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II. Törvények

2012. évi CXLI. törvény
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról*

1. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. §-a a következõ

(3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Nem érinti az Alaptörvény 37. cikk (3) bekezdése szerinti kölcsön felvételére, pénzügyi kötelezettség vállalására

irányuló szerzõdés érvényességét, ha a kölcsön felvételekor, a pénzügyi kötelezettség vállalásakor nem ismert okból

a költségvetési év utolsó napján az államadósság-mutató meghaladja az (3) bekezdés szerinti tervezett értéket.”

2. § A Gst. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az államadósság-mutató számításakor a külföldi pénznemben fennálló adósságot keletkeztetõ ügyleteket azonos,

a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott árfolyamon kell figyelembe venni.”

3. § A Gst. 10. §-a a következõ (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A megkötött adósságot keletkeztetõ ügyletekre vonatkozó szerzõdésmódosításokhoz a Kormány engedélyét

kell kérni, ha

a) a szerzõdésmódosítást követõen elõálló szerzõdési feltételek mellett kötött ügylet a szerzõdésmódosítás

idõpontjában engedélykötelesnek minõsül, és

b) a módosított szerzõdés az eredetihez képest hosszabb futamidejû, vagy nagyobb ügyletértékû, vagy az

önkormányzatot terhelõ fizetési kötelezettség az új futamidõ lejártáig valamely évben meghaladja az eredeti

szerzõdés szerinti értéket.

(14) A szerzõdésmódosításra vonatkozó, a (13) bekezdés szerinti ügyletekre a (10) bekezdés szerinti ügyletekre

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

4. § A Gst. 18. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A Tanács és a Tanács titkársága mûködésének, valamint a Tanács elnöke illetményének és egyéb juttatásainak

pénzügyi fedezetét az Országgyûlés Hivatalának költségvetésében kell megtervezni. A Tanács és a Tanács titkársága

mûködésének biztosításával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat az

Országgyûlés Hivatala látja el.”

5. § A Gst. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § (1) A Tanács

a) az Alaptörvény 44. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban véleményt nyilvánít a központi költségvetésrõl

szóló törvény tervezetérõl,

b) dönt az Alaptörvény 44. cikk (3) bekezdése szerinti elõzetes hozzájárulásról,

c) félévente véleményt nyilvánít a központi költségvetésrõl szóló törvény végrehajtásának helyzetérõl és az

államadósság várható alakulásáról,

d) véleményt nyilváníthat a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges

törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatokról, ideértve a 28. § szerinti fizetési kötelezettségre vonatkozó

törvényjavaslatot is,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
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e) véleményt nyilváníthat a központi költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek egyéb módon történõ

felhasználásával kapcsolatos bármely kérdésrõl,

f) megállapítja ügyrendjét.

(2) Az Állami Számvevõszék és a Magyar Nemzeti Bank az Állami Számvevõszék elnökének és a Magyar Nemzeti Bank

elnökének a Tanács tagjaként ellátandó feladatait a Tanács által tárgyalt kérdésekhez kapcsolódó elemzéseknek és

megállapításoknak a Tanács rendelkezésére bocsátásával segíti.”

6. § A Gst. 25/A. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (2)–(6) bekezdést megfelelõen kell alkalmazni, ha külön törvény felhatalmazása alapján, a Kormány által

benyújtott zárószavazás elõtti módosító javaslat a költségvetési egyenleg mértékét és a központi költségvetésrõl szóló

törvény fejezetei bevételi és kiadási fõösszegeit érinti.”

7. § A Gst. 27. §-a a következõ (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Azokban az esetekben, ahol e törvény a Tanács részére egynapos határidõt állapít meg, a Tanács tagjai az ülésen

való személyes részvétel helyett elektronikus hírközlõ eszköz igénybevételével is gyakorolhatják az e törvényben

meghatározott jogaikat.

(5b) A Tanács az ülés napirendjén nem szereplõ kérdést csak akkor tárgyalhat meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen

van, és egyhangúlag hozzájárul a napirenden nem szereplõ kérdés megtárgyalásához.”

8. § A Gst.

a) preambulumában a „pénzügyi” szövegrész helyébe a „gazdasági” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „folyósítás napjától” szövegrész helyébe a „folyósítás, átvállalás napjától” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „külföldi hitelintézetek” szövegrész helyébe a „hitelintézetek” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében az „(5) és (6)” szövegrész helyébe a „(4) és (5)” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében a „hogy az eltérés a költségvetési év utolsó napján számított államadósság-mutató

a viszonyítási év utolsó napján fennálló államadósság-mutatóhoz képest a 4. § (1) bekezdése szerinti csökkenést

veszélyeztetné” szövegrész helyébe az „amely az államadósság-mutató növekedését eredményezné” szöveg,

f) 18. § (2) bekezdésében az „Az elnökjelölt” szövegrészek helyébe az „A kinevezni tervezett személy” szöveg,

g) 18. § (4) bekezdésében a „Tanács” szövegrész helyébe az „A Tanács” szöveg

lép.

9. § (1) Hatályát veszti a Gst. 24. § (1) bekezdésében az „ , és a jogszabályváltozások költségvetési hatását bemutatva”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Gst. 48. §-a, 51. §-a és 52. §-a.

(3) Hatályát veszti a Gst. 3. § (2) bekezdés második mondata.

10. § Az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az Állami Számvevõszék feladatkörében elemzéseket és tanulmányokat készíthet. Az Állami Számvevõszék

az elnök 13. § (2) bekezdés l) pontjában foglalt feladataihoz kapcsolódóan elemzéseket és tanulmányokat készít,

ezek rendelkezésre bocsátásával segíti a Költségvetési Tanácsot feladatai ellátásában.”

11. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

12. § Az 5–7. § és a 9. § (1) bekezdése az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése, a 10. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése

alapján sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CXLII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosításáról*

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 102/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„102/F. § A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülõ személy özvegyi nyugdíja – ha 2011. december 31-én

özvegyi nyugdíj mellett átmeneti járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesült, vagy az özvegyi nyugdíj

folyósítására tekintettel az átmeneti járadékát, rendszeres szociális járadékát szüneteltették – a feléledés kivételével

nem módosítható harmincszázalékos mértékûre.”

2. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 33. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás – a 32. § (1a) bekezdésének és az (1a) bekezdésnek a 2012.

szeptember 1-jén hatályos szabályai szerinti – emelése, valamint az özvegyi nyugdíj – a Tny. 102/F. §-ának a 2012.

szeptember 1-jén hatályos szabályai szerinti – csökkentése nem hajtható végre, az errõl szóló határozatokat vissza kell

vonni.

