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III. Kormányrendeletek

A Kormány 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelete
a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl

szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a Korányi Projekthez kapcsolódó,

a Budapest VIII. kerület 36177/1 helyrajzi számú, természetben a Korányi Sándor utca 2. szám – Üllõi út 78. szám alatt

található ingatlanon, illetve ezen ingatlanból esetleges telekalakítás folytán kialakított ingatlanon vagy ingatlanokon

megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: beruházás) összefüggõ, az 1. mellékletben meghatározott

közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben

meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Ha 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) 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 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3) és (4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás

kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minõsül.

(2) Az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben

a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerõre emelkedéséig felhasználható – elõzetes szakhatósági állásfoglalást

ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott elõzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(3) A tervezõ az engedélyezési tervdokumentáció tervezése során az érintett szakhatóságokkal egyeztetni köteles, ennek

megtörténtérõl és tartalmáról az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti tervezõi nyilatkozatot kiegészítve, külön nyilatkozik.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül

végrehajtható.

(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések

kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követõ 5. nap.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások 

és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 
 

 

 A B C D E 

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. 

Korányi Projekt Budapest VIII. kerület, 
Korányi S. utca 2. - Üllői 
út 78. 36177/1 hrsz. 
(Korányi Projekt, központi 
betegellátó épület 
megépítése, a KKT 
területén lévő klinikákat 
összekötő folyosó 
megépítése, részleges 
rekonstrukciók, és a 
hozzájuk kötelezően 
kapcsolódó kivitelezési 
munkálatok)  

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások: 
- általános építmények 
- műemléki környezetben 
álló építmények 
- építményen belül 
- építménybe beépített 
felvonók, mozgólépcsők 
- fürdőmedence létesítése 
- fakivágási engedély 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

építésügyért felelős 
miniszter 

3. 

környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség 

4. 

útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Közlekedési 
Felügyelősége 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központi Hivatala 

5. 

építményeken kívüli 
felvonó, mozgólépcső, 
emelők, gépi működtetési 
közlekedési berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Közlekedési 
Felügyelősége 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központi Hivatala 
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6. 

a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalról 
és a területi mérésügyi és 
műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 12. § (2) 
bekezdése és 13. § (2) 
bekezdése szerinti 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatal 
Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatósága 

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

7. 

vízjogi hatósági eljárások Közép- Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség 

8. 
hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elnöke 

9. 

földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, 
ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapesti 1. számú 
Körzeti Földhivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
Földhivatala 

10. 

talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Növény- 
és Talajvédelmi 
Igazgatósága 

Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 

11. 

beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. 

tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 
engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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13. 

  a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel 
kapcsolatos hatósági 
eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. 

kulturális örökségvédelmi 
hatósági engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Kulturális Örökségvédelmi 
Irodája 

Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal 

15. bányahatósági engedélyek Budapesti 
Bányakapitányság 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

16. 
helikopter leszálló pálya 
engedélyezése 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Légügyi Hivatala 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központi Hivatala 

17. 

közegészségügyi 
szakhatósági engedélyezés 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 

Országos Tisztiorvosi 
Hivatal 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban 
közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése tárgyköre Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala építésügyért felelős miniszter 

3. környezetvédelem, természetvédelem és 
vízügy 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

4. katasztrófavédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

5. tűzvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. 

kulturális örökségvédelem: műemlék, 
műemléki jelentőségű terület, műemléki 
környezet, régészeti lelőhely, régészeti 
védőövezet 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Kulturális Örökségvédelmi Irodája 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

7. közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Felügyelősége 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 

8. közlekedés: légiközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 
Hivatala 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 

9. 
rendészet, 
a helyi közutak és a közforgalom elől el nem 
zárt magánutak esetén 

Budapest VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

10. földművelésügy: termőföldvédelem Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal Budapest Főváros Kormányhivatalának 
Földhivatala 

11. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
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12. egészségügy, sugár-egészségügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Országos Tisztiorvosi Hivatal 

13. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 

14. műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

15. élelmiszer-egészségügy Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

16. területrendezés Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze 

területrendezésért felelős miniszter 

17. földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
18. bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

 



A Kormány 268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelete
a MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetnek minõsítésérõl

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott

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

1. § A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a

alapján a MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot stratégiailag

kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetnek minõsíti.

2. § A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ára – megállapítja, hogy a MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában

a Cstv. 65–67. §-át is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 46/2012. (IX. 20.) BM rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati
irányítása alá tartozó egyes szerveknél történõ végrehajtásáról szóló
37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a), b), c), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 3. § és a 4. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §

(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

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

rendelet 37. § d, h), n), q), v) és x) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó

egyes szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § d)–f) pontja

helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(E rendelet hatálya)

„d) a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál (a továbbiakban: BM NOK),

e) a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fõigazgatóságon (a továbbiakban: BM OKTF),

f) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél (a továbbiakban: hivatásos katasztrófavédelmi szervek),”

(foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.)

(2) Az R. 1. §-a következõ g) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

„g) az Országos Vízügyi Fõigazgatóságon és a vízügyi igazgatóságokon (a továbbiakban együtt: vízügyi igazgatási

szervek)”

(foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.)

2. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a gyakornoki idõvel, valamint a munkaerõ-kölcsönzéssel kapcsolatban

a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggõ munkakörnek – kizárólag a polgári védelmi és a tûzoltó

szakterületeken meglévõ – csoportvezetõ, fõelõadó, jogtanácsos, kiemelt fõelõadó munkakörök minõsülnek.”

3. § Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál magasabb vezetõ:

a) a fõigazgató,

b) a fõigazgató-helyettes,

c) az igazgató,

d) az igazgatóhelyettes,

e) a fõosztályvezetõ,

f) a fõosztályvezetõ-helyettes,

g) a fõszerkesztõ, valamint

h) a fõszerkesztõ-helyettes.
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(2) Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál magasabb vezetõ:

a) a fõigazgató,

b) a gazdasági fõigazgató-helyettes,

c) a gazdasági igazgató-helyettes,

d) az igazgató,

e) a mûszaki fõigazgató-helyettes, valamint

f) a mûszaki igazgató-helyettes.

(3) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál vezetõ:

a) az osztályvezetõ,

b) az osztályvezetõ (lelkész),

c) a gazdasági osztályvezetõ, valamint

d) a büntetés-végrehajtási szerv kivételével az osztályvezetõ-helyettes.

(4) Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál vezetõ:

a) a fõosztályvezetõ,

b) a fõosztályvezetõ-helyettes,

c) a laborvezetõ,

d) a kirendeltségvezetõ,

e) az osztályvezetõ,

f) az osztályvezetõ-helyettes,

g) a szakaszmérnökség-vezetõ,

h) a szakaszmérnökség-vezetõhelyettes,

i) a szolgálatvezetõ,

j) a szolgálatvezetõ-helyettes,

k) a csoportvezetõ, valamint

l) az üzemvezetõ.

(5) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál a magasabb vezetõi és a vezetõi (a továbbiakban együtt:

vezetõi) megbízás feltétele a szakirányú felsõfokú végzettség, valamint legalább öt év szakmai gyakorlat.

(6) Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál a vezetõi megbízás feltétele – a (4) bekezdés k) pontja szerinti

vezetõi beosztás kivételével – a szakirányú felsõfokú végzettség.

(7) Ha a közalkalmazott az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló kormányrendeletben szereplõ emelt szintû

szakképesítéssel rendelkezik, besorolásakor, valamint a második és további szakképesítés figyelembevételével

a felsõfokú szakképesítésekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) A vezetõi megbízás legfeljebb öt évig terjedõ idõtartamra adható. A határozott idõ lejártát követõen

a közalkalmazott ismételten megbízható a vezetõi beosztás ellátásával.”

4. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban meghatározott munkáltatóknál az 1–3. melléklet tartalmazza a vezetõi beosztásokat, a közalkalmazotti

munkaköröket, az ezekhez kapcsolódó fizetési osztályokat, a képesítési és más többletkövetelményeket, a vezetõi

pótlék mértékét, továbbá azokat a munkaköröket, amelyekben nem kötelezõ pályázat kiírása.”

5. § Az R. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § A vízügyi igazgatási szerveknél a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló kormányrendeletben

meghatározott védekezéssel összefüggõ feladatot ellátó védelmi szervezeti beosztást betöltõ közalkalmazottakat

rendelkezésre állási pótlék illeti meg. A pótlék mértéke a pótlékalap 50%-ától annak 100%-áig terjedhet. A pótlék

mértékét az Országos Vízügyi Fõigazgatóság fõigazgatója a belügyminiszter egyetértésével minden év január

15. napjáig a költségvetési lehetõségektõl függõen, a vízügyi igazgatási szervekre egységesen, fõigazgatói

utasításban határozza meg.”

6. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
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7. § Az R. a következõ 10. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„7. Átmeneti rendelkezések

10. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó

egyes szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 46/2012. (IX. 20.)

BM rendelettel (a továbbiakban: BM Rendelet) megállapított 1. § d)–g) pontját, 5. §-t, 6. § (1) bekezdését, 8/A. §-t, és

3. mellékletet a 2012. január 1-je és a BM Rendelet hatálybalépése közötti idõszakban fennálló jogviszonyokra ezen

idõszak tekintetében is alkalmazni kell.”

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 46/2012. (IX. 20.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet A) rész címében az „a NOPVK-nál, az RVKI-nál, a katasztrófavédelmi szervnél” szövegrész helyébe az

„a BM NOK-nál, a BM OKTF-nél, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél” szöveg lép.

2. Az R. 1. melléklet A) részében foglalt táblázat 71. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„

71. A rendõrségnél, a BM NOK-nál, a BM OKTF-nél, a BÁHBÁ-nál, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél
az ügyviteli munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra.

”

3. Az R. 1. melléklet A) részében foglalt táblázat 93. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„

93. A rendõrségnél, a BM NOK-nál, a BM OKTF-nél, a BÁHBÁ-nál, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél
a fizikai munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra.

