest IX. kerület 38293/75 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben

az 1091 Budapest, Üllõi út 129. és az 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 34–36. szám alatt található ingatlannak

az 1. pont szerinti fejlesztéssel érintett része, azaz a Beruházás az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. §

(2) bekezdés e) pontja alapján versenyeztetés mellõzésével hasznosítható.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1260/2012. (VII. 26.) Korm. határozata
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet címrendi módosításáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország

2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 31. Kormányzati beruházások alcím, 7. Ferenciek tere és

Kossuth Lajos utca rekonstrukciója jogcím-csoport besorolását és 2. felhalmozási költségvetés, 4. kormányzati

beruházás kiemelt elõirányzatát a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok

cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 6. Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója jogcím-csoportra és

2. felhalmozási költségvetés, 3. egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt elõirányzatra módosítja.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal
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2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2012. január 1-jei határnappal

a címrendi változás átvezetését, egyidejûleg az átrendezés idõpontjáig végrehajtott évközi

elõirányzat-módosításokat, zárolás, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó

elõirányzat-maradványok átrendezését – az ÁHT azonosító megváltoztatása nélkül – hajtsa végre.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1261/2012. (VII. 26.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ Központ és a Közbeszerzési és Ellátási
Fõigazgatóság közötti feladatátadáshoz kapcsolódó elõirányzat-átcsoportosításról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ Központtól a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatósághoz

kerülõ gépjármûvezetõi szolgáltatások ellátásához, és a feladatot végzõ gépjármûvezetõk foglalkoztatásához

szükséges költségvetési elõirányzatok biztosítása érdekében 28 018 ezer forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását

rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 16. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Vagyonkezelõ Központ cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport terhére, a XVII. Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport

javára.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XVII.
000516 12

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 22 394 -

2 5 624 -

X.
300846 16

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások -22 394 -

2 -5 624 -

ezer  forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

ezer forint
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
XVII.

000516 12 28 018
X.

300846 16 -28 018

Az adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány id arányos 11207 16811
Állami Számvev szék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezel  Központ
Az el irányzatmódosítás érvényessége:  a) a költségvetési évben egyszeri jelleg     

Foglalkoztatottak létszáma: 22 f

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma

28 018
Összesen

Közbeszerzési és Ellátási F igazgatóság
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

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

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezel  Központ

Munkaadókat terhel  járulékok és szociális
hozzájárulási adó

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

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

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma

Nemzeti Fejlesztési  Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási F igazgatóság

Munkaadókat terhel  járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma



A Kormány 1262/2012. (VII. 26.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján 183,2 millió forint 1. melléklet szerinti

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 II. Köztársasági Elnökség

fejezet, 1. Köztársasági Elnöki 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.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
II. Köztársasági Elnökség

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

II. Köztársasági Elnökség
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 86,8
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 23,5
3 Dologi kiadások 20,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 52,7

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -183,2

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

II. Köztársasági Elnökség
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 183,2

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 183,2 183,2
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

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

1 példány

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

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

1 példány



A Kormány 1263/2012. (VII. 26.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a mindennapos testnevelés

bevezetésével összefüggõ oktatási (továbbképzési) feladatok végrehajtása és sporteszköz-beszerzések érdekében

összesen 500 millió forint 1. melléklet szerinti 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 XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti

kezelésû elõirányzatok cím, 4. Közoktatási feladatok támogatása alcím, 29. Közoktatás speciális feladatainak

támogatása jogcímcsoport 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.

2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti oktatási és beszerzési feladatok lezárását követõen

készítsen jelentést a Kormány számára azok lebonyolításáról, tapasztalatairól.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. január 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Er források Minisztériuma

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

4 Közoktatási feladatok támogatása
255656 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások 500,0

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -500,0

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

4 Közoktatási feladatok támogatása
255656 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 500,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 500,0 500,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

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

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

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

1 példány

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



A Kormány 1264/2012. (VII. 26.) Korm. határozata
a Pécs II. Szent István tér 8–10. (hrsz: 18437, 18438, 18443) szám alatti ingatlannak a Ciszterci Rend
Zirci Apátsága tulajdonába adása végrehajtásával összefüggõ egyes kérdésekrõl

A Kormány

1. jóváhagyja, hogy a Pécs II. Szent István tér 8–10. szám alatti ingatlannak a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába

adásának végrehajtásáról szóló 1209/2009. (XII. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) alapján Pécs Megyei

Jogú Város Önkormányzata részére biztosított kártalanítás összegébõl egymilliárd-háromszázötvenmillió forint

szabadon felhasználható,

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erõforrások miniszterét, hogy a Határozat alapján Pécs Megyei

Jogú Város Önkormányzata részére biztosított kártalanítás összegébõl a Határozatban meghatározott felhasználási cél

meghiúsulására tekintettel százötvenmillió forint visszafizettetésérõl gondoskodjon.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: a határozat közzétételét követõ 30 napon belül

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.
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