(9) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásait folyósító szerv az özvegyi nyugdíjra és rokkantsági vagy

rehabilitációs ellátásra együttesen jogosult személyek esetében megállapítja a 32. § (1a) bekezdésének és az

(1a) bekezdésnek, valamint a Tny. 102/F. §-ának – 2012. szeptember 1-jén hatályos – rendelkezései alapján csökkentett

özvegyi nyugdíj és megemelt rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás együttes havi összegének, valamint ezen

ellátások 2012 augusztusára járó együttes havi összegének különbözetét. Ha a különbözet pozitív, a rokkantsági

ellátást, illetve a rehabilitációs ellátást e különbözet havi összegével 2012. szeptember 1-jei idõponttól kezdõdõen

meg kell emelni. Az emelésrõl a megváltozott munkaképességû személyek ellátásait folyósító szerv 2012.

október 15-éig határozattal intézkedik.”

3. § Hatályát veszti az Mmtv. 32. § (1a) bekezdése és 33. § (1a) bekezdése.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

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

2012. évi CXLIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
és a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról**

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(1) A települési önkormányzat képviselõ-testülete, illetve a fõvárosi önkormányzat esetén a környezeti zajjal

összefüggõ szabályozás tekintetében a kerületi önkormányzat képviselõ testülete, egyéb környezetvédelmi

elõírásokkal összefüggésben a fõvárosi közgyûlés önkormányzati rendeletben – törvényben vagy

kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a más jogszabályokban

elõírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi elõírásokat határozhat meg.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 1-jei ülésnapján fogadta el.

** A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 1-jei ülésnapján fogadta el.
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(2) A települési önkormányzat képviselõtestülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó

egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó elõírásokat határozhat meg.

(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet

állapotát érintõ terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és

az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre

megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményérõl harminc napon belül tájékoztatja a települési

önkormányzatot.

(4) A települési önkormányzat képviselõ-testületének hatáskörébe tartozik:

a) a füstködriadó terv,

b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék

égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történõ megállapítása, valamint

c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való

közremûködés.

(5) A (4) bekezdés a)–b) pontjában meghatározottak rendelettel történõ megállapítása Budapesten a Fõvárosi

Közgyûlés hatáskörébe tartozik.

(6) A polgármester (fõpolgármester) levegõtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetõleg államigazgatási, hatósági

hatáskörébe tartozik:

a) a füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása;

b) a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelõ tevékenységet ellátó

létesítmények üzemeltetõinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezése, az üzemeltetõ

tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének idõleges korlátozása vagy felfüggesztése;

c) a külön jogszabályban meghatározott szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezése esetén az érintett lakosság

tájékoztatása a meglévõ és várható túllépés helyérõl, mértékérõl és idõtartamáról, a lehetséges egészségügyi

hatásokról és a javasolt teendõkrõl, valamint a jövõbeli túllépés megelõzése érdekében szükséges feladatokról.”

2. § (1) A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a az alábbi 23a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„23a. szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegû szeszes kivonatát és

az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítõitalokat;”

(2) A Kertv. 6. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Világörökségi területen a szeszes italt kimérõ, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 óra és 6 óra közötti

nyitva tartásához a jegyzõ engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásban a rendõrség szakhatóságként vesz részt,

amely szakhatósági eljárás a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal

kapcsolatos szakkérdésre irányul. A rendõrség a szakhatósági hozzájárulást hivatalból évente felülvizsgálja, illetve

lakossági bejelentés alapján bármikor felülvizsgálhatja. Amennyiben a rendõrség a felülvizsgálat során megállapítja

a szakhatósági hozzájárulásban elõírtak megsértését, a szakhatósági hozzájárulását visszavonja.”

(3) A Kertv. az alábbi új 11. §-sal egészül ki:

„11. § A 6. § (8) bekezdés hatálybalépése elõtt kiadott, mûködési engedéllyel vagy igazolással rendelkezõ,

a 6. § (8) bekezdés hatálya alá tartozó üzletek nyilvántartását a helyi önkormányzat haladéktalanul megküldi

a területileg illetékes rendõrkapitányságnak a szakhatósági hozzájárulási eljárás lefolytatására. Amennyiben

a rendõrség az üzlet ellenõrzése során vagy hivatalból megállapítja, hogy annak tevékenysége sérti a személy-,

vagyon- és közbiztonságot, kezdeményezi a területileg illetékes jegyzõnél az üzlet 24 és 6 óra közötti zárva tartásának

elrendelését.”

3. § E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CXLIV. törvény
a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról*

1. § A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) preambuluma helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„Az Országgyûlés az állam szerencsejáték monopóliumának gyakorlásával kapcsolatos feladatok meghatározása,

a szerencsejátékok szervezése iránt jelentkezõ igények kielégítése, az engedély nélküli, illetve a jó erkölcsbe ütközõ

szerencsejátékok megelõzése, a szerencsejáték szervezõ tevékenység ellenõrzése, a pénznyerõ automaták kizárólag

játékkaszinókban történõ üzemeltethetõségének lehetõsége, valamint a szerencsejátékokból származó jövedelmek

egy részének közcélra fordítása érdekében a következõ törvényt alkotja:”

2. § Az Szjtv. 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) E törvény alkalmazásában szerencsejátéknak minõsül a fogadás is. E törvényt kell alkalmazni – a törvényben külön

szabályozott esetekben – a játékautomatára és az ajándéksorsolásra is.”

3. § Az Szjtv. 13. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az eltiltás pénznyerõ automaták és kártyaterem üzemeltetése esetén meghatározott játékkaszinóban, illetve

kártyateremben folytatott szerencsejáték-szervezõi tevékenységre vonatkozóan is alkalmazható.”

4. § Az Szjtv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az állami adóhatóság a játékkaszinó és a kártyaterem mûködtetõjével szemben a pénzmosás és a terrorizmus

finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén

az e §-ban meghatározott intézkedést alkalmazhat.”

5. § Az Szjtv. 26. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Pénznyerõ automata kizárólag játékkaszinóban üzemeltethetõ. Egy játékkaszinó-egységben kizárólag egy

gazdasági társaság üzemeltethet pénznyerõ automatákat.

(4) A pénznyerõ automatának

a) 100 000 játékonként az összes tét legalább 80%-át, vagy

b) a normális eloszlás sûrûségfüggvényének megfelelõen, az összes tét legalább 85%-át legalább 95%-os

valószínûséggel

nyereményként ki kell adnia.”

6. § Az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ifjúsági, gyermek, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, egyházi vagy egészségügyi intézmény, továbbá

kártyaterem engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor már engedélyezett játékkaszinó 200 méteres körzetében

kártyaterem nem mûködhet. A kártyatermet 18 éven aluliak nem látogathatják.”

7. § Az Szjtv. 38. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„e) a pénznyerõ automaták, a játékautomaták, a kártyatermek és a játékkaszinók üzemeltetésével,”

(kapcsolatos részletes szabályokat jogszabályban határozza meg.)