”

2. melléklet a 46/2012. (IX. 20.) BM rendelethez

„3. melléklet a 37/2011. (X. 28.) BM rendelethez

A betölthetõ munkakörök és beosztások, az azokhoz tartozó fizetési osztályok, a közalkalmazotti

munkakörök osztályba sorolása, megnevezése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési

többletkövetelmények a vízügyi igazgatási szerveknél

1. A magasabb vezetõi beosztás,
vezetõi beosztás, munkakörök

megnevezése

Fizetési osztályok

2. A B C D E F G H I J vezetõi pótlék
3. magasabb vezetõ beosztások
4. Fõigazgató * * * * * 300%
5. Gazdasági fõigazgató-helyettes * * * * * 300%
6. Gazdasági igazgató-helyettes * * * * * 300%
7. Igazgató * * * * * 300%
8. Mûszaki fõigazgató-helyettes

(fõmérnök)
* * * * * 300%

9. Mûszaki igazgató-helyettes * * * * * 300%
10. vezetõi beosztások
11. Csoportvezetõ * * * * * 100%
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12. Fõosztályvezetõ * * * * * 200%
13. Fõosztályvezetõ-helyettes * * * * * 200%
14. Kirendeltségvezetõ * * * * * 100%
15. Laborvezetõ * * * * * 200%
16. Osztályvezetõ * * * * * 200%
17. Osztályvezetõ-helyettes * * * * 100%
18. Szakaszmérnökség-vezetõ * * * * * 200%
19. Szakaszmérnökség-

vezetõhelyettes
* * * * * 100%

20. Szolgálatvezetõ * * * * * 200%
21. Szolgálatvezetõ-helyettes * * * * * 100%
22. Üzemvezetõ * * * * * 100%
23. munkakörök
24. Pályáztatásra nem kötelezett

munkakörök
többlet

képesítés
25. Adatbázis-felelõs * * * * *
26. Adatrögzítõ * * *
27. Adatrögzítõ-kezelõ * *
28. Adattári rendszerfelelõs * * * *
29. Adminisztrátor * * *
30. Anyagbeszerzõ * * *
31. Anyag-fogyóeszköz-gazdálkodó * *
32. Anyagkiadó * * * *
33. Anyagkönyvelõ * *
34. Anyagmozgató * * *
35. Árszakértõ * * *
36. Árvízvédelmi referens * * * * *
37. Árvízvédelmi ügyintézõ * * * *
38. Asztalos * * *
39. Autóbuszvezetõ * * *
40. Autószerelõ * * *
41. Belsõ ellenõr * * * *
42. Belvízvédelmi referens * * * * *
43. Belvízvédelmi ügyintézõ * * * *
44. Bér és TB referens * * * * *
45. Bér és TB ügyintézõ * * * *
46. Bérelszámoló * * * *
47. Beruházási ügyintézõ * * * * * *
48. Beruházó mérnök * * * *
49. Betanított munkás * *
50. Biológus * * * *
51. Csatornaõr * * * *
52. Duzzasztó gépész * * *
53. Duzzasztó gépkezelõ * * *
54. Duzzasztó karbantartó * * *
55. Éjjeliõr, telepõr * *
56. Elemzõ közgazdász * *
57. Emelõgép ügyintézõ * * * * *
58. Energetikus, energetikai

ügyintézõ
* * * * *

59. Építésvezetõ * * * * *
60. Erdészeti ügyintézõ * * * * * *
61. Erdõõr * * * *
62. Esztergályos * * *
63. EU integrációs ügyintézõ * * * * * középfokú

nyelvvizsga
64. EU projekt ügyintézõ * * * * * középfokú

nyelvvizsga
65. Fedélzetmester * *
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66. Felszínalatti vízgazdálkodási
ügyintézõ

* * * * * *

67. Felszíni vízgazdálkodási ügyintézõ * * * * * *
68. Felügyelõségi technikus * * *
69. Fenntartó munkás * * *
70. Fenntartógép-kezelõ * *
71. Folyamatszervezõ-programozó * * * *
72. Folyamfelvigyázó * * * *
73. Folyami felmérõ * * * * * * *
74. Folyamszabályozási ügyintézõ * * * * * *
75. Folyó és tógazdálkodási referens * * * * *
76. Folyó és tógazdálkodási

ügyintézõ
* * *

77. Forgácsoló * * *
78. Fõenergetikus * * *
79. Fûtõ * * *
80. Gazdasági referens * * * * *
81. Gazdasági ügyintézõ * * *
82. Gát és meder segédfelvigyázó * * *
83. Gát- és mederfelvigyázó * * *
84. Gátbiztos * * *
85. Gátfelügyelõ * * * * *
86. Gát- és csatornaõr * * * *
87. Gátõr * * *
88. Geodéta * * * * * *
89. Geológus * * * * * *
90. Gépészeti ügyintézõ * * * * *
91. Gépészeti vezetõ * * * *
92. Gépíró * *
93. Gépjármû ügyintézõ * * *
94. Gépjármûvezetõ * * *
95. Gépkezelõ * * *
96. Gépszerelõ * * *
97. Géptiszt (hajós) * *
98. Gépüzemvezetõ (hajós) * *
99. Gondnok * * * *

100. Gondnoksági ügyintézõ * * * * * *
101. Hajógépkezelõ * * *
102. Hajógépmester * * *
103. Hajós * *
104. Hajóskapitány * * * * * * *
105. Hajóvezetõ * * * * * * *
106. Hajózási felelõs * * * * *
107. Hajózási felügyelõ * * *
108. Hajózási rádiókezelõ * * *
109. Hajózsilipgépész * *
110. Hálózatszerelõ * * *
111. Hegesztõ * * *
112. Hidrobiológus * * * * *
113. Hidrogeológus * * * *
114. Hidrológiai észlelõ * * *
115. Hidrológus * * * * *
116. Hidrometeorológiai

állomásvezetõ
* * * * * * *

117. Hidrometeorológiai észlelõ * * *
118. Hidrometeorológus * * * * * *
119. Hírközlési szerelõ * * * * *
120. Hírközlési ügyintézõ * * * * *
121. Hivatalsegéd *
122. Hulladékgazdálkodó * * *
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123. Humánpolitikai ügyintézõ * * * * *
124. Humánpolitikus * * * * *
125. Igazgatási ügyintézõ * * * * *
126. Igazgatósági szóvivõ * * * * *
127. Iktató * *
128. Informatikai rendszergazda * * * *
129. Informatikai rendszer-üzemeltetõ * * * * *
130. Informatikai ügyintézõ * * * * *
131. Informatikus * * * *
132. Ingatlan-hasznosítási ügyintézõ * * * * *
133. Ingatlan nyilvántartási ügyintézõ * * * * *
134. Ingatlanrendezési ügyintézõ * * * * *
135. Iratkezelõ * * *
136. Irattáros * * *
137. Iratkezelõ-kézbesítõ * * * *
138. Irodavezetõ * * * *
139. Jogász * *
140. Jogi ügyintézõ * *
141. Jogi és közbeszerzési vezetõ

referens
* * * * *

142. Jogtanácsos * * jogi szakvizsga
143. Kalkulátor, árelemzõ * *
144. Karbantartó * * *
145. Kazánfûtõ * * *
146. Kerületi felügyelõ * * *
147. Kertész * * *
148. Készletnyilvántartó * *
149. Kézbesítõ * *
150. Kirendeltségvezetõ * * * * *
151. Kikötõmester * * * *
152. Kishajó-vezetõ * * *
153. Kitûzõmester *
154. Kommunikációs referens * * * * *
155. Kommunikációs ügyintézõ * * *
156. Konyhai kisegítõ *
157. Kormányos * * * *
158. Kotrókezelõ * * *
159. Költségelemzõ * * *
160. Költségnyilvántartó * *
161. Kõmûves * * * *
162. Könnyûgépkezelõ *
163. Könyvelõ * * * *
164. Környezetvédelmi megbízott * * * *
165. Környezetvédelmi referens * * * * *
166. Környezetvédelmi ügyintézõ * * *
167. Közbeszerzési referens * * * *
168. Közbeszerzési szakértõ * * * *
169. Közbeszerzési ügyintézõ * * *
170. Közfoglalkoztatási referens * * * * *
171. Közfoglalkoztatási ügyintézõ * * *
172. Közgazdász * * * *
173. Laboráns * * * * * *
174. Laborvezetõ-helyettes * * * * *
175. Lakatos * * * *
176. Magasépítési ügyintézõ * * * * *
177. Matróz * *
178. Mûszaki biztonsági szolgálati

munkatárs
* * * *

179. Mûszaki biztonsági szolgálati
részlegvezetõ

* * * * *
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180. Mûszaki biztonsági szolgálati
ügyintézõ

* * *

181. Mederõr * * *
182. Minõségirányítási szakmai vezetõ * * * * * *
183. Modellezõ * * * * * * * *
184. Monitoring referens * * * * *
185. Motorszerelõ * * * *
186. Munkaügyi referens * * * * *
187. Munkaügyi ügyintézõ * * *
188. Munkavédelmi ügyintézõ * * * *
189. Munkavédelmi vezetõ * * * * *
190. Mûszaki biztonsági

szolgálatvezetõ
* * * * *

191. Mûszaki biztonsági
szolgálatvezetõ helyettes

* * * * *

192. Mûszaki rajzoló * * *
193. Mûszaki referens * * * * *
194. Mûszaki titkár * * * *
195. Mûszaki ügyintézõ * * * * *
196. Mûszakvezetõ * * * * * * *
197. Mûszerész * * *
198. Mûvezetõ * * * * * *
199. Nehézgépkezelõ * *
200. Nemzetközi koordinátor * * * * középfokú

nyelvvizsga
201. Nemzetközi referens * * * * * középfokú

nyelvvizsga
202. Nemzetközi ügyintézõ * * * középfokú

nyelvvizsga
203. Oktatási ügyintézõ * * *
204. Operátor * * * *
205. Pályázati ügyintézõ * * * * *
206. Pénztáros * * *
207. Pénzügyi elemzõ/tervezõ * * * *
208. Pénzügyi referens * * * * *
209. Pénzügyi ügyintézõ * * * *
210. Pénzügyi vezetõ referens * * * * *
211. Portás * * *
212. PR munkatárs (fõszerkesztõ,

szerkesztõ, újságíró, manager)
* * * * *

213. Programozó * * * *
214. Projekt irodavezetõ * * * * *
215. Projekt irodavezetõ-helyettes * * * * *
216. Projekt referens * * * * *
217. Projekt ügyintézõ * * *
218. Projektkoordinátor referens * * * * *
219. Projektvezetõ referens * * * * *
220. Raktári kiadó * * * *
221. Raktári könyvelõ * *
222. Raktárkezelõ, raktáros * *
223. Raktárvezetõ * * *
224. Raktárvezetõ-helyettes * * *
225. Referens-biológus * * * *
226. Referens-vegyész * * * *
227. Rendész, vagyonõr * * * *
228. Rendszergazda * * * * * *
229. Rendszerszervezõ,

rendszertervezõ
* * * *

230. Revizor * * * *
231. Segédmunkás * * *
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232. Segédõr * * *
233. Statisztikus * * * * * *
234. Szakaszmérnök * * * * *
235. Szakaszmérnök-helyettes * * * * *
236. Szakértõ-biológus * * * * *
237. Szakértõ-vegyész * * * * *
238. Szakmunkás * * *
239. Szakszolgálat vezetõ * * * * *
240. Szállítási ügyintézõ * *
241. Számítógéphálózat-üzemeltetõ * * szakirányú

közép- vagy
felsõfokú
képesítés

242. Számítástechnikai operátor * * *
243. Számítástechnikai szervezõ * * * * *
244. Számítástechnikai ügyintézõ * * * * *
245. Számítógép-üzemeltetõ * * * * *
246. Számlázási ügyintézõ * * *
247. Számviteli elszámoló * * *
248. Számviteli referens * * * * *
249. Számviteli ügyintézõ * * * *
250. Szerkesztõ-rajzoló *
251. Szivattyúkezelõ * * *
252. Szivattyútelep- kezelõ * * *
253. Szivattyútelepi gépkarbantartó * * *
254. Szivattyútelepi ügyintézõ * * * * * *
255. Szivattyútelepi vezetõ gépész * *
256. Szoftverfejlesztõ * * * *
257. Takarító * *
258. Targoncavezetõ *
259. Tárgyi eszköz-nyilvántartó * *
260. Tározóõr * * *
261. Társulati feladatok referense * * * * *
262. Társulati ügyintézõ * * * *
263. Technikus * * * *
264. Telefonkezelõ * * *
265. Település vízellátási és

csatornázási ügyintézõ
* * * * * *

266. Település vízgazdálkodási
ügyintézõ

* * * * *

267. Térinformatikus * * * * *
268. Területi felügyelõ * * * * *
269. Területi ügyintézõ * * * * *
270. Területrendezési ügyintézõ * * *
271. Titkárnõ * * * *
272. Titkárságvezetõ * * * * * *
273. Tószabályozási ügyintézõ * * * * * *
274. Tûzrendész * *
275. Tûzvédelmi ügyintézõ * * * *
276. Tûzvédelmi vezetõ * * * *
277. Uszálykormányos * * *
278. Úszókotrómester * * *
279. Üdülõgondnok * *
280. Ügyintézõ * * * * *
281. Üzemfenntartási ügyintézõ * * * *
282. Üzemgazdász * * *
283. Vadõr, vadász * * * *
284. Vagyongazdálkodási ügyintézõ * * * *
285. Vagyonkezelõ * * * * *
286. Vegyész * * * *
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287. Vegyésztechnikus * *
288. Vezetõ gépkezelõ * * *
289. Vezetõ jogtanácsos * * jogi szakvizsga
290. Villanyszerelõ * * *
291. Vízellátási és csatornázási referens * * * * *
292. Vízellátási és csatornázási

