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Kormányrendeletek

A Kormány 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelete
a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
az 1. § tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott
károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésérõl szóló 1993. évi CXI. törvény 44. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és
q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Rendõrségrõl szóló
1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 11. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 7. §-ában, 36. §-ában és 110. §
(7) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 16. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 17. § tekintetében a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 19. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény110. § (7) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 20. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 23. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 24. § tekintetében a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
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a 25. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c), d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 26. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 27. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 30. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés a)–c), valamint e)–q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjában, valamint (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 32. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
129. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. § tekintetében a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 35. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 36. § tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 39. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és p) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 42. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), f) h) és i) pontjában, valamint
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 43. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 44. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 45. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 46. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a fõvárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 47. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 48. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában és
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 49. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 50. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 51. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 52. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 53. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 54. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 55. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 56. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 57. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 58. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 59. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontja alapján,
a 60. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 61. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 62. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 63. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 64. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d),
n) r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 65. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 66. § tekintetében a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény
87. § a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 67. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a következõket rendeli el:

1. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges
kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló
1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében a „földhivatal”
szövegrész helyébe a „járási földhivatal (a továbbiakban: földhivatal)” szöveg lép.

2. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása
2. §

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pedagógus-munkakörben az ellátandó heti kötelezõ óraszám felett tanítási óra, foglalkozás megtartása a teljes
munkaidõn belül akkor rendelhetõ el, ha az elrendelt órák száma a napi két és a heti hat órát nem haladja meg, ezen felül
továbbá akkor, ha)
„b) a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve továbbá, hogy a fõvárosi
és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltsége munkaközvetítése sikertelen
maradt, valamint a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének megkeresése sem vezetett eredményre,”

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása
3. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 27. §
(1) bekezdésében a „gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatalt” szöveg lép.

4. A földrendezõ és a földkiadó bizottságok mûködési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére
történõ megtérítése mértékérõl és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása
4. §

A földrendezõ és a földkiadó bizottságok mûködési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történõ megtérítése
mértékérõl és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi
szerve)” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága (a továbbiakban:
földmûvelésügyi igazgatóság)” szöveg,
b) 5. § felvezetõ szövegében, b) és c) pontjában az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az
„a földmûvelésügyi igazgatóság” szöveg,
c) 5. § a) pontjában az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe a „földmûvelésügyi igazgatóság” szöveg,
d) 5. § b) pontjában az „Az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „A földmûvelésügyi igazgatóság” szöveg
lép.

5. A közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása
5. §

A közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
a) 3. § (4) bekezdés c) pontjában az „az ÁNTSZ városi intézetét” szövegrész helyébe az „a járási (fõvárosi kerületi)
hivatal járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdés d) pontjában az „az ÁNTSZ városi intézetének” szövegrész helyébe az „a járási (fõvárosi kerületi)
hivatal járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetének” szöveg
lép.
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6. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 134. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyámhivatal illetékességi területén mûködõ hivatásos gondnok a fõvárosi és megyei kormányhivatal szociálisés gyámhivatalával kormányzati szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy.”
(2) Az R1.
a) 46. § (6) bekezdés f) pontjában és 110. § (1) bekezdés i) pontjában a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal”
szöveg,
b) 102. § (1) bekezdés i) pontjában a „jegyzõtõl” szövegrész helyébe a „járási hivataltól” szöveg,
c) 102. § (5) bekezdésében a „jegyzõvel” szövegrész helyébe a „járási hivatallal” szöveg
lép.

7. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
7. §

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 17. §
(3) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal” szöveg lép.

8. A büntetõeljárásban résztvevõk, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme
elrendelésének feltételeirõl és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet
módosítása
8. §

A büntetõeljárásban résztvevõk, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének
feltételeirõl és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében
a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási
(fõvárosi kerületi) gyámhivatala” szöveg lép.

9. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl szóló
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
9. §

A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. § (5) bekezdésében a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

10. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása
10. §

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
1. számú melléklet C) rész 2. pont 2.1. alpontjában az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe a „megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szöveg lép.

11. Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
módosítása
11. §

Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
a) 2. § e) pontjában az „a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: kerületi
hivatal)” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság” szöveg,
b) 2. § e) pontjában az „a kerületi hivatal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóság” szöveg,
c) 2. § i) és j) pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, valamint a kerületi
hivatal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg
lép.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 138. szám

24099

12. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl szóló
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
12. §

A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 16. §
(1) bekezdésében a „körzeti földhivatal” szövegrész helyébe a „járási földhivatal” szöveg lép.

13. A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának
rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A földmûvelésügyi igazgatóság az ipari mákot termesztõk bejelentési és nyilvántartási kötelezettségeinek
betartását a virágzástól a betakarításig terjedõ idõszakban évente legalább egyszer ellenõrzi.”
(2) A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet
a) 1. § b) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 1. § c), i) és j) pontjában, 2. §-ában, 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 6. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. §
(2) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a termõterület szerint illetékes
területi szervével (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)” szövegrész helyébe az „a termõterület szerint illetékes
megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságával (a továbbiakban: földmûvelésügyi igazgatóság)”
szöveg,
d) 5. § (1) bekezdés g) pontjában az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „a földmûvelésügyi
igazgatóságnak” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (2) és (3) bekezdésében, 12. §-ában
az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „a földmûvelésügyi igazgatóság” szöveg,
f) 6. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 10. § (7) bekezdésében az „az MgSzH területi szervét” szövegrész
helyébe az „a földmûvelésügyi igazgatóságot” szöveg,
g) 7. § (3) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében az „Az MgSzH területi szerve” szövegrész
helyébe az „A földmûvelésügyi igazgatóság” szöveg,
h) 7. § (1) bekezdésében az „a falugazdászi hálózat” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ hivatal” szöveg,
i) 7. § (3) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében az „az MgSzH Központon” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-en”
szöveg,
j) 10. § (2) bekezdésében az „az MgSzH területi szervével” szövegrész helyébe az „a földmûvelésügyi
igazgatósággal” szöveg,
k) 12. §-ában az „Az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg, az „az MgSzH területi szervei”
szövegrész helyébe az „a földmûvelésügyi igazgatóságok” szöveg
lép.