8. § Az Szjtv. a következõ 40/A. §-sal egészül ki:

„40/A. § (1) Az e törvény alapján a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló

2012. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelõzõen kiállított játékterem-engedélyek,

valamint a pénznyerõautomata üzemeltetésére jogosító engedélyek a Módtv. hatálybalépését követõ napon

hatályukat vesztik. Az engedélyeket a szerencsejáték szervezõ a Módtv. hatálybalépését követõ 15 napon belül köteles

leadni az állami adóhatóságnak. E törvénynek a Módtv.-nyel megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt

kivétellel – a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 2-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Módtv. hatálybalépését megelõzõ idõszakra vonatkozó, e törvény szerinti adófizetési, bevallási és

adatszolgáltatási kötelezettséget e törvény a Módtv. hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezései szerint

kell teljesíteni. E törvény a Módtv.-nyel hatályon kívül helyezett rendelkezéseibe ütközõ jogsértésekkel kapcsolatos

hatósági eljárás lefolytatására, valamint az esetleges jogkövetkezmények megállapítására e törvény a Módtv.

hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

9. § Az Szjtv.

a) 1. § (5b) bekezdésében az „A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõje, és a

távszerencsejáték” szöveg helyébe az „A távszerencsejáték” szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében a „személyi jövedelemadó összegét, valamint pénznyerõ automatából származó

nyeremény esetén a pénznyerõ automata gyártási számát és a mérésügyi szerv által adott azonosító számát.”

szövegrész helyébe a „személyi jövedelemadó összegét.” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az „1. § (3) bekezdésének b), d), e) és f) pontjaiban” szövegrész helyébe az „1. § (3) bekezdés

d) pontjában” szöveg,

d) 12. § (3) bekezdés b) pontjában az „a 26. § (2), (4), (7), (12), (13), (20) bekezdéseibe” szövegrész helyébe az

„a 26. § (4) bekezdésébe” szöveg,

e) III. fejezet 2. cím „Pénznyerõ- és játékautomaták játékadója” alcímének címében a „Pénznyerõ- és játékautomaták”

szövegrész helyébe a „Játékautomaták játékadója” szöveg,

f) 37. § 21. pontjában az „irányuló eljárás, valamint a központi szerver üzemeltetés hatósági felügyeletének ellátása

során ellenõrzési és bírság kiszabása iránti eljárás.” szövegrész helyébe az „irányuló eljárás.” szöveg,

g) 38. § (2) bekezdésében a „jogszabályban” szövegrészek helyébe a „rendeletben” szöveg,

h) 41. §-ában az „(1b) bekezdése,” szövegrész helyébe az „(1b) bekezdése, 26. § (3) és (4) bekezdése,” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Szjtv.

a) 1. § (3) bekezdés b), e), f) pontja,

b) 1. § (7) bekezdésében a „– kivéve a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták és a nem helyhez kötött

szerver alapú pénznyerõ rendszerek központi szerverét, valamint az azon futó játékszoftverek –” szövegrész,

c) 9. § (2) bekezdésében a „játékterem,” szövegrész,

d) 11. § (1a) bekezdése,

e) 11. § (3) bekezdésében a „pénznyerõ automata üzemeltetése, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata

üzemeltetése, nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetése, központi szerver

üzemeltetése,” szövegrész,

f) 12. § (3) bekezdés c) pontjában az „a 26. § (15) bekezdésébe,” szövegrész,

g) 13. § (2) bekezdésében az „Az eltiltás pénznyerõ automaták és kártyaterem üzemeltetése esetén meghatározott

játékteremben, illetve kártyateremben folytatott szerencsejáték-szervezõi tevékenységre vonatkozóan is

alkalmazható.” szövegrész,

h) Általános rendelkezések 3. címe és a címhez tartozó 13/A–13/E. §,

i) 14. § c), g) és h) pontja,

j) 26. § (1a)–(2) bekezdése,

k) 26. § (5)–(10) bekezdése

l) 26. § (12)–(17) bekezdése,

m) 26. § (20)–(25) bekezdése,

n) 26/B. §-a,

o) 27. § (9) bekezdésében az „Az állami adóhatóság által elektronikus kaszinóként engedélyezett, I. kategóriába

sorolt játéktermet üzemeltetõ szervezõ jogosult a kereskedelmi kommunikációjában az „elektronikus kaszinó”

elnevezést, „e-kaszinó” rövidítést és jelzõs alakját, valamint idegen nyelvû megfelelõjét szerepeltetni.”

szövegrész,

p) 33. §-a,

q) 37. § 2.2. pontjában az „– ideértve a jackpot nyereményt is –” szövegrész,
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r) 37. § 20. pontja,

s) 38. § (2) bekezdés f) pontja,

t) 38. § (4) bekezdése,

u) 40. § (3) bekezdése és

v) 40. § (6) bekezdése.

11. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

12. § E törvény tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt

egyeztetése megtörtént.

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

A Kormány 284/2012. (X. 9.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar
Köztársaság területén történõ tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos
együttmûködésrõl szóló, 2008. február 28. napján aláírt, a 45/2008. (II. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás
kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya

között a földgáz Magyar Köztársaság területén történõ tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével

kapcsolatos együttmûködésrõl szóló, 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás

útján létrejött Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos fordítása a következõ:

Az Orosz Fél által küldött jegyzék hiteles szövege a következõ:
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Az Orosz Fél által küldött jegyzék hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„No 9180/3ed

Az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Magyarország Oroszországi Föderációban

akkreditált Nagykövetségének és az Oroszországi Föderáció Kormánya nevében van szerencséje az Oroszországi

Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történõ

tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttmûködésrõl szóló, 2008. február 28-án aláírt

megállapodásban (a továbbiakban – 2008. évi Megállapodás) a következõ módosításokat javasolni:

a) az 1. Cikk hatodik bekezdésében a „Magyar Fejlesztési Bank” szövegrészt „Magyar Villamos Mûvek” elnevezésre

cserélni;

b) a 13. Cikk második bekezdésében „az Oroszországi Föderáció Ipari és Energetikai Minisztériuma” szövegrészt „az

Oroszországi Föderáció Energetikai Minisztériuma” elnevezésre cserélni;

c) a 13. Cikk harmadik bekezdésében „a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma” szövegrészt

„Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma” elnevezésre cserélni.

A jelen jegyzékre beérkezõ magyar válaszjegyzék dátumának napjától a „Magyar Fejlesztési Bank” Zrt. jogutódja,

a 2008. évi Megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek tekintetében a „Magyar Villamos Mûvek” Zrt. lesz.

A Magyar Fél fentiekben megfogalmazottakkal való egyetértése esetén, a 2008. évi Megállapodás 16. Cikk 3. pontjával

összhangban, jelen jegyzék és a Magyarország Oroszországi Föderációban akkreditált Nagykövetségének

válaszjegyzéke Megállapodást képeznek az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya

között a földgáz Magyar Köztársaság területén történõ tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével

kapcsolatos együttmûködésrõl szóló, 2008. február 28-án aláírt megállapodás módosításáról, amely a Magyar Fél

válaszjegyzékének kézhezvételétõl lép életbe.