ügyintézõ
* * * *

293. Vízépítési mûtárgyépítõ *
294. Vízépítõ * * * *
295. Vízépítõ szakmunkás * * *
296. Vízföldtani adattáros * * *
297. Vízföldtani ügyintézõ * *
298. Vízgazdálkodási adattáros * * * * *
299. Vízgazdálkodási referens * * * * *
300. Vízgazdálkodási szakértõ * * * * *
301. Vízgazdálkodási ügyintézõ * * * *
302. Vízgépészeti szerelõ * * * * *
303. Vízgépészeti ügyintézõ * * * * * *
304. Vízhasznosítási referens * * * * *
305. Vízhasznosítási ügyintézõ * * * *
306. Vízhozammérõ * * *
307. Víziközmû referens * * * * *
308. Víziközmû ügyintézõ * * * *
309. Vízkárelhárítási referens * * * * *
310. Vízkárelhárítási szakmunkás * * *
311. Vízkárelhárítási ügyintézõ * * * *
312. Vízkészlet-gazdálkodási referens * * * * *
313. Vízkészlet-gazdálkodási ügyintézõ * * * *
314. Vízmérõ-karbantartó * * *
315. Vízminõség biztosítási referens * * * * *
316. Vízminõség védelmi ügyintézõ * * * *
317. Vízminõség védelmi referens * * * * *
318. Vízminõségvédelmi ügyintézõ * * * *
319. Vízmintavevõ * * *
320. Vízrajzi adatfeldolgozó * * *
321. Vízrajzi adatforgalmazó * *
322. Vízrajzi mérõ (területfelelõs

technikus)
* * * *

323. Vízrajzi referens * * * * *
324. Vízrajzi területfelelõs * * *
325. Vízrajzi ügyintézõ * * * *
326. Vízrendezési referens * * * * *
327. Vízrendezési ügyintézõ * * * *
328. Vonalfelvigyázó hálózatszerelõ * * *
329. Zsilipkezelõ * * *
330. Zsilipkezelõ – üzemviteli irányító * * * *
331. Zsilipõr *

”
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 37/2012. (IX. 20.) AB határozata
az Országos Választási Bizottság 52/2012. (IV. 5.) OVB határozata vizsgálatáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Országos Választási Bizottság által országos népi kezdeményezésre irányuló

aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta

a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 52/2012. (IV. 5.) OVB határozatát helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. 2011. október 28-án a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) akkor hatályos 130. §

(1) bekezdése alapján kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:

OVB) 176/2011. (X. 12.) OVB határozata (a továbbiakban: OVBh1.) ellen.

Egy választópolgár 2011. szeptember 16-án országos népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát

nyújtotta be az OVB-hez, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Támogatja-e Ön, hogy az Országgyûlés tárgyalja meg,

hogy megtiltásra kerüljön a közterületen történõ életvitelszerû lakhatás?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát

hitelesítette. Az OVBh1. indokolása szerint az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai és a kérdésre

vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tett.

Az OVBh1.-val szemben – a törvényes határidõn belül – egy magánszemély kifogást nyújtott be, melyben kérte, hogy

az Alkotmánybíróság az OVBh1.-t semmisítse meg, és az OVB-t utasítsa új eljárásra. A kifogástevõ szerint a kérdés nem

egyértelmû, mert nem állapítható meg, mit jelent az „életvitelszerû lakhatás” kifejezés. A kifogástevõ emellett utal arra,

hogy a kérdés nem országos ügyre, hanem helyi ügyre vonatkozik, és ennek alátámasztására a kifogástevõ arra

hivatkozik, hogy a kérdésben Budapest VIII. kerületében 2011. szeptember 25-én helyi népszavazást tartottak.

2. A kifogás beérkezését követõen – 2012. január 1-jén – hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban:

Alaptörvény). Az Alaptörvény ugyan nem szól a népi kezdeményezés jogintézményérõl, Magyarország Alaptörvénye

átmeneti rendelkezéseinek 20. cikke azonban úgy rendelkezik, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 2011. december 31-én hatályos 28/D. §-át az Alaptörvény hatályba

lépésekor folyamatban lévõ ügyekben az Alaptörvény hatályba lépését követõen is alkalmazni kell. A Ve. 2012. január

1-jén hatályba lépett 156. § (2) bekezdése alapján a Ve. egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról

szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított rendelkezéseinek hatályba lépését megelõzõen benyújtott népi

kezdeményezés hitelesítésére a Ve.-nek a kezdeményezés benyújtásakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mindezek alapján jelen népi kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítésével kapcsolatos OVB határozat elleni

kifogás elbírálása továbbra is az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik, s az Alkotmánybíróságnak a népi

kezdeményezés benyújtásakor hatályban lévõ szabályok alapján kell eljárnia.

3. Az Alkotmánybíróság a kérdést tartalmazó aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítõ OVBh1.-t felülvizsgáló 7/2012.

(III. 1.) AB határozatában megállapította, hogy az OVBh1. meghozatalát és a kifogás benyújtását követõen az

Országgyûlés 2011. december 23-ai ülésnapján elfogadta a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és

a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvényt (a továbbiakban: Szabs. tv.), amelynek 186. §-a

szankcionálja a közterületen életvitelszerû lakhatás tilalmának megszegését. A népi kezdeményezés egy olyan kérdés

országgyûlési napirendre tûzését kívánta elérni, amelynek parlamenti vitája megtörtént, s a szóban forgó kérdésben

az Országgyûlés törvényt alkotott. Az idõközben megváltozott, 2012. április 15-én hatályba lépõ jogi szabályozásra

tekintettel a kérdés elvesztette idõszerûségét. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a népi kezdeményezésben

foglalt kérdés ezért nem egyértelmû, a választópolgár számára azt a téves látszatot keltette, mintha az Országgyûlés
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napirendjén a közterületen folytatott életvitelszerû lakhatás szankcionálásának kérdése fel sem merült volna.

A félreérthetõ, a választópolgárt félrevezetõ kérdés pedig nem felel meg az országos népszavazásról és népi

kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 17. §-ából következõ egyértelmûség

követelményének. A kérdés az OVB-hez hitelesítésre történt benyújtásakor az egyértelmûség követelményének még

megfelelt. Az Alkotmánybíróságnak – a kifogás elbírálása során – azonban figyelembe kellett vennie azt, hogy

a megváltozott jogi szabályozás miatt a kezdeményezésben szereplõ kérdés a választópolgári egyértelmûség

követelményének már nem felelt meg, ezért nem volt hitelesíthetõ.

4. Ezt követõen az OVB az 52/2012. (IV. 5.) OVB határozatban (a továbbiakban: OVBh2.) a 7/2012. (III. 1.) AB határozatban

foglaltaknak megfelelõen az alírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. 2012. április 13-án

magánszemélyek kifogást nyújtottak be az OVBh2.-vel szemben. Ebben egyrészt azt sérelmezték, hogy az OVB

a megismételt eljárást nem a 7/2012. (III. 1.) AB határozatot követõ 30 napon belül folytatta le, másrészt azt, hogy az

Alkotmánybíróság és ezt követõen az OVB még egy hatályba nem lépett jogszabályra hivatkozott döntésében.

A kifogást tevõk emellett úgy vélik, hogy az OVB-nek a népi kezdeményezésre bocsátott kérdést tartalmazó

aláírásgyûjtõ ívet hitelesítenie kellett volna, mert az Országgyûlés szabálysértési tényállást alkotott, a kérdés viszont

nem szabálysértési tényállás megalkotására vonatkozott, hanem egy adott magatartás tiltására. A kifogás összeveti

a Szabs. tv. 186. §-át és a népi kezdeményezésre bocsátandó kérdést, és arra a következtetésre jut, hogy a Szabs. tv.

„közterület belterületérõl” rendelkezik, a kérdésben viszont a tilalom minden közterületre vonatkozik.

A kifogás végül két megjegyzéssel zárul. Az egyik szerint az AB határozatok indokolása az OVB-t nem köti. A másik

szerint pedig nincs alkotmányos indoka annak, hogy a népi kezdeményezés megtagadásával szembeni jogorvoslatot

a Kúria helyett az Alkotmánybíróság bírálja el.

II. Az Alkotmánybíróság a kifogást az alábbi jogszabályok alapján vizsgálta meg:

1. Az Nsztv. vonatkozó rendelkezései:

„1. § (1) Országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezés

arra irányulhat, hogy az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyûlés tûzze a napirendjére. Az

országos népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyûlés köteles megtárgyalni.”

(…)

„17. § A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.

18. § Az Országos Választási Bizottság akkor tagadja meg az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha

a) a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe,

b) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,

c) az aláírásgyûjtõ ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.”

2. A Ve.-nek a jelen ügyben alkalmazandó – 2011. december 31-éig hatályban volt – rendelkezései:

„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos

döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –

az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.

(…)

(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,

illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,

illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

3. A hatályos Ve. alkalmazandó rendelkezése:

„156. § (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a folyamatban lévõ népszavazási és népi

kezdeményezéssel kapcsolatos ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított rendelkezéseinek hatálybalépését megelõzõen benyújtott népszavazási kezdeményezés és népi

kezdeményezés hitelesítésére a benyújtásakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”

III. A kifogás nem megalapozott.

Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét a Ve. 156. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó,

2011. december 31-ig hatályban volt 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján lefolytatott

eljárása jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével

összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív megfelel-e a jogszabályi

20408 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 123. szám



feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek

megfelelõen járt-e el. A kifogást az Alkotmánybíróság a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján érdemben bírálta el.

1. Az Alkotmánybíróság elsõként a kifogásnak azt a részét vizsgálta, amely szerint az OVB „jogvesztõ határidõk

megsértésével folytatta le” az eljárást, mert a 7/2012. (III. 1.) AB határozatot követõen nem 30 napon belül hozta meg az

OVBh2.-t.

A Ve. 117. § (1) bekezdése szerint „[a]z Országos Választási Bizottság a jogszabályi feltételeknek megfelelõ

aláírásgyûjtõ ívet, illetõleg kérdést a benyújtástól számított harminc napon belül hitelesíti”. A Ve.-nek a népi

kezdeményezés benyújtásakor hatályos 130. § (3) bekezdése alapján az OVB határozatával szembeni kifogást az

Alkotmánybíróság soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság ennek eredményeképpen az Országos Választási

Bizottság határozatát helybenhagyja vagy megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

A Ve. azonban kifejezetten nem rendelkezik arról, hogy az OVB a megismételt eljárásban hány napon belül köteles

a döntését meghozni.

A választópolgárok a politikai részvételhez fûzõdõ alapvetõ jogukkal élnek, amikor népi kezdeményezést vagy

népszavazást kezdeményeznek. Alkotmányos érdek ezért, hogy egy népszavazásra vagy népi kezdeményezésre

irányuló kérelmet az állam intézményei átlátható módon, elõrelátható idõn belül, illetve a lehetõ leghamarabb

elbírálják, még akkor is, ha jogszabály kifejezett határidõt nem ír elõ. A jelen esetben az Alkotmánybíróság

határozatának dátuma 2012. március elseje, a kifogásolt OVBh2.-t pedig 2012. április 5-én hozta meg az OVB. A két

határozat között eltelt idõ nem tekinthetõ olyan hosszúnak, amely alkotmányossági problémát vetne fel. Az

Alkotmánybíróság ezért az erre vonatkozó kifogást elutasította.

2. A kifogás további részei azt vitatják, hogy a népi kezdeményezésre bocsátott kérdést az Alkotmánybíróság nem találta

hitelesíthetõnek, és ez alapján az OVB a kérdés hitelesítését az OVBh2.-ben megtagadta.

Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint, „ha az Alkotmánybíróság már döntött egy kérdés hitelesíthetõségérõl, az

OVB ennek alapján lefolytatott új eljárásban hozott határozata ellen az Alkotmánybírósághoz csak arra alapozva lehet

újabb kifogást benyújtani, hogy az OVB határozata nem felel meg az Alkotmánybíróság új eljárásra utasító

határozatában foglaltaknak. Ez az értelmezés az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatából következik”. [114/2009.

(XI. 20.) AB határozat, ABH 2009, 1009, 1011.] A kifogásnak tehát azok a részei, amelyek az Alkotmánybíróság által

korábban már elbírált kérdés hitelesíthetõségére vonatkoznak, jelen eljárásban érdemben nem vizsgálhatók.

3. A kifogás végül két megjegyzéssel zárul. Ezek egyike, a kifogást tevõknek az Alkotmánybíróság és a Kúria közötti

hatáskörmegosztással kapcsolatos észrevétele a jelen alkotmánybírósági eljárás keretei között nem volt elbírálható,

mert az nem a népi kezdeményezésre bocsátandó konkrét kérdés hitelesítésére irányuló megismételt OVB eljárásra

vonatkozott.

A másik szerint az AB határozatok indokolása az OVB-t nem köti. Az Alkotmánybíróság 40/2004. (X. 27.)

AB határozatában megállapította, hogy „a kezdeményezésben foglalt kérdés megengedhetõségét – törvényességét

és alakszerûségét – illetõen az Alkotmánybíróság foglal állást, mindenkire kötelezõen, erre irányuló kifogás alapján”

(ABH 2004, 512, 518.). A 114/2009. (XI. 20.) AB határozatban foglaltak szerint „a Ve. 130. § (3) bekezdése, amely szerint

a kifogás elbírálása során az Alkotmánybíróság az OVB határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az OVB-t

új eljárásra kötelezi, azt jelenti, hogy az OVB-t a megismételt eljárásban – összhangban az Abtv. 27. § (2) bekezdésében

foglaltakkal – nemcsak az Alkotmánybíróság határozatának rendelkezõ része, hanem annak indokolása is köti, annak

tartalmát az OVB a megismételt eljárásban és a határozathozatal során köteles figyelembe venni. [32/2007. (VI. 6.)

AB határozat, ABH 2007, 383, 390-391.; 33/2007. (VI. 6.) AB határozat; ABH 2007, 393, 403.; 34/2007. (VI. 6.) AB határozat,

ABH 2007, 410, 419.]” (ABH 2009, 1009, 1011.).

Az OVBh2. – a kifogás elõterjesztõjei szerint is – a 7/2012. (III. 1.) AB határozatban kifejtetteken alapul, az

Alkotmánybíróság ezért az OVBh2.-t helybenhagyta.
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Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az 52/2012. (IV. 5.) OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való

megjelenésére tekintettel rendelte el.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Balsai István s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k., Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k., Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: VI/2800/2012.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 227/2012. (IX. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon szerepelt sportolók felkészítésében végzett munkájáért

Kiss László Zsolt, a Magyar Úszó Szövetség szövetségi kapitánya részére a

MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE

polgári tagozata;

Storcz Botond, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szövetségi kapitánya részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

polgári tagozata;

Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;

Csipes Ferenc kajak-kenu edzõ,

Kovács István vezetõ edzõ,

Németh Zsolt atlétikaedzõ,

Somlai Béla, a Vasas SC vívóedzõje és

Szilárdi Katalin vezetõ edzõ, az Építõk Margitszigeti Diák Kajak Club ügyvezetõ elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

Bíró Tamás mesteredzõ és

Struhács György birkózóedzõ, a kötöttfogású birkózó válogatott szövetségi kapitánya részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata;

Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség fõtitkára,

Csernoviczki Csaba, az Ippon Judo Tatabánya SE mesteredzõje,

Igaz Bálint Gergely gyúró, masszõr,

dr. Lénárt Ágota sportpszichológus, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar tanszékvezetõ

egyetemi docense,

Pálvölgyi Miklós, a magyar öttusa-válogatott szövetségi kapitánya és

Weisz Róbert, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata;

Bacsa Ferenc edzõ, a Mr. Tus Birkózó Iskola alapítója, programvezetõ,

Balaska Zsolt mesteredzõ, lovasedzõ,

Gulyás István vezetõ edzõ, a szabadfogású birkózó válogatott szövetségi kapitánya,

Illyés Miklós szakágvezetõ, a Magyar Judo Szövetség szakmai alelnöke,
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Kállai Ákos lövészedzõ, a Budapesti Honvéd Sportegyesület vezetõ edzõje,

Kovács Gábor, a Budapesti Honvéd Sportegyesület úszóedzõje és

Serfõzõ Sándor, a Budapesti Honvéd Sportegyesület futóedzõje részére a

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata;

Horváth Zoltán, a Magyar Judo Szövetség gazdasági alelnöke részére a

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. szeptember 17.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05333/2012.

A köztársasági elnök 228/2012. (IX. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ, bajnoki címét megõrzõ eredményéért

Kovács Katalin kajakozó részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

polgári tagozata;

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredményéért

Gyurta Dániel úszó részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredményéért

Berki Krisztián tornász,

Dombi Rudolf kajakozó,

Fazekas Krisztina kajakozó,

Kozák Danuta kajakozó,

Kökény Roland kajakozó,
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Pars Krisztián kalapácsvetõ,

Risztov Éva hosszútávúszó,

Szabó Gabriella kajakozó és

Szilágyi Áron vívó részére a

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredményéért

Kulifai Tamás kajakozó,

Lõrincz Tamás birkózó,

Pauman Dániel kajakozó,

Tóth Dávid kajakozó és

Ungvári Miklós cselgáncsozó részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata;

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredményéért

Carlos Enrique Reinaldo Perez kézilabdázó,

Császár Gábor kézilabdázó,

Csernoviczki Éva cselgáncsozó,

Drávucz Rita vízilabdázó,

Fazekas Nándor kézilabdázó,

Harsányi Gergely János kézilabdázó,

Ilyés Ferenc kézilabdázó,

Iváncsik Gergõ kézilabdázó,

Laluska Balázs kézilabdázó,

Marosi Ádám öttusázó,

Mocsai Tamás kézilabdázó,

Módos Péter birkózó,

Nagy László kézilabdázó és

Takács Orsolya vízilabdázó részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata;

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredményéért

Antal Dóra vízilabdázó,

Bolonyai Flóra vízilabdázó,

Bujka Barbara vízilabdázó,

Czigány Dóra vízilabdázó,

Csabai Dóra vízilabdázó,

Gangl Edina vízilabdázó,

Gulyás Péter kézilabdázó,

Harcsa Zoltán ökölvívó,

Hatos Gábor birkózó,

Hárai Balázs vízilabdázó,

Joó Abigél cselgáncsozó,

Karakas Hedvig cselgáncsozó,

Keszthelyi Rita vízilabdázó,

Kis Gergõ úszó,

Kisteleki Hanna Anna vízilabdázó,

Kozma Dominik úszó,
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Lékai Máté kézilabdázó,

Menczinger Katalin vízilabdázó,

Mikler Roland kézilabdázó,

Nagy Viktor vízilabdázó,

Pulai Bence úszó,

Putics Barna kézilabdázó,

Schuch István Timuzsin kézilabdázó,

Sidi Péter sportlövõ,

Szívós István Márton vízilabdázó,

Szûcs Gabriella vízilabdázó,

Tóth Ildikó vízilabdázó,

Vadkerti Attila kézilabdázó és

Zubai Szabolcs kézilabdázó részére a

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata;

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredményéért

Bognár Richárd sportlövõ,

Csonka Zsófia Katalin sportlövõ,

Dudás Miklós kajakozó és

Kapás Boglárka úszó részére a

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. szeptember 17.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05269/2012.
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A köztársasági elnök 229/2012. (IX. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredményéért

Douchev-Janics Natasa kajakozó és

Kammerer Zoltán kajakozó részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

polgári tagozata;

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredményéért

Cseh László úszó részére,

a XIV. Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredményéért

Vereczkei Zsolt úszó részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. szeptember 17.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05426/2012.

A köztársasági elnök 230/2012. (IX. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

a XIV. Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredményéért

Sors Tamás úszó részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;
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Dani Gyöngyi párbajtõrözõ,

Krajnyák Zsuzsanna párbajtõrözõ és

Pálos Péter asztaliteniszezõ részére a

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

Juhász Veronika párbajtõrözõ és

Tóth Tamás úszó részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata;

Biacsi Ilona síkfutó,

Osváth Richárd párbajtõrözõ és

Szabó Nikolett Diána cselgáncsozó részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata;

Biacsi Bernadett síkfutó,

Berecki Dezsõ asztaliteniszezõ és

Csonka András asztaliteniszezõ részére a

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. szeptember 17.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05354/2012.
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A köztársasági elnök 231/2012. (IX. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

a XIV. Paralimpiai Játékokon szerepelt sportolók felkészítésében végzett munkájáért

dr. Petrov Anatolij úszóedzõ részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;

Aranyosi Péter asztalitenisz-edzõ,

Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, sportigazgató és

Kovács Iván, a kerekesszékesvívó-válogatott szövetségi kapitánya részére a

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

Feczer Viktor vívóedzõ és

Magyarovits Zoltán úszóedzõ részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata;

Antal Andor atlétikaedzõ,

Kovács Brigitta, a Magyar Paralimpiai Bizottság gazdasági vezetõje, csapatvezetõ-helyettes,

László Dezsõ vívóedzõ,

dr. Sós Csaba, a paralimpiai úszóválogatott szövetségi kapitánya részére és

Szeleiné Tóth Ildikó, a magyar paralimpiai csapat vezetõje részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. szeptember 17.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05383/2012.
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A köztársasági elnök 232/2012. (IX. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon szerepelt sportolók felkészítésében végzett munkájáért

Molnár Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság fõtitkára részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. szeptember 17.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05384/2012.