A Külügyminisztérium megragadja az alkalmat, hogy ismételten õszinte nagyrabecsülésérõl biztosítsa

a Nagykövetséget.

Moszkva, 2012. augusztus „7.”

Magyarország Nagykövetsége

az Oroszországi Föderációban

Moszkva”

A Magyar Fél az Orosz Fél azonos tartalmú jegyzékére megküldött válaszjegyzékének hiteles magyar és orosz nyelvû

szövege a következõ:

„Magyarország Oroszországi Föderációban akkreditált Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki az Oroszországi Föderáció

Külügyminisztériumának és van szerencséje az Orosz Felet tájékoztatni arról, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és

az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történõ tranzitszállítását szolgáló

gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttmûködésrõl szóló, 2008. február 28-án aláírt megállapodásban

(a továbbiakban – 2008. évi Megállapodás) az Orosz Fél által 2012. augusztus 7-én kelt No. 9180/3ed sz. jegyzékben

javasolt módosításokkal egyetért a következõk szerint:

a) az 1. Cikk hatodik bekezdésében a „Magyar Fejlesztési Bank” szövegrész „Magyar Villamos Mûvek” elnevezésre

módosul;

b) a 13. Cikk második bekezdésében „a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma” szövegrész

„Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma” elnevezésre módosul;

c) a 13. Cikk harmadik bekezdésében „az Oroszországi Föderáció Ipari és Energetikai Minisztériuma” szövegrész „az

Oroszországi Föderáció Energetikai Minisztériuma” elnevezésre módosul.

Jelen jegyzék Orosz Fél általi kézhezvételének idõpontjától a „Magyar Fejlesztési Bank” Zrt. jogutódja, a 2008. évi

Megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek tekintetében a „Magyar Villamos Mûvek” Zrt. lesz.

A Magyar Fél egyetért azzal, hogy a 2008. évi Megállapodás 16. Cikk 3. pontjával összhangban az Oroszországi

Föderáció Külügyminisztériumának 2012. augusztus 7-én kelt No. 9180/3ed sz. jegyzéke jelen válaszjegyzékkel

Megállapodást képeznek a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz

Magyar Köztársaság területén történõ tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos

együttmûködésrõl szóló, 2008. február 28-án aláírt megállapodás módosításáról, amely a Magyar Fél jelen

válaszjegyzékének kézhezvételének napján lép hatályba.

Magyarország Oroszországi Föderációban akkreditált Nagykövetsége megragadja az alkalmat, hogy ismételten

tiszteletérõl és legmélyebb nagyrabecsülésérõl biztosítsa az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériumát.”
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4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az energiapolitikáért felelõs miniszter, valamint a külpolitikáért

felelõs miniszter gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelete
az EU Önerõ Alap felhasználásának részletes szabályairól

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet

a) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 43. EU Önerõ Alap alcím

(a továbbiakban: fejezeti kezelésû elõirányzat) és a

b) XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím 7. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok

alcím 13. EU Önerõ Alap jogcímcsoport (a továbbiakban: Önerõ Alap) felhasználására terjed ki.
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(2) Az Önerõ Alap célja a 2007–2013 programozási idõszakban – az Európai Területi Együttmûködés programjaiból

származó támogatások kivételével – az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból támogatásban

részesülõ közszféra szervezet kedvezményezettek önerejéhez támogatás nyújtása.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. döntéshozó: a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter,

2. EMIR-rendszer: a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített egységes monitoring

információs rendszer,

3. kedvezményezett: az önerõ-támogatásban részesülõ közszféra szervezet, vagy annak jogszabályban

meghatározottak szerinti jogutódja,

4. kérelmezõ: az önerõ-támogatásra irányuló kérelmet benyújtó közszféra szervezet,

5. köztartozás mentes adózói adatbázis: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti

adatbázis,

6. közszféra szervezet: a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)–f) pontja alapján

ajánlatkérõnek minõsülõ szervezet,

7. önerõ: a megvalósítandó projekt elszámolható költségeinek az európai uniós és hazai forrásból finanszírozott

költségvetési támogatáson felüli része,

8. önerõ-támogatás: az európai uniós forrásból finanszírozott programhoz nyújtott vissza nem térítendõ vagy

kamatmentes visszatérítendõ költségvetési támogatás (a továbbiakban együtt: önerõ-támogatás),

9. projekt: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó

általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló

2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott, az Európai Regionális

Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból finanszírozott mûvelet,

10. szállítói finanszírozás: a Rendelet 2. § (1) bekezdés 25a. pontja szerinti finanszírozás,

11. támogatás: a 2007–2013 programozási idõszakban – az Európai Területi Együttmûködés programjaiból származó

támogatások kivételével – az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmak tekintetében a Rendelet rendelkezései az irányadók.

II. FEJEZET

AZ ÖNERÕ-TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. Az önerõ-támogatások közös szabályai

3. § (1) A közszféra szervezet önerõ-támogatást igényelhet, ha korábban, a Rendelet hatálya alá tartozó eljárás során az önerõ

rendelkezésére állásáról nyilatkozott, de az önerõt neki fel nem róható okból nem vagy csak részben tudja biztosítani.

(2) Az önerõ-támogatásokra vonatkozó közös szabályokat a rendelet 3–8. §-a, valamint 11. és 12. §-a, 14. és 15. §-a,

18–19. §-a valamint a 21–28. §-a szabályozza. A visszatérítendõ önerõ-támogatások esetében alkalmazandó további

szabályok vonatkozásában a rendelet 9. §-ában, valamint a 13. §-ában és 16–17. §-ában, illetve a 20. §-ában, míg

a vissza nem térítendõ önerõ-támogatások esetében a rendelet 10. §-ában foglaltak irányadók.

4. § (1) Az önerõ-támogatás összege nem haladhatja meg a Rendelet szerinti uniós támogatással megvalósítandó projekt

keretében elszámolható, a projekt befejezéséhez a kérelem elõterjesztésekor még szükséges önerõ mértékét.

(2) Az önerõ-támogatás az önerõ finanszírozása érdekében felvett hitel kiváltására is felhasználható. A hitelkiváltás

költségei nem elszámolhatóak.

5. § (1) Az önerõ-támogatás odaítélése kérelemre, egyedi döntéssel történik. A döntés alapján vissza nem térítendõ

önerõ-támogatás esetében önerõ-támogatási okirat, visszatérítendõ önerõ-támogatás esetén támogatási szerzõdés

megkötésére kerül sor. A visszatérítendõ valamint vissza nem térítendõ támogatási formát is tartalmazó
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önerõ-támogatási döntés alapján önerõ-támogatási szerzõdés kerül megkötésre. A kérelmet a (2) bekezdésben foglalt

informatikai rendszeren keresztül kell benyújtani.

(2) Az önerõ-támogatási kérelem és mellékletei az NFÜ honlapján keresztül elérhetõ EMIR-rendszerbe tölthetõ fel.