A köztársasági elnök 233/2012. (IX. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

a magyarországi politikai és gazdasági folyamatok több évtizedes, kiemelkedõ színvonalú elemzéséért, azoknak

a német sajtóban való objektív bemutatásáért, Magyarország törekvéseinek németországi megismertetéséért

Georg Paul Hefty, a Frankfurter Allgemeine Zeitung nyugalmazott vezetõ szerkesztõje részére,

Magyarország portugáliai megítélésének javításáért, a magyar–portugál gazdasági és kulturális kapcsolatok

fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, a Banco Spírito Santo Bank alelnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;
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a magyar–francia Európa-ügyi kapcsolatok fejlesztéséért, a magyar érdekek hangsúlyosabb megjelenítésének

elõsegítéséért

Jean-Michel Casa, a Francia Köztársaság Kül- és Európa-ügyi Minisztériuma európai igazgatója részére a

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

a magyar kultúra iránti elkötelezettsége, a magyar–török sokoldalú kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében

végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Erdal ªaliko�lu, az Isztambuli Magyar Kulturális és Baráti Társaság elnöke részére,

a Drávaszög több évtizedes szolgálatáért, néprajzi, helytörténeti és mûvelõdéstörténeti tudományos kutatói,

intézményszervezõi és -vezetõi, valamint lapalapítói munkássága elismeréseként

dr. Lábadi Károly, a Szent István Egyetem Agrár-környezetgazdálkodási Tanszékének egyetemi docense, az eszéki

J.J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára részére,

a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetéséért, a magyar nemzet és más nemzetek mûvelõdési

kapcsolatainak gazdagításában szerzett elévülhetetlen érdemeiért

Ullein-Reviczky Lovice Mária mûvészettörténész, az Ullein-Reviczky Antal Alapítvány képviselõje részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata;

a horvátországi magyar közösség érdekében végzett több évtizedes áldozatos szolgálata elismeréseként

Becze Ilyés, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége alapító tagja részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. szeptember 17.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05150/2012.
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A köztársasági elnök 234/2012. (IX. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

a magyar–japán kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként

Ito Tetsuo, Japán budapesti nagykövete részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. szeptember 17.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05229/2012.

A köztársasági elnök 235/2012. (IX. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

a magyar egyházi zene szolgálatában eltöltött fél évszázados munkássága, példaértékû életpályája elismeréseként

Fehér László, a budapesti Szent István-bazilika karnagya részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. szeptember 17.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05311/2012.
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A köztársasági elnök 236/2012. (IX. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

Magyarország jó hírnevének öregbítése, a magyar–portugál kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett

tevékenysége elismeréseként

dr. Augusto de Albuquerque de Athayde, a Portugál Máltai Lovagok Szövetségének elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. szeptember 17.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05300/2012.

A Kormány 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekrõl

1. A Kormány az Ivóvízminõség-javító Program keretében megvalósuló beruházások (a továbbiakban: beruházások)

gyorsítása érdekében felhívja

1.1. a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy

a) vizsgálják felül a projektek ütemtervét és ennek keretében

aa) a kedvezményezett részérõl tapasztalható inaktivitás esetében a jelenlegi egy év türelmi idõt csökkentsék

maximum hat hónapra, valamint

ab) tárják fel az egyéb gyorsítási lehetõségeket,

b) a projektek alakulását a fõ projektmegvalósító lépéseket nyomon követõ és a projekt státuszát jelzõ, a szükséges

beavatkozások, tanácsadói és hatósági lépések azonosítását és tervezését megkönnyítõ webes felület

létrehozásával kísérjék figyelemmel, és nehézségek észlelése esetén a probléma típusának megfelelõen

avatkozzanak be, vagy tegyenek javaslatot a szükséges intézkedések meghozatalára;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidõ: folyamatosan

az a) pont ab) alpontja vonatkozásában három hónapon belül
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1.2. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

a) a beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások tipikus problémáit tárja fel,

b) a belügyminiszterrel együttmûködve állítson össze módszertani segédletet és könnyen használható és

értelmezhetõ, a közbeszerzési eljárások lebonyolítását segítõ útmutatót;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidõ: az a) pont vonatkozásában folyamatosan

a b) pont vonatkozásában 2012. szeptember 30.

1.3. a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy a Kormány által saját hatáskörbe vont beruházások

átvételérõl gondoskodjon;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidõ: 2012. október 15.

1.4. a beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat irányító minisztereket, hogy

– az érintett megyei kormányhivatalok kormánymegbízottjainak útján – kísérjék kiemelt figyelemmel a hatósági

eljárásokat és tegyenek meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az egyes eljárások ügyintézési

határidõn belül, soron kívül lezáruljanak.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erõforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány egyetért a beruházások befejezõdéséig az érintett településeken az egészséges ivóvízellátás biztosításával.

2.1. A Kormány ennek érdekében felhívja a honvédelmi minisztert, hogy

a) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére álló lajtos kocsikkal gondoskodjon az ivóvízellátásról azokon

a településeken, ahol egyéb megoldás nem valósul meg;

Felelõs: honvédelmi miniszter

Határidõ: 2013. január 1-jétõl folyamatosan

b) az átmeneti ivóvízellátás kiszállítással történõ biztosításának kiváltásához szükséges konténeres

szûrõberendezések gyártását és telepítését készítse elõ, illetve arról gondoskodjon.

Felelõs: honvédelmi miniszter

Határidõ: folyamatosan

2.2. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a 2.1. pont a) alpontjában megjelölt feladat végrehajtásához szükséges, 2013. év végén

utólag kimutatható – legfeljebb 150 millió forint – költség fedezete biztosításra kerüljön;

Felelõs: honvédelmi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. november 30.

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §

(5) bekezdésében biztosított jogkörében a 2.1. pont b) alpontjában megjelölt feladat végrehajtására a 2011. évi

kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványok további intézkedésig fel nem használható

összegébõl 2 850,0 millió forint felhasználását engedélyezi, és az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi

Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím javára;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

honvédelmi miniszter

Határidõ: az átcsoportosításra: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a 2.1. pont b) alpontjában megjelölt feladat 2013-ban esedékessé váló részének végrehajtása

érdekében legfeljebb 2850,0 millió forint költség fedezete biztosításra kerüljön.

Felelõs: honvédelmi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. június 30.
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2.3. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2.1. pont b) alpont szerinti átmeneti ivóvízellátáshoz szükséges berendezések

üzemeltetésének önköltségi áron számított kiadásait a víziközmû tulajdonosa viselje.

2.4. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett önkormányzatok polgármestereinek közremûködésével

az Európai Bizottság 2012. május 30-án kelt a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló

98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésrõl szóló határozatában elõírt éves jelentési és a derogációval érintett

lakosság tekintetében meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek tegyen eleget.

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: az Európai Bizottság határozatának megfelelõen

2.5. A Kormány felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a tartálykocsis ivóvízellátás kötelezõ ellátási

normájának 3 liter/fõ/napra történõ egységesítése és a vízvételezési hely 300 méteren belül történõ biztosításával

kapcsolatos rendelkezés hatályon kívül helyezése érdekében a szükséges jogszabály-módosítást készítse elõ és

terjessze a Kormány elé.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozathoz
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I. Országgyűlés
5 Közbeszerzési Hatóság

1 Közbeszerzési Hatóság
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -176 672
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Fejezeti tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -7 200
II. Köztársasági Elnökség

1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -16 370
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -10 027
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Fejezeti tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -53 100
III. Alkotmánybíróság

1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 069
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Fejezeti tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -66 800
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 841
XI. Miniszterelnökség

5 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -46 421

6 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -5 409

2011. évi maradványok átcsoportosítása
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2011. évi maradványok átcsoportosítása

XIII. Honvédelmi Minisztérium
2 Magyar Honvédség

2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
3 Felhalmozási költségvetés

7 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel 2 850 000
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -9 670

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

3 Társadalmi szervek támogatása
6 Társadalmi szervek pályázati támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -150

38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 406
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása

3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -721
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1
XIV. Belügyminisztérium

7 Rendőrség (Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola)
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -39
8 Alkotmányvédelmi Hivatal

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -3 364

9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -20 788
10 Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központ

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -3 823

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -19 901

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -52 569
7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1

11 MÁK-számlavezetési díjak
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -761
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2011. évi maradványok átcsoportosítása

13 Közrendvédelmi bírság
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -18
17 Schengen Alap

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1

20 Nemzetközi fizetési kötelezettség
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -9 021
25 Közbiztonsági feladatterv támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -110

30 Hivatásos állomány életbiztosítása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -5 713
31 Területrendezési feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -4 312

32 Építésügyi célelőirányzat
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -277 208
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -51

36 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -7 264
38 Árvízi védekezési feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -33 902

41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -6 615
52 Szociális Családiház-építési Program támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -25

53 Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -55 065
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása
6 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -526

3 Szakszervezetek támogatása 
10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -400

16 Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa
1 Működési költségvetés
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5 Egyéb működési célú kiadások -91
3 Beruházás

5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -30 000
6 2003. évi PHARE nemzeti program

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -11 574

8 Közösségi programok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -8 696
9 Szolidaritási programok

1 Európai Menekültügyi Alap
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -894
4 Külső Határok Alap

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -7 704

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -19 039

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
47 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -14 399

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -62 904

3 Informatikai feladatok
1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -700

5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidácója
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -108 674
4 Ágazati szabályozási feladatok

3 Infrastuktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -73 650
5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -41 176
8 EU  támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -46 266

38 Nemzeti éghajlatváltozási stratégia végrehajtása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -18 428
6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
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1 Regionális Fejlesztési Tanácsok  és munkaszervezeteik működési kiadásai
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -23 610
2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -22

3 Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 064
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -300
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -30

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -1 416

6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadása -1 471
7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -61

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -1

9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok  
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -983
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -9 395
31 Kormányzati beruházások

1 Akadálymentesítés a közlekedésben
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -309
5 Kikötők fejlesztése

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -21

6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -211 315
32 Közlekedési ágazati feladatok

1 A közösségi közlekedés összehangolása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -4 671
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -125
6 Belvízi hajózási alapprogram

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -100

33 Hazai fejlesztési programok
2 Turisztikai célelőirányzat
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1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -15 782

3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -9 703
34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek

2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -895
36 PPP programok

1 Autópálya rendelkezésre állási díj
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -4 241
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

1 ESZA Nonprofit Kft. támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 933
2 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -153

38 Egyéb feladatok
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -90 000

XVIII. Külügyminisztérium
3 Magyar Külügyi Intézet

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -24 206

2
3 Egyéb felhalmozási kiadások -24 647

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Állami Protokoll

1 Államfői Protokoll kiadásai
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -14 761
2 Kormányfői Protokoll

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2 006

43 Külföldi magyar emlékek megőrzése
2

3 Egyéb felhalmozási kiadások -106
30 Schengeni követelmények

2 Schengeni követelményeknek való megfelelés
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -7
35 Kelet és Dél-Kelet európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -72

36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok
2 EU projektek és programok

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási költségvetés
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1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -243

44 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -14 000
XIX. Uniós Fejlesztések

1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -40 813
2

3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
2 Kozéhiós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

12 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztitási programja 2001/HU/16/P/PE/011
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -260
13 Duna-Tisza közi regionális települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere 2001/HU/16/P/PE/008

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -17 231

22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -2 491
29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-Dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -48 534

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20

19 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -783 561

XXX. Gazdasági Versenyhivatal
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -87 597

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -63 800

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
1 MTA Titkársága

2 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -962
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Szakmai feladatok teljesítése
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -553
17 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 2011. évi maradványa

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -20

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Fejezeti kezelésű előirányzatok