Az EMIR-rendszer mûködésérõl az NFÜ honlapján felhasználói útmutatót tesz közzé.

(3) A kérelem tartalmazza különösen

a) a kedvezményezett nevét,

b) a projekt azonosító számát,

c) a kérelmezett önerõ-támogatási forma megjelölését a 2. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltaknak megfelelõen

(visszatérítendõ, vagy vissza nem térítendõ önerõ-támogatási forma),

d) a projekt elszámolható összköltségét,

e) a projekt teljes önereje finanszírozására vonatkozó forrástáblát, valamint az Önerõ Alapból igényelt

önerõ-támogatás összegét,

f) a kérelmezõ nyilatkozatát a kérelem elõterjesztésének indoklásáról és az uniós támogatási szerzõdés határidõre

történõ teljesítésérõl,

g) a rendelet V. Fejezete szerinti állami támogatási szabályoknak való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatot,

h) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás hatálya alatt,

i) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a köztartozás-mentes adózók nyilvántartásában szerepel vagy

az adóhatóság által kibocsátott köztartozás mentességre vonatkozó hatósági bizonyítványt,

j) tájékoztatást a döntést követõ 30 napon belül benyújtandó elszámolások összegérõl.

(4) Az önerõ-támogatási kérelem (3) bekezdésben foglalt bármely elemének hiányossága esetén az NFÜ a kérelem

benyújtásától számított nyolc napon belül egyszer, az EMIR-rendszeren keresztül hiánypótlásra hívhatja fel

a kérelmezõt. A hiánypótlási határidõ a hiánypótlási felhívás közlésétõl számított 8 nap.

6. § (1) Az önerõ-támogatás iránti kérelmek elõterjesztését követõen az NFÜ az általa mûködtetett EMIR-rendszeren keresztül

hozzáférést biztosít az államháztartásért felelõs miniszter, helyi önkormányzatok vagy társulásaik által benyújtott

kérelmekre vonatkozó döntés esetében pedig a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére (a továbbiakban

együtt: érintett miniszter). Az érintett miniszter véleményezési jogkört gyakorol a jelen rendelet szerinti eljárásban.

Az érintett miniszter a kérelem és mellékletei EMIR-rendszerbe történõ feltöltését követõen 5 napon belül

elektronikusan, az EMIR-rendszerbe feltöltött vélemény útján tájékoztatja az NFÜ-t. Amennyiben 5 napon belül

az érintett minisztertõl nem érkezik vélemény, azt úgy kell tekinteni, hogy az érintett miniszter a kérelmet támogatja.

Hiánypótlás esetén az érintett miniszter számára nyitva álló határidõ kezdetének a kérelem és mellékletei hiánytalan

feltöltésének napját kell tekinteni.

(2) Nem részesülhet önerõ-támogatásban a kérelmezõ, ha

a) nem a Rendelet hatálya alá tartozó támogatással megvalósuló projekthez igényli az önerõ-támogatást,

b) nem a lehetséges kérelmezõi körbe tartozik,

c) nem azonos a projekt kedvezményezettjével,

d) a támogatásra vonatkozó, önerõ finanszírozását meghatározó elõírások ezt nem teszik lehetõvé,

e) a hiánypótlás keretében megtett kiegészítések, módosítások ellenére a kérelemben szereplõ adatok, valamint

az ahhoz kapcsolódóan benyújtott dokumentumok hiányosak, illetve hibásak,

f) a hiánypótlási kötelezettségének határidõben nem tesz eleget,

g) az igényelt önerõ-támogatás összege meghaladja a támogatási szerzõdésben rögzített önerõ összegét,

h) adósságrendezési eljárás illetve csõd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alatt áll,

i) fennálló köztartozása van,

j) a projektre vonatkozóan nem rendelkezik megkötött támogatási szerzõdéssel,

7. § (1) Az önerõ-támogatási döntés meghozatala során figyelembe kell venni

a) az érintett miniszter véleményét,

b) a projekt mûszaki és pénzügyi megvalósításának elõrehaladottságát,

c) a projekt megvalósítása derogációs kötelezettséghez való kapcsolódását,

d) a projektnek az érintett operatív program pénzügyi és fizikai mutatóinak teljesüléséhez való hozzájárulását,

e) a kérelmezõ által elõterjesztett indokokat,

f) a projekt megvalósításához fûzõdõ nemzetstratégiai megfontolásokat.
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(2) A felterjesztett kérelmekrõl a döntéshozó folyamatos elbírálás keretében, a kérelem elõterjesztésétõl számított

15 napon belül dönt. A döntésre nyitva álló határidõ a kérelem EMIR-rendszerbe történõ hiánytalan feltöltésével

kezdõdik. Az ügyintézési határidõbe nem számítandó be a hiánypótlásra nyitva álló, illetve a 6. § (1) bekezdésben

foglalt idõtartam.

(3) Az önerõ-támogatást a döntéshozó a rendelkezésére álló források erejéig biztosítja.

(4) Az önerõ-támogatásról szóló döntés tartalmazza a rendelet 24–26. §-ában foglalt kifogás lehetõségérõl szóló

tájékoztatást is.

8. § A támogatási döntést az NFÜ haladéktalanul feltölti az EMIR-rendszerbe és arról – a kézbesítési szabályok figyelembe

vételével – írásban tájékoztatja a kérelmezõt.

4. A visszatérítendõ önerõ-támogatások speciális szabályai

9. § (1) A visszatérítendõ formában nyújtott önerõ-támogatást kamat, díj, jutalék, egyéb költség nem terheli.

(2) A kérelem az 5. § (3) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a kérelmezõ támogatás visszafizetésére vállalt

ütemezésre vonatkozó nyilatkozatát is.

(3) A visszatérítendõ önerõ-támogatás visszafizetés ütemezésének megállapítására a kérelmezõ nyilatkozata szerint

kerülhet sor azzal, hogy

a) a visszatérítendõ önerõ-támogatás teljes összegét a projekt pénzügyi zárása és a projekt fenntartási idõszakának

vége közötti idõszakban kell visszafizetni, és

b) a visszafizetésre legalább havi, legfeljebb féléves részletekben kerülhet sor.

(4) A visszatérítendõ önerõ-támogatás visszafizetésének idõtartamát és ütemezését a döntéshozó a projekt mûszaki vagy

pénzügyi-teljesítési sajátosságaira figyelemmel a (3) bekezdéstõl eltérõen is meghatározhatja.

(5) A visszatérítendõ önerõ-támogatás felhasználásának feltételeit önerõ-támogatási szerzõdésben kell rögzíteni, mely

tartalmazza különösen

a) az önerõ-támogatás

aa) összegét és ütemezését,

ab) folyósításának módját,

b) a folyósított önerõvel való elszámolás módját, annak ellenõrzését,

c) a visszafizetés ütemezését és a visszafizetés (6) bekezdésben foglalt biztosítékait.

(6) Az önerõ-támogatás biztosítéka a kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a pénzforgalmi

szolgáltatónak címzett, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. A beszedési megbízás

tekintetében a jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ pénzforgalmi számlák vehetõk figyelembe.

(7) A szerzõdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén az önerõ-támogatási szerzõdést – ideértve

a vissza nem térítendõ és visszatérítendõ önerõ-támogatást is tartalmazó döntés alapján megkötött szerzõdést is –

az NFÜ ellenjegyzi és köti meg, a döntés közlésétõl számított legfeljebb tizenöt napon belül.

5. A vissza nem térítendõ önerõ-támogatásokra vonatkozó speciális szabályok

10. § (1) Vissza nem térítendõ támogatási forma abban az esetben igényelhetõ, ha

a) az igénylõ szervezet gazdasági, költségvetési helyzete ezt indokolja,

b) a projekt megvalósítása az adott operatív program pénzügyi és fizikai céljainak teljesüléséhez alapvetõen

szükséges,

c) a projekt megvalósításához nemzetstratégiai érdek fûzõdik, vagy

d) a projekthez derogációs kötelezettség kapcsolódik.

(2) A kérelem elbírálása során a döntéshozó – az NFÜ, EMIR rendszerben történõ tájékoztatása alapján – figyelembe

veheti, hogy a kérelmezõ a kérelem benyújtását megelõzõen már megvalósított a Rendeletben foglaltaknak

megfelelõen lezárt uniós finanszírozású projekteket.

(3) A nemzetstratégiai érdek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter állásfoglalása irányadó.

(4) A vissza nem térítendõ önerõ-támogatás felhasználásának feltételeit önerõ-támogatási okiratban kell rögzíteni, mely

tartalmazza különösen az önerõ-támogatás összegét, illetve folyósításának módját. Az önerõ-támogatási okiratot

az NFÜ bocsátja ki, a döntés közlésétõl számított legfeljebb tizenöt napon belül.
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(5) A vissza nem térítendõ önerõ-támogatás felhasználásának feltételeit önerõ-támogatási okiratban kell rögzíteni, mely

tartalmazza különösen

a) az önerõ-támogatás

aa) összegét és ütemezését,

ab) folyósításának módját,

b) a folyósított önerõvel való elszámolás módját, annak ellenõrzését,

c) az önerõ-támogatás 9. § (6) bekezdésben foglalt biztosítékait.

III. FEJEZET

AZ ÖNERÕ ALAP ÉS AZ ÖNERÕ-TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE, ELLENÕRZÉSE, VISSZAFIZETÉSE

6. Az Önerõ Alap kezelése, nyilvántartása, ellenõrzése

11. § (1) A fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználása az 1. § (2) bekezdése szerinti cél elérése érdekében a XIX. Uniós

fejlesztések fejezetbe történõ elõirányzat átcsoportosítás útján történik.

(2) Az Önerõ Alap pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett az NFÜ rendelkezési joggal rendelkezik, ellátja az Önerõ

Alap gazdálkodási feladatai tekintetében a szakmai teljesítésigazolást, az érvényesítést és az utalványozást, végzi az

Önerõ Alappal kapcsolatos könyvvezetési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. Az NFÜ

gondoskodik a fejezeti kezelésû elõirányzatból felhasználásra átcsoportosított elõirányzat elkülönített kezelésérõl,

a XIX. Uniós fejlesztések fejezetben új fejezeti kezelésû elõirányzaton történõ megjelenítésérõl.

(3) Az NFÜ gondoskodik elkülönített fejezeti kezelésû elõirányzat számla megnyitásáról. Az NFÜ gondoskodik az Önerõ

Alapban rendelkezésre álló források, a megítélt önerõ-támogatások és a visszafizetett önerõ-támogatások EMIR-ben

történõ folyamatos, naprakész és átlátható nyilvántartásáról, számlákkal, bizonylatokkal és egyéb szükséges

dokumentumokkal alátámasztva.

(4) Az önerõ-támogatással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében lehetõség van lebonyolító szerv bevonására.

12. § A kérelmezõ köteles a támogatás felhasználásának ellenõrzésére jogszabályban feljogosított szervek megkeresésére

az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni és a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.

13. § (1) A visszatérítendõ támogatások vonatkozásában az NFÜ minden naptári év végén egyenlegközlõt készít, amelyben

a megadott fordulónapon fennálló önerõ-támogatás tartozásról tájékoztatja a kérelmezõt.

(2) Az egyenlegközlõnek tartalmaznia kell különösen

a) az egyenlegközlõt kiállító intézmény adatait (név, cím),

b) az adós azonosító adatait (név, cím, szerzõdés, tartozást megállapító döntés száma),

c) a tartozás jogcímét,

d) a tartozás összegét az esedékesség idõpontja szerint részletezve és összesítve,

e) az egyenlegközlõ visszaküldésének határidejét,

f) a kedvezményezett részérõl a tartozás elismerésére vonatkozó nyilatkozatot,

g) a tartozás adataival kapcsolatban az eltérés jelzésére vonatkozó lehetõséget.

7. Az önerõ-támogatás kifizetése és ellenõrzése

14. § (1) Az önerõ-támogatás a támogatás folyósításával egyidejûleg kerül kifizetésre. Ennek megfelelõen a kifizetés

a kedvezményezett, vagy szállítói finanszírozás esetén a szállító számlájára történõ átutalással kerül kifizetésre.

(2) Az önerõ-támogatás felhasználása során a kedvezményezett köteles figyelemmel lenni a közbeszerzési szabályok

betartására is.

15. § Az önerõ-támogatás felhasználását az NFÜ a támogatás felhasználásának ellenõrzése során, azzal azonos módon

ellenõrzi.
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8. Az önerõ-támogatás visszafizetése a visszatérítendõ önerõ-támogatások esetén

16. § (1) A kedvezményezett az önerõ-támogatás visszafizetését az önerõ-támogatási szerzõdésben meghatározott ütemezés

szerint a lebonyolítási számlára történõ átutalással teljesíti.

(2) A visszafizetés akkor teljesül, ha a visszafizetett önerõ-támogatás az (1) bekezdés szerint megjelölt fizetési számlán

jóváírásra kerül.

17. § (1) Az önerõ-támogatás esetén a kedvezményezett az önerõ-támogatási szerzõdés hatálya alatt egy alkalommal

kezdeményezheti az általa vállalt visszafizetési ütemezés módosítását (a továbbiakban: átütemezési kérelem).

Az átütemezési kérelem elõterjesztésére csak az a kedvezményezett jogosult, amely az ütemezés szerinti visszafizetési

kötelezettségének az átütemezési kérelem elõterjesztését megelõzõen maradéktalanul eleget tett.