A Kormány 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 27. §

(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

1. elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

fejezetben a

31. Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

32. Csányoszró településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

33. Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

34. Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

35. Drávafok mint gesztor és Bogdása településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges

fejlesztések megvalósításának támogatása;

36. Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

37. Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

38. Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

39. Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

40. Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

41. Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

42. Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

43. Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

44. Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

45. Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

46. Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

47. Kákics mint gesztor és Okorág településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges

fejlesztések megvalósításának támogatása;

48. Katádfa mint gesztor és Bánfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges

fejlesztések megvalósításának támogatása;

49. Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

50. Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

51. Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

52. Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;
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53. Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

54. Magyarmecske mint gesztor, továbbá az ebbõl az összegbõl részesülõ: Gilvánfa, Kisasszonyfa, Magyartelek

településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

55. Monostorpályi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

56. Nyíradony-Tamásipuszta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

57. Páprád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

58. Piskó településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

59. Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

60. Biharnagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

61. Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

62. Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

63. Tataháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

64. Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

65. Tiszaszõlõs településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések

megvalósításának támogatása;

66. Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

67. Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása;

68. Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának

támogatása

cím létrehozását;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

2. elrendeli az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosítása érdekében – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 21. § (6) bekezdése alapján – a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati

intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi

jövedelemadója fejezet

31. Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

4,0 millió forint;

32. Csányoszró településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,8 millió forint;

33. Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

7,0 millió forint;

34. Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

25,0 millió forint;

35. Drávafok mint gesztor és Bogdása településen az egészséges ivóvízzel való ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

15,0 millió forint;

36. Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,8 millió forint;
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37. Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

15,0 millió forint;

38. Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

15,0 millió forint;

39. Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

22,0 millió forint;

40. Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,0 millió forint;

41. Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

10,0 millió forint;

42. Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

1,0 millió forint;

43. Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

12,0 millió forint;

44. Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,8 millió forint;

45. Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

13,5 millió forint;

46. Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

80,0 millió forint;

47. Kákics mint gesztor és Okorág településen az egészséges ivóvízzel való ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

8,8 millió forint;

48. Katádfa mint gesztor és Bánfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,8 millió forint;

49. Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,8 millió forint;

50. Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

3,5 millió forint;

51. Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,0 millió forint;

52. Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

17,0 millió forint;

53. Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,8 millió forint;

54. Magyarmecske mint gesztor, továbbá az ebbõl az összegbõl részesülõ: Gilvánfa,
Kisasszonyfa, Magyartelek településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

15,0 millió forint;

55. Monostorpályi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

5,0 millió forint;

56. Nyíradony-Tamásipuszta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

6,0 millió forint;

57. Páprád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,5 millió forint;

58. Piskó településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

13,0 millió forint;

59. Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

1,9 millió forint;

60. Biharnagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,0 millió forint;

61. Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

1,1 millió forint;

62. Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,8 millió forint;

63. Tataháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

30,0 millió forint;

64. Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,0 millió forint;
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65. Tiszaszõlõs településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

4,0 millió forint;

66. Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

1,0 millió forint;

67. Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

15,0 millió forint;

68. Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára

2,8 millió forint

1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

3. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott támogatás felhasználásának és utólagos

elszámolásának feltételeirõl az érintett önkormányzatokkal támogatási megállapodást kössön;

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: 2012. október 15.

4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatást a 3. pont szerinti megállapodás mindkét fél általi

aláírását követõ 10 napon belül – utólagos, legkésõbb 2013. december 31-ig történõ elszámolási kötelezettséggel –

folyósítsa az érintett önkormányzatok részére.

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: a megállapodás aláírását követõ 10 napon belül

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

Államházt. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt KIADÁSOK Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. előir. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név név  Előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -373,7

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója 

335339 31 4,0

335340 32 2,8

335351 33 7,0

335362 34 25,0

335373 35 15,0

335384 36 2,8

335395 37 15,0

335406 38 15,0

335417 39 22,0

335428 40 2,0

335439 41 10,0

335440 42 1,0

335451 43 12,0

335462 44 2,8

335473 45 13,5

Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

Drávafok mint gesztor és Bogdása településen  az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához 
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 
Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Csányoszró településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítás 
jogcíme
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335484 46 80,0

335495 47 8,8

335506 48 2,8

335517 49 2,8

335528 50 3,5

335539 51 2,0

335540 52 17,0

335551 53 2,8

335562 54 15,0

335573 55 5,0

335584 56 6,0

335595 57 2,5

335606 58 13,0

335617 59 1,9

335628 60 2,0

335639 61 1,1

335640 62 2,8

335651 63 30,0

335662 64 2,0

335673 65 4,0

335684 66 1,0

335695 67 15,0

335706 68 2,8

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

Tiszaszőlős településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Tataháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges 
fejlesztések megvalósításának támogatása 

Monostorpályi  településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Nyíradony-Tamásipuszta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges 
fejlesztések megvalósításának támogatása 
Páprád  településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Piskó  településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

Biharnagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

Magyarmecske mint gesztor, továbbá az ebből az összegből részesülő: Gilvánfa, Kisasszonyfa, 
Magyartelek településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

 Kákics mint gesztor és Okorág településen  az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges 
fejlesztések megvalósításának támogatása 
Katádfa mint gesztor és Bánfa településen  az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges 
fejlesztések megvalósításának támogatása 
Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 

Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések 
megvalósításának támogatása 
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Államházt. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Támogatások Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név évre 
szám név áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 373,7 373,7
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítás 
jogcíme

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma



A Kormány 1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
egyes ivóvízminõség-javító beruházások saját hatáskörben történõ megvalósításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a és az Európai Unió vagy más

nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl

szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a következõ ivóvízminõség-javító beruházások megvalósításáról saját hatáskörben

gondoskodik:

Sorszám: Projekt kódja: Pályázó neve: Projektben érintett települések:

1. KEOP-7.1.0/11-2011-0003 Lak Község Önkormányzata Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor,
Irota

2. KEOP-7.1.0/11-2011-0021 Dél-Dunántúli Régió
Ivóvízminõség-javító
Önkormányzati Társulás

Gölle, Büssü, Patalom

3. KEOP-7.1.0/11-2011-0029 Lórév Község Önkormányzata Lórév

4. KEOP-7.1.0/11-2011-0030 Törtel Község Önkormányzata Törtel

5. KEOP-7.1.0/11-2011-0034 Szigetbecse Község
Önkormányzata

Szigetbecse

6. KEOP-7.1.0/11-2011-0038 Nyírábrányi Nagyközségi
Önkormányzat

Nyírábrány

7. KEOP-7.1.0/11-2011-0051 Nyírbátor és Térsége
Ivóvízminõség-javító Társulás

Nyírbátor, Nyírvasvári, Nyírgyulaj

8. KEOP-7.1.0/11-2011-0055 Komádi és Magyarhomorog
Ivóvízminõség-javító Társulás

Komádi, Magyarhomorog

9. KEOP-7.1.0/11-2011-0057 Fábiánsebestyén Községi
Önkormányzat

Fábiánsebestyén

10. KEOP-7.1.0/11-2011-0059 Tiszajenõ-Tiszavárkony Víziközmû
Beruházási Társulás

Tiszajenõ, Tiszavárkony

11. KEOP-7.1.0/11-2011-0061 Balkány Város Önkormányzat Balkány

12. KEOP-7.1.0/11-2011-0064 Bojt és Térsége
Ivóvízminõség-javító Társulás

Nagykereki, Bojt, Körösszakál,
Nyírmártonfalva

13. KEOP-7.1.0/11-2011-0065 Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat

Szegvár

14. KEOP-7.1.0/11-2011-0082 Királyegyháza és Térsége
Ivóvízminõség-javító
Önkormányzati Társulás

Királyegyháza, Szentdénes,
Sumony, Gyöngyfa

15. KEOP-7.1.0/11-2011-0097 Berettyóújfalu Város
Polgármesteri Hivatala

Berettyóújfalu

16. KEOP-7.1.0/11-2011-0106 Darány Község Önkormányzata Darány

17. KEOP-7.1.0/11-2011-0110 Csokonyavisonta És Rinyaújlak
Községek Ivóvízminõség-javító
Társulása

Csokonyavisonta, Rinyaújlak

18. KEOP-7.1.0/11-2011-0113 Mindszent Városi Önkormányzat Mindszent

19. KEOP-7.1.0/11-2011-0116 Gönc Város Önkormányzata Gönc

20. KEOP-7.1.0/11-2011-0119 Háromfa Község Önkormányzata Háromfa, Bakháza

21. KEOP-7.1.0/11-2012-0016 Pálmajor Község Önkormányzata Pálmajor

22. KEOP-7.1.0/11-2012-0017 Nagybánhegyes Község
Önkormányzata

Nagybánhegyes

23. KEOP-7.1.0/11-2012-0030 Polgárdi Város Önkormányzata Polgárdi, Tekerespuszta

24. Tervezett beadás Kokad Község Önkormányzata Kokad

Az érintett helyi önkormányzatok kötelesek a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonukat érintõ

intézkedések tûrésére.

A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi Fõigazgatóságot jelöli ki.
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A Kormány e határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselõ-testülete a Fõvárosi

Törvényszéknél kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselõ-testülete, alperesként a Kormány vesz

részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli.

A keresetlevelet a belügyminiszternél a felülvizsgálni kért határozat közzétételétõl számított tizenöt napon belül kell

benyújtani.

INDOKOLÁS

Az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban:

irányelv) 1. melléklete határozza meg azokat a követelményeket, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt víznek meg

kell felelnie.

Az irányelv az arzén tekintetében a 10 µg/l, a bór esetében a 1 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,5 mg/l határértéknek

való megfelelést írja elõ.

Magyarországon 2011. november hónapban az Európai Unió Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére

megküldött halasztási kérelem és mellékletei alapján 365 település(rész)en ezen elemek paramétereinek valamelyike,

vagy egyszerre többnek a vonatkozásában a mért határértékek meghaladja az irányelv szerinti engedélyezhetõ

szintet. Az érintett települések túlnyomó része indult az ivóvízminõség javítását szolgáló Környezet és Energia

Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) által finanszírozott pályázatokon, melynek záró elszámolási határideje

2015. június 30-án jár le. A szükséges uniós források a KEOP keretein belül rendelkezésre állnak, az

Ivóvízminõség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat szerint a saját erõt

a Belügyminisztérium által kezelt EU Önerõ Alap támogatásának keretébõl 100%-ban pályázhatják az

önkormányzatok.

Erre figyelemmel Magyarország átmeneti mentesítési kérelemmel fordult a Bizottsághoz.

A Bizottság 2012. május 30-i keltezésû, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló

98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésrõl szóló C(2012) 3686 határozata alapján Magyarország 2012. december

25-ig átmeneti mentességben részesül, így eddig az idõpontig fõszabályként az arzén tekintetében a 20 µg/l, a bór

esetében a 3 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,7 mg/l határértéknek kell megfelelni. 2012. december 26-tól az irányelv

mellékletében meghatározott szigorúbb követelményeket kell a teljes népesség tekintetében teljesíteni.

A döntésre figyelemmel minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a KEOP pályázati rendszerben

elfogadott beruházások megvalósítását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján ha az Európai Unió vagy más

nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidõben történõ teljesítés elmaradásának reális veszélye

fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat,

melyrõl határozatot hoz.

Az ezzel összefüggõ döntéshozatali folyamatot az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt

kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.)

Korm. rendelet szabályozza.