(2) Az átütemezési kérelem elbírálása során a döntéshozó köteles figyelembe venni

a) a még ki nem fizetett önerõ-támogatás összegét,

b) a kedvezményezett korábbi visszafizetéseinek teljesítését,

c) a projekt várható megvalósítási dátumát, a fenntartási idõszak végét,

d) az Önerõ Alapban rendelkezésre álló forrás nagyságát, és

e) a projekt lezárásának dátumát.

(3) Az átütemezési kérelmet az EMIR-rendszerbe kell feltölteni. Az átütemezési kérelemrõl a döntéshozó az erre irányuló

kérelem EMIR-rendszerbe történõ feltöltésétõl számított 15 napon belül dönt. A kérelem elfogadását követõ 5 napon

belül a kedvezményezettet a módosított ütemezésrõl szóló önerõ-támogatási szerzõdés módosítására irányuló

tervezet megküldésével tájékoztatni kell a kérelem elfogadásáról és a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 10 napos

határidõt kell kitûzni az aláírt önerõ-támogatási szerzõdés módosítás visszaküldésére. Ha a kedvezményezett az aláírt

önerõ-támogatási szerzõdés módosítását a megjelölt határidõig nem küldi vissza, a közremûködõ szervezet

az önerõ-támogatási szerzõdés átütemezési kérelem okán történõ módosítására irányuló eljárást megszünteti, és errõl

tájékoztatja a kérelmezõt.

(4) Ha az átütemezési kérelmet a döntéshozó elutasítja, errõl a kedvezményezettet és az NFÜ-t 5 napon belül az indokok

megjelölésével írásban köteles tájékoztatni. Az NFÜ gondoskodik az átütemezésre vonatkozó döntés

EMIR-rendszerben történõ közzétételérõl.

IV. FEJEZET

AZ ÖNERÕ-TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

9. A szerzõdésszegés közös szabályai

18. § (1) Az NFÜ jogosult valamennyi önerõ-támogatási szerzõdéstõl elállni és a támogatás egy részét vagy egészét a Ptk.

szerinti kamattal növelt összeggel visszakövetelni

a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-ában foglalt

esetekben,

b) ha a támogatás részben vagy egészben visszavonásra kerül,

c) ha a támogatási szerzõdés szerint szükséges önerõ lecsökken,

d) ha a kedvezményezett e rendelet, vagy az önerõ-támogatási szerzõdés rendelkezéseit megszegi.

(2) Ha a projekt önerõ-támogatási szerzõdése az (1) bekezdés alapján megszûnik, a kedvezményezett köteles a már

folyósított önerõ-támogatást a folyósítás idõpontjától számított, a Ptk. szerinti kamatokkal növelt mértékben

az önerõ-támogatási szerzõdésben megadott fizetési számlára, de legkésõbb a projekt támogatási szerzõdése

megszûnésétõl számított 30 napon belül egy összegben visszafizetni.

19. § (1) Ha a kedvezményezett az önerõ-támogatás visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti vagy az önerõ-támogatást

a jóváhagyott céltól eltérõen használja fel, a kedvezményezett vezetõje ellen az NFÜ kezdeményezi a Büntetõ

Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felelõsségre vonást.

(2) A támogatási okiratban foglaltak nem vagy nem megfelelõ teljesítése esetén a 18. § és a 19. § (1) bekezdésének

rendelkezései az irányadók.
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10. A visszatérítendõ önerõ-támogatásra vonatkozó szerzõdésszegés egyéb szabályai

20. § (1) Az NFÜ jogosult valamennyi önerõ-támogatási szerzõdéstõl elállni és a támogatás egy részét vagy egészét a Polgári

Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal növelt összeggel visszakövetelni,

ha a kedvezményezett a visszatérítendõ önerõ-támogatás visszatérítése iránti kötelezettségét az önerõ-támogatási

szerzõdés szerinti határidõ leteltét követõ 30 napon belül nem teljesíti.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a már kifizetett önerõ-támogatás a kedvezményezett részére megítélt egyéb,

felhalmozási célú központi költségvetésbõl biztosított támogatásból levonásra kerül.

(3) Ha az (2) bekezdésben foglaltak szerint a követelés nem érvényesíthetõ, az NFÜ intézkedik követelése biztosítékból

történõ érvényesítésérõl.

(4) A visszatérítendõ és a vissza nem térítendõ támogatási formát is tartalmazó támogatási szerzõdésekre a jelen §

rendelkezései irányadók.

V. FEJEZET

ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

21. § (1) Az e rendelet alapján nyújtható önerõ-támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban:

EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minõsül, ha az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti,

korábban megítélt támogatás önerejét egészíti ki és kizárólag a korábban megítélt támogatás odaítélésének alapjául

szolgáló jogcímrendeletben meghatározott jogcímekhez tartozó támogatási kategóriák szerint nyújtható, az ott

meghatározottak szerint.

(2) A korábban megítélt kulturális célú támogatáshoz az önerõ kiegészítésére kulturális támogatás nyújtható az Európai

Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatának szabályai szerint.

(3) A korábban megítélt közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatáshoz közszolgáltatás ellentételezésére

támogatás nyújtható.

(4) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti, korábban megítélt támogatás alapján már megkezdett beruházáshoz

az önerõ kiegészítésére kizárólag csekély összegû támogatás adható, ha arra a (2) és a (3) bekezdés alapján nem

nyújtható támogatás.

(5) A projekthez szükséges önrész kiegészítésére nyújtott önerõ-támogatás és a támogatási összeg együttes mértéke

nem haladhatja meg a projektfelhívás által elvárt minimális, minden támogatástól mentes saját forrás mértékét.

(6) Nem nyújtható önerõ-támogatás a projekthez szükséges önrész kiegészítésére, ha a támogatási kategória maximális

támogatási intenzitását meghatározó elõírások azt nem teszik lehetõvé.

(7) Az önerõ-támogatás és a korábban megítélt támogatás együttesen nem eredményezhet olyan támogatási arányt,

amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális

támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerinti támogatás térképben meghatározott

maximális támogatási intenzitás, és a regionális beruházási támogatás esetében a 800/2008 Bizottsági rendelet

13. cikk (6) bekezdésében elõírt 25%-os saját forrás követelményébe ütközik.

(8) Az azonos elszámolható költségek vonatkozásában az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti, korábban megítélt

támogatás és az önerõ-támogatás összege együttesen nem haladhatja meg az uniós állami támogatási szabályokban,

illetve az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy

legmagasabb támogatási összeget.

22. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett

kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátásához nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely

mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó

költséget, beleértve az ésszerû nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés

106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások

javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,

2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.
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(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelõen meghatározott összeget meghaladó támogatásban

részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves

ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihetõ a következõ idõszakra, és levonható az arra az idõszakra

fizetendõ támogatás összegébõl.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl a (2)–(4) bekezdésben

meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.

23. § (1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy az elõzõ három

pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg

a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év

alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(3) A Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i

1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 3. cikk 1. pontja szerinti

kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.

(4) Nem ítélhetõ meg csekély összegû támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.

(5) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha

az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban

meghatározott támogatási intenzitást.