Az e kormányhatározattal a Kormány saját hatáskörébe vont ivóvízminõség-javító beruházások esetében az érintett

projektek még az elõkészítõ tevékenységeknél tartanak, ezt a fázist fejezik be 2013-ban, és csak ez után kezdõdhet a

megvalósítási szakasz. Beavatkozás nélkül 2014/2015-re prognosztizálható a befejezésük, ezért megállapítható, hogy

a projektek 2012. december 25-ig történõ befejezése a jelenlegi elõrehaladásra figyelemmel nem reális.

Erre figyelemmel a Kormány – a törvényben biztosított lehetõségével élve – a beruházások saját hatáskörben történõ

megvalósításáról döntött.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1382/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017. számú ivóvízminõség-javító beruházás saját hatáskörben történõ
megvalósításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a és az Európai Unió vagy

más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges

intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017. számú

ivóvízminõség-javító beruházás (Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminõségének javítására)

megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik.

A beruházás a következõ településeket érinti: Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde, Csonkahegyhát, Dobronhegy,

Hagyárosbörönd, Kávás, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy.

Az érintett helyi önkormányzatok kötelesek a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonukat érintõ

intézkedések tûrésére.

A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi Fõigazgatóságot jelöli ki.

A Kormány e határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselõ-testülete a Fõvárosi

Törvényszéknél kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselõ-testülete, alperesként a Kormány vesz

részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli.

A keresetlevelet a belügyminiszternél a felülvizsgálni kért határozat közzétételétõl számított tizenöt napon belül kell

benyújtani.

INDOKOLÁS

Az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban:

irányelv) 1. melléklete határozza meg azokat a követelményeket, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt víznek meg

kell felelnie.

Az irányelv az arzén tekintetében a 10 µg/l, a bór esetében a 1 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,5 mg/l határértéknek

való megfelelést írja elõ.

Magyarországon 2011. november hónapban az Európai Unió Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére

megküldött halasztási kérelem és mellékletei alapján 365 település(rész)en ezen elemek paramétereinek valamelyike,

vagy egyszerre többnek a vonatkozásában a mért határértékek meghaladják az irányelv szerinti engedélyezhetõ

szintet. Az érintett települések túlnyomó része indult az ivóvízminõség javítását szolgáló Környezet és Energia

Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) által finanszírozott pályázatokon, melynek záró elszámolási határideje

2015. június 30-án jár le. A szükséges uniós források a KEOP keretein belül rendelkezésre állnak, az

Ivóvízminõség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat szerint a saját erõt

a Belügyminisztérium által kezelt EU Önerõ Alap támogatásának keretébõl 100%-ban pályázhatják az

önkormányzatok.

Erre figyelemmel Magyarország átmeneti mentesítési kérelemmel fordult a Bizottsághoz.

A Bizottság 2012. május 30-i keltezésû, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló

98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésrõl szóló C(2012) 3686 határozata alapján Magyarország 2012. december

25-ig átmeneti mentességben részesül, így eddig az idõpontig fõszabályként az arzén tekintetében a 20 µg/l, a bór

esetében a 3 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,7 mg/l határértéknek kell megfelelni. 2012. december 26-tól az irányelv

mellékletében meghatározott szigorúbb követelményeket kell a teljes népesség tekintetében teljesíteni.

A döntésre figyelemmel minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a KEOP pályázati rendszerben

elfogadott beruházások megvalósítását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján ha az Európai Unió vagy más

nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidõben történõ teljesítés elmaradásának reális veszélye

fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat,

melyrõl határozatot hoz.

Az ezzel összefüggõ döntéshozatali folyamatot az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt

kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.)

Korm. rendelet szabályozza.

A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017. számú ivóvízminõség-javító beruházás (Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és

térsége ivóvíz-minõségének javítására) esetében a 2. fordulós projekt megvalósításának várható befejezési ideje 2015.
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január, ezért megállapítható, hogy a projekt 2012. december 25-ig történõ befejezése a jelenlegi elõrehaladásra

figyelemmel nem reális.

Erre figyelemmel a Kormány – a törvényben biztosított lehetõségével élve – a beruházás saját hatáskörben történõ

megvalósításáról döntött.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1383/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036. számú ivóvízminõség-javító beruházás saját hatáskörben történõ
megvalósításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a és az Európai Unió vagy

más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges

intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036. számú

ivóvízminõség-javító beruházás (Nyírségi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás) megvalósításáról saját

hatáskörben gondoskodik.

A beruházás a következõ településeket érinti: Baktalórántháza, Bátorliget, Bocskaikert, Bököny, Érpatak, Geszteréd,

Kisléta, Laskod, Nyírbogát, Nyírjákó, Nyírkarász, Nyírkércs, Petneháza, Ramocsaháza, Téglás, Terem, Újfehértó.

Az érintett helyi önkormányzatok kötelesek a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonukat érintõ

intézkedések tûrésére.

A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi Fõigazgatóságot jelöli ki.

A Kormány e határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselõ-testülete a Fõvárosi

Törvényszéknél kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselõ-testülete, alperesként a Kormány vesz

részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli.

A keresetlevelet a belügyminiszternél a felülvizsgálni kért határozat közzétételétõl számított tizenöt napon belül kell

benyújtani.

INDOKOLÁS

Az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban:

irányelv) 1. melléklete határozza meg azokat a követelményeket, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt víznek meg

kell felelnie.

Az irányelv az arzén tekintetében a 10 µg/l, a bór esetében a 1 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,5 mg/l határértéknek

való megfelelést írja elõ.

Magyarországon 2011. november hónapban az Európai Unió Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére

megküldött halasztási kérelem és mellékletei alapján 365 település(rész)en ezen elemek paramétereinek valamelyike,

vagy egyszerre többnek a vonatkozásában a mért határértékek meghaladják az irányelv szerinti engedélyezhetõ

szintet. Az érintett települések túlnyomó része indult az ivóvízminõség javítását szolgáló Környezet és Energia

Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) által finanszírozott pályázatokon, melynek záró elszámolási határideje

2015. június 30-án jár le. A szükséges uniós források a KEOP keretein belül rendelkezésre állnak, az

Ivóvízminõség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat szerint a saját erõt a

Belügyminisztérium által kezelt EU Önerõ Alap támogatásának keretébõl 100%-ban pályázhatják az önkormányzatok.

Erre figyelemmel Magyarország átmeneti mentesítési kérelemmel fordult a Bizottsághoz.

A Bizottság 2012. május 30-i keltezésû, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló

98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésrõl szóló C(2012) 3686 határozata alapján Magyarország 2012. december

25-ig átmeneti mentességben részesül, így eddig az idõpontig fõszabályként az arzén tekintetében a 20 µg/l, a bór
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esetében a 3 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,7 mg/l határértéknek kell megfelelni. 2012. december 26-tól az irányelv

mellékletében meghatározott szigorúbb követelményeket kell a teljes népesség tekintetében teljesíteni.

A döntésre figyelemmel minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a KEOP pályázati rendszerben

elfogadott beruházások megvalósítását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján ha az Európai Unió vagy más

nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidõben történõ teljesítés elmaradásának reális veszélye

fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat,

melyrõl határozatot hoz.

Az ezzel összefüggõ döntéshozatali folyamatot az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt

kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.)

Korm. rendelet szabályozza.

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036. számú ivóvízminõség-javító beruházás (Nyírségi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati

Társulás) esetében a projekt megvalósulásának Támogatási Szerzõdésben tervezett napja 2014. július 30., valamint

a közbeszerzési eljárások a Támogatási Szerzõdésben rögzítettekhez képest több hónapos késedelmet szenvednek,

ezért megállapítható, hogy a projekt 2012. december 25-ig történõ befejezése a jelenlegi elõrehaladásra figyelemmel

nem reális.

Erre figyelemmel a Kormány – a törvényben biztosított lehetõségével élve – a beruházás saját hatáskörben történõ

megvalósításáról döntött.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1384/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032. számú ivóvízminõség-javító beruházás saját hatáskörben történõ
megvalósításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a és az Európai Unió vagy

más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges

intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032. számú

ivóvízminõség-javító beruházás (Beregi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás) megvalósításáról saját

hatáskörben gondoskodik.

A beruházás a következõ településeket érinti: Dombrád, Döge, Fényeslitke, Jánd, Nyírmada, Pusztadobos, Tiszaadony,

Tiszaszalka, Tiszavid, Vásárosnamény.

Az érintett helyi önkormányzatok kötelesek a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonukat érintõ

intézkedések tûrésére.

A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi Fõigazgatóságot jelöli ki.

A Kormány e határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselõ-testülete a Fõvárosi

Törvényszéknél kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselõ-testülete, alperesként a Kormány vesz

részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli.

A keresetlevelet a belügyminiszternél a felülvizsgálni kért határozat közzétételétõl számított tizenöt napon belül kell

benyújtani.

INDOKOLÁS

Az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban:

irányelv) 1. melléklete határozza meg azokat a követelményeket, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt víznek meg

kell felelnie.
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Az irányelv az arzén tekintetében a 10 µg/l, a bór esetében a 1 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,5 mg/l határértéknek

való megfelelést írja elõ.

Magyarországon 2011. november hónapban az Európai Unió Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére

megküldött halasztási kérelem és mellékletei alapján 365 település(rész)en ezen elemek paramétereinek valamelyike,

vagy egyszerre többnek a vonatkozásában a mért határérték meghaladják az irányelv szerinti engedélyezhetõ szintet.

Az érintett települések túlnyomó része indult az ivóvízminõség javítását szolgáló Környezet és Energia Operatív

Program (a továbbiakban: KEOP) által finanszírozott pályázatokon, melynek záró elszámolási határideje 2015. június

30-án jár le. A szükséges uniós források a KEOP keretein belül rendelkezésre állnak, az Ivóvízminõség-javító Program

felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat szerint a saját erõt a Belügyminisztérium által kezelt

EU Önerõ Alap támogatásának keretébõl 100%-ban pályázhatják az önkormányzatok.

Erre figyelemmel Magyarország átmeneti mentesítési kérelemmel fordult a Bizottsághoz.

A Bizottság 2012. május 30-i keltezésû, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló

98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésrõl szóló C(2012) 3686 határozata alapján Magyarország 2012. december

25-ig átmeneti mentességben részesül, így eddig az idõpontig fõszabályként az arzén tekintetében a 20 µg/l, a bór

esetében a 3 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,7 mg/l határértéknek kell megfelelni. 2012. december 26-tól az irányelv

mellékletében meghatározott szigorúbb követelményeket kell a teljes népesség tekintetében teljesíteni.

A döntésre figyelemmel minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a KEOP pályázati rendszerben

elfogadott beruházások megvalósítását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján ha az Európai Unió vagy más

nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidõben történõ teljesítés elmaradásának reális veszélye

fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat,

melyrõl határozatot hoz.

Az ezzel összefüggõ döntéshozatali folyamatot az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt

kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.)

Korm. rendelet szabályozza.

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032. számú ivóvízminõség-javító beruházás (Beregi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati

Társulás) esetében a kivitelezés közbeszerzési anyagainak ex-ante ellenõrzése zajlik, ezért megállapítható, hogy

a projekt 2012. december 25-ig történõ befejezése a jelenlegi elõrehaladásra figyelemmel nem reális.

Erre figyelemmel a Kormány – a törvényben biztosított lehetõségével élve – a beruházás saját hatáskörben történõ

megvalósításáról döntött.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1385/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a TÁMOP-5.4.2-12/1 azonosító számú („Központi szociális információs fejlesztések” címû)
és a TÁMOP-5.4.7-12/1 azonosító számú („Látássérült személyek elemi rehabilitációs
szolgáltatásainak továbbfejlesztése” címû) kiemelt projekt akciótervi nevesítésérõl és
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint

a) a TÁMOP-5.4.2-12/1 „Központi szociális információs fejlesztések” címû, és

b) a TÁMOP-5.4.7-12/1 „Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése” címû

egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,

2. elfogadja az 1. pont szerinti projektek kiemelt projektként történõ nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti

Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdéseket megkösse.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1385/2012. (IX. 20.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Projekt támogatási összege

(KMR+KONV, Ft)
Projekt rövid bemutatása

TÁMOP-5.4.2-12/1 Központi szociális
információs fejlesztések

Nemzeti
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal

2 080 000 000 A konstrukció célja a szociális ágazati adminisztráció tevékenységeit széles körben
támogató, átjárható és egymáshoz illeszkedõ informatikai rendszer fejlesztése.
Kiemelten fontos cél továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tervezõ-értékelõ,
nyilvántartó tevékenységeket széles körûen támogató, részben átjárható és
egymáshoz illeszkedõ informatikai rendszer fejlesztése.

TÁMOP 5.4.7-12/1 Látássérültek elemi
rehabilitációs
szolgáltatásainak
továbbfejlesztése

Vakok Állami
Intézete

1 200 000 000 A projekt alapvetõ célja a látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak
továbbfejlesztése, minõségének javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben
mutatkozó területi egyenlõtlenségek csökkentése, országos módszertani központ
létrehozása, valamint a vidéki elemi rehabilitációs hálózat bõvítése,
továbbfejlesztése.
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A Kormány 1386/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008 azonosító számú („Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi
rendszer fejlesztése” címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008 azonosító számú, „Ronyvazugi, Bodrog jobb parti

árvízvédelmi rendszer fejlesztése” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,

2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének a – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi

Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1386/2012. (IX. 20.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Projekt támogatási
összege (bruttó Ft)

Támogatás
intenzitása

Projekt rövid bemutatása

KEOP-2.1.1/2F/09-
11-2011-0008

Ronyvazugi, Bodrog
jobb parti
árvízvédelmi rendszer
fejlesztése

Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság

1 954 469 997 100% A projekt eredményeként
4,588 km hosszú új, az
elõírásoknak megfelelõ
árvízvédelmi töltés épül,
több mint 2100 fõvel nõ
a nagyobb árvízi
biztonságba kerülõ
állandó lakosság száma.
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A Kormány 1387/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetõség javítása a 8202 j. úton” címû)
projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0011 azonosító számú, „Térségi elérhetõség javítása a 8202

j. úton” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,

2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális

Fejlesztési Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 123. szám 20447



1. melléklet az 1387/2012. (IX. 20.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Projekt támogatási

összege (Ft)
Támogatás
intenzitása

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KDOP-4.2.1/A-11-2012-0011 Térségi elérhetõség
javítása a 8202 j. úton

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

1 132 206 271 100% A projekt a 8202 j. összekötõ
út 0+000 – 8+690
kilométerszelvények közötti
szakaszának a felújítását
tartalmazza.

A Pályázati Felhívás E.3. Monitoring
mutatók pontjának megfelelõen
a „Kistérségi központot és
gyorsforgalmi úthálózatot közúton
15/20/30 percen belül elérõ lakosság
számának növekedése” eredmény
indikátor értékének megadása a
projektzárás idõpontjára
vonatkozóan, a Támogatási
Szerzõdés megkötéséig.
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A Kormány 1388/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozásához szükséges forrásigényrõl

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján elrendeli a nemzetpolitikai

tevékenység támogatásának finanszírozásához szükséges forrásigény biztosítására 150 millió forint 1. melléklet

szerinti egyszeri átcsoportosítását 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 X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 4. Határon

túli magyarok programjainak támogatása alcím, 3. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport javára,

a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes

Határidõ: átcsoportosításra: azonnal

elszámolásra és visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2013. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1388/2012. (IX. 20.) Korm. határozathoz
20450
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 150,0

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -150,0

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 150,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 150,0 150,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
1 példány



A Kormány 1389/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a startmunka mintaprogram keretén belül a biomassza kazánprogram megvalósításához szükséges
többletforrás biztosításáról, továbbá a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történõ elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. §-a és

9. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet,

8. Startmunka-program cím 5000,0 millió forint összeggel történõ túllépését;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

2. a Kvtv. 14. § (4) bekezdése alapján dönt arról, hogy a startmunka mintaprogram keretei között megvalósításra kerülõ

bio- és megújuló energiafelhasználási programra, valamint a megkezdett közfoglalkoztatási programok folytatására

biztosított forrásokból dologi és felhalmozási kiadásként legfeljebb 5000,0 millió forint kerülhet felhasználásra;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Belügyminisztérium Országos

Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek által megkezdett, a katasztrófavédelemrõl szóló

törvényben meghatározott feladatok, valamint az önkéntes mentõszervezetek támogatásának finanszírozása

érdekében 300 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt

rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. Országos

Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság cím, valamint 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Alapítványok és társadalmi

önszervezõdések támogatása alcím, 2. Társadalmi önszervezõdések támogatása jogcímcsoport, 5. Önkéntes

tûzoltóegyesületek és mentõszervezetek támogatása jogcím javára a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,

3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: átcsoportosításra: azonnal

elszámolásra és a fel nem használt rész visszafizetésére: 2012. december 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XIV. Belügyminisztérium
XI. Miniszterelnökség 

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV. Belügyminisztérium
001711 12

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,3
3 Dologi kiadások 166,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 80,2

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása
029054 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 47,1

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -300,0

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 252,9

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása
029054 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 47,1

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 300,0 300,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   



A Kormány 1390/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján az olimpikonok hivatalos

állami köszöntéséhez 21,9 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem

használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló

2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,

20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím, 7. Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb

rendezvények, események 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. október 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok
240801 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

1 Működési Költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 21,9

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -21,9

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok
240801 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 21,9

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 21,9 21,9
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány



A Kormány 1391/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében

a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok további intézkedésig fel nem használható összegébõl az

Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetnél 400,0 millió forint felhasználását engedélyezi és az 1. melléklet szerinti

átcsoportosítást rendeli el.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csop.-
név

 Jogcím-
név  Előir.-csop.-név    Kiemelt előirányzat neve

XX. 
12 Művészeti intézmények

Magyar Állami Operaház
3 Működési költségvetés

4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel 400 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -400 000

2011. évi maradványok átcsoportosítása

Emberi Erőforrások Minisztériuma



A Kormány 1392/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a Sapientia Alapítvánnyal kötendõ elvi megállapodásról, és a megállapodásban foglalt célok
megvalósításához szükséges forrásigényrõl

A Kormány

1. felhívja a nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettest, hogy a Sapientia Alapítvánnyal kötendõ elvi

megállapodás tervezetét dolgozza ki;

Felelõs: nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes

Határidõ: azonnal

2. felhatalmazza a miniszterelnököt a Sapientia Alapítvánnyal kötendõ elvi megállapodás megkötésére;

Felelõs: miniszterelnök

Határidõ: 2012. október 15.

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján elrendeli a Partiumi Keresztény Egyetem

és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fejlesztési célú finanszírozásához szükséges forrásigény

biztosítására 400 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását 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 X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,

20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 4. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 3. Nemzetpolitikai

tevékenység 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: 2013. június 30.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkárt, hogy a 2013. évi központi költségvetés keretében gondoskodjanak a megállapodásban rögzített célok,

feladatok megvalósításához szükséges további 1380 millió forint Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

fejezetben történõ biztosításáról;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: 2013. január 15.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkárt, hogy a 2014. évi központi költségvetés tervezésekor gondoskodjanak a megállapodásban rögzített célok,

feladatok megvalósításához szükséges további 2380 millió forint Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

fejezetben történõ biztosításáról.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: a 2014. évi központi költségvetés tervezése során

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -400,0

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 400,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 400,0 400,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   



A Kormány 1393/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Magyar Fesztivál Balett

mûködésének támogatása és szakmai programjai megvalósításához szükséges 130,0 millió forint 1. melléklet szerinti

egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel

a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XX. Emberi

Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 13. Mûvészeti tevékenységek alcím,

4. Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a 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
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 Fejezetei kezelés  el irányzatok

13 M vészeti tevékenységek
271489 4 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások 130,0

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -130,0

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 Fejezetei kezelés  el irányzatok

13 M vészeti tevékenységek
271489 4 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 130,0

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 130,0 130,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

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

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

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



A Kormány 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdése alapján az Õs-Dráva

Program finanszírozásához 119,4 millió forint 1. melléklet szerinti, egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási,

visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím,

valamint XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok 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: 2013. június 30.

2.1. a Kvtv. 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján elrendeli

2.1.1. az Õs-Dráva program finanszírozásához kapcsolódóan a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetben a 69. Õs-Dráva Program cím létrehozását;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

2.1.2. a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv.

1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,

69. Õs-Dráva Program cím javára 80,6 millió forint 1. melléklet szerinti, egyszeri átcsoportosítását;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

2.2. felhívja a belügyminisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésõbb 2013. június 30-áig történõ elszámolási,

visszafizetési kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a Baranya Megyei Önkormányzat számára.

Felelõs: belügyminiszterHatáridõ:

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium

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

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
335717 69 s-Dráva Program 80,6

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások 67,4

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások 52,0

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -200,0

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

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 67,4

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 52,0

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 200,0 200,0
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 1395/2012. (IX. 20.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról, valamint a Miniszterelnökség fejezet címrendi módosításáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdése alapján a Zemplénkõ

Kelet-magyarországi Építõipari Fõvállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt

jelentõségû gazdálkodó szervezet felszámolási eljárásával kapcsolatos feladatok ellátásának finanszírozására

20,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész

tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet I. Országgyûlés fejezet, 20. Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete cím, 1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete alcím 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. november 30.

2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti

kezelésû elõirányzatok cím, 7. Nemzeti Sírkert gondozása alcím megnevezését a Kvtv. 1. melléklet

XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 7. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez

kapcsolódó kiadások alcím elnevezésre változtatja;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: azonnal

3. a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló

1312/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat szerinti 3,5 millió forint átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi

Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési

hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport, 1. Mûködési

költségvetés elõirányzat-csoport, 5. Egyéb mûködési célú kiadások kiemelt elõirányzat helyett, a Kvtv. 1. melléklet

XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi

költségvetési hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport,

2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt elõirányzat

javára rendeli el.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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I. Országgy lés
XI. Miniszterelnökség

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

I. Országgy lés
20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

232566 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 M ködési költségvetés

5 Egyéb m ködési célú kiadások 20,0
XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -20,0

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

I. Országgy lés
20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

232566 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 20,0

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 20,0 20,0
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 miniszterelnök 115/2012. (IX. 20.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a magyar és a litván fiatalok
együttmûködésérõl szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

az emberi erõforrások miniszterének a külügyminiszterrel egyetértésben tett elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a magyar és a litván fiatalok

együttmûködésérõl szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom az emberi erõforrások miniszterét, hogy a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom az emberi erõforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként

elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 116/2012. (IX. 20.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, a nemzetgazdasági miniszter

javaslatára

dr. Jármai Péter Zoltánt a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2012. szeptember 13-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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