VI. FEJEZET

JOGORVOSLAT

11. Kifogás

24. § (1) A kérelmezõ a döntés 8. § (1) bekezdése szerinti közlésétõl számított nyolc napon belül az NFÜ-höz, az

önerõ-támogatás odaítélésére vonatkozó, jelen rendeletben foglaltak megsértését alátámasztó indokolással, írásban

kifogást nyújthat be. A kifogás elõterjesztésére nyitva álló határidõ jogvesztõ.

(2) A kifogás benyújtására egy alkalommal van lehetõség.

(3) A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggõ eljárási határidõk nyugszanak.

(4) A kifogásnak az önerõ-támogatásra vonatkozó támogatási szerzõdés megkötésére halasztó hatálya van.

(5) A kifogást a beérkezésétõl számított 30 napon belül kell elbírálni.

25. § (1) Az NFÜ gondoskodik a kifogás EMIR-rendszerbe történõ feltöltésérõl és egyben a kifogást és az abban foglaltakkal

kapcsolatos írásbeli szakmai álláspontját az annak alátámasztására szolgáló dokumentációval együtt a kifogás

beérkezésétõl számított 10 napon belül megküldi a döntéshozó részére.

(2) A kifogást a (4) bekezdés a) pontjában foglalt esetet kivéve a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban:

NFK) bírálja el. Az NFK a kifogás elbírálása során nincs kötve a kifogásban elõterjesztettekhez.

(3) A kifogást a döntéshozó érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha

a) a kifogást a 24. § (1) bekezdése szerinti határidõn túl terjesztették elõ,

b) a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elõ,

c) korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elõ,

d) a kifogás nem tartalmaz a 24. § (1) bekezdése szerinti indokolást.

(4) A döntéshozó a részére megküldött kifogással kapcsolatban az alábbi intézkedéseket hozhatja:

a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal az e rendeletben foglaltakkal összhangban lévõ döntést hoz, vagy

b) a kifogást írásbeli szakmai álláspontjával együtt az NFK soron következõ ülésére elõterjeszti.

(5) Az NFK a részére elbírálásra megküldött kifogással kapcsolatban következõ döntéseket hozhatja:

a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal utasítja a döntéshozót a jogszerû állapot helyreállítására, vagy

b) a kifogást indokolt döntésével elutasítja.

(6) Az NFK (5) bekezdés szerinti döntésének meghozatalában a döntéshozó nem vesz részt.
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(7) A döntéshozó, illetve a 25. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén az NFK a kifogás tárgyában hozott döntésrõl

az indokok megjelölésével írásban értesíti a kérelmezõt és az NFÜ-t. Az NFÜ gondoskodik a kifogás tárgyában született

döntés EMIR-rendszerbe történõ feltöltésérõl. Támogatási döntés meghozatala esetén az NFÜ megteszi

a kötelezettségvállaláshoz szükséges intézkedéseket.

(8) A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további jogorvoslat elõterjesztésének nincs helye.

26. § (1) A kifogást annak elõterjesztõje a kifogást elbíráló döntés meghozataláig erre irányuló írásbeli nyilatkozattal

visszavonhatja.

(2) Visszavonás esetén a döntéshozó az eljárást megszünteti.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

(2) Az önerõ-támogatási kérelmek benyújtása a rendelet hatálybalépését követõ 14. naptól lehetséges.

28. § E rendelet

a) az SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági határozat,

b) az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában

nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat

(HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.), és

c) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i

1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 65/2012. (X. 9.) OGY határozata
az alapvetõ jogok biztosának a jövõ nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese
megválasztásáról*

1. Az Országgyûlés az Alaptörvény 30. cikkének (3) bekezdése, az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény

4. § (1) bekezdése alapján

dr. Szabó Marcelt

az alapvetõ jogok biztosának a jövõ nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesévé hat évre megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 66/2012. (X. 9.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról**

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)

OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Sport- és turizmusbizottságba

Kukorelly Endre (LMP) korábban megüresedett tagsági helyére

Lengyel Szilviát (LMP)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. október 8-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2012. október 8-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 67/2012. (X. 9.) OGY határozata
az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetérõl 2009–2010 szóló beszámoló elfogadásáról*

1. Az Országgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány helyzetérõl szóló beszámolót

elfogadja.

2. E határozat a közzétételének napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

*A határozatot az Országgyûlés a 2012. október 8-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1430/2012. (X. 9.) Korm. határozata
az Egyesült Arab Emírségek Kormánya és Magyarország Kormánya között
a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért az Egyesült Arab Emírségek Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelemadók területén a kettõs

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

Egyezmény) bemutatott szövegével;

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

megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

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

okiratot adja ki;

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

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

nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1431/2012. (X. 9.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén
a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló
Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettõs

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

Egyezmény) bemutatott szövegével;

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

– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

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

okiratot adja ki;

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

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

a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1432/2012. (X. 9.) Korm. határozata
A Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendelésérõl

A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy dolgozzák ki a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégiát

és részletes cselekvési programját.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1433/2012. (X. 9.) Korm. határozata
az EU Önerõ Alap költségvetési támogatási elõirányzatának átcsoportosításáról

1. A Kormány a közszféra kedvezményezettek európai uniós projektjei önerejének támogatása érdekében,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján 30.000 millió forint átcsoportosítását

rendeli el az 1. melléklet szerint a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok

cím, 43. EU Önerõ Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok alcím 13. EU Önerõ Alap jogcímcsoport javára.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. Az uniós támogatású projektek finanszírozási helyzetének megoldásához szükséges feladatokról szóló

1215/2012. (VI. 26.) Korm. határozat 3. és 4. pontját visszavonja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1433/2012. (X. 9.) Korm. határozathoz
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XIX. Uniós fejlesztések

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2012.
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. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
335106 43 EU Önerő Alap -30 000,0

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
335795 13 EU Önerő Alap 30 000,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű     
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

335106 43 EU Önerő Alap -30 000,0

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
335795 13 EU Önerő Alap 30 000,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Millió forintban, egy tizedessel ! 

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
   Fejezetet irányító szerv    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 30 000,0 30 000,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

T Á M O G A T Á S 

K I A D Á S O K 



A Kormány 1434/2012. (X. 9.) Korm. határozata
az Egyetemes Postaegyesület XXV. Kongresszusán való magyar részvételrõl

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

Korm. rendelet 11. § e) pontja, továbbá a postaügyért felelõs miniszter és a külpolitikáért felelõs miniszter elõterjesztése alapján

1. egyetért azzal, hogy az Egyetemes Postaegyesület Dohában megrendezendõ XXV. Kongresszusán Magyarország

képviseletében küldöttség vegyen részt;

2. felhatalmazza a postaügyért felelõs minisztert, hogy a küldöttség vezetõjét és tagjait a külpolitikáért felelõs

miniszterrel egyetértésben kijelölje;

3. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot

állítsa ki.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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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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