14. A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
14. §

A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében a „körzeti” szövegrész
helyébe a „járási” szöveg lép.

15. Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
módosítása
15. §

Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
a) 3. számú melléklet II.2. pont b) alpontjában a „területi fõépítészi iroda” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi hivatalának állami fõépítésze” szöveg,

24100

MAGYAR KÖZLÖNY

b)

•

2012. évi 138. szám

3. számú melléklet II.2. pont f) alpontjában a „körzeti földhivatal (a fõvárosban a Fõvárosi Kerületek Földhivatala),
több körzeti” szövegrész helyébe a „járási földhivatalban, több járási” szöveg

lép.

16. Az egyes lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezésérõl szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet
módosítása
16. §

Az egyes lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezésérõl szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet
a) 7. § (3) bekezdésében a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási” szöveg,
b) 10/A. §-ában a „megyei, fõvárosi szociális és gyámhivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal szociális és gyámhivatal” szöveg
lép.

17. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
17. §

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló
63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében a „körzeti földhivatalhoz, illetve a Fõvárosi Kerületek Földhivatalához (a továbbiakban
együtt: körzeti földhivatal)” szövegrész helyébe a „járási földhivatalhoz” szöveg,
b) 1. § (4) és (6) bekezdésében, 2. § (1)–(2) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1)–(2) bekezdésében, 5. §
(1), (4)–(5) és (7) bekezdésében a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási” szöveg
lép.

18. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása
18. §

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában
a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal” szöveg lép.

19. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
19. §

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 12. számú melléklet 6. sorában a „körzeti földhivatal, több körzeti” szövegrész helyébe a „járási
földhivatal, több járási” szöveg lép.

20. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
20. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a) 15. § (3) bekezdés b) pontjában az „annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ)”
szövegrész helyébe az „a járási (fõvárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltsége (a továbbiakban: munkaügyi
kirendeltség, a megyei munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség a továbbiakban együtt: munkaügyi
központ)” szöveg,
b) 3. számú melléklet 3.1.2. pont a) alpontjában a „munkaügyi központnak vagy kirendeltségének” szövegrész
helyébe a „megyei munkaügyi központnak vagy a munkaügyi kirendeltségnek” szöveg,
c) 3. számú melléklet 5.3.3. pont c) alpontjában a „munkaügyi központtal, annak kirendeltségével” szövegrész
helyébe a „megyei munkaügyi központtal, a munkaügyi kirendeltséggel” szöveg,
d) 3. számú melléklet 5.3.3. pont d) alpontjában a „munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével” szövegrész
helyébe a „megyei munkaügyi központtal, a munkaügyi kirendeltséggel” szöveg,
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3. számú melléklet 5.3.4. pont elsõ francia bekezdésében a „munkaügyi központnak (kirendeltségének)”
szövegrész helyébe a „munkaügyi központnak, illetve a munkaügyi kirendeltségnek” szöveg,
9. számú melléklet II. pont b) pontjában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatal” szöveg

21. A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez
kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
21. §

A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet
2. melléklet 1. pontjában a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási hivatalának járási” szöveg lép.

22. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
22. §

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „települési önkormányzat – a fõvárosban a kerületi önkormányzat – jegyzõjét”
szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban:
járási hivatal)” szöveg,
b) 4. § (4) bekezdés aa) pontjában a „fõvárosi fõjegyzõ” szövegrész helyébe a „fõvárosi kormányhivatal fõvárosi
kerületi hivatala” szöveg,
c) 4. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „illetékes települési – a fõvárosban a kerületi – önkormányzat
jegyzõje, összeférhetetlenség esetén az illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség által kérelemre
kijelölt települési (kerületi) önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi)
hivatal, összeférhetetlenség esetén az illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség által kérelemre kijelölt
járási (fõvárosi kerületi) hivatal” szöveg,
d) 8/B. § (2) bekezdés e) pontjában, 8/B. § (5) bekezdés a) pontjában a „kistérségi népegészségügyi intézetét”
szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézetét” szöveg,
e) 3. melléklet C:3 mezõjében a „körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintõ esetekben
a megyei kormányhivatal földhivatala, a fõvárosban a fõvárosi kormányhivatal földhivatala” szövegrész helyébe
a „járási földhivatal, több járási földhivatal illetékességi területét érintõ esetekben a megyei (fõvárosi)
kormányhivatal földhivatala” szöveg,
f) 4. melléklet 6. sor 3. oszlopában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg,
g) 5. melléklet 4. sor 3. oszlopában a „kistérségi (fõvárosi kerületi) intézete” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi
kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg,
h) 5. melléklet 4. sor 4. oszlopában a „szervének kistérségi (fõvárosi kerületi) intézete” szövegrész helyébe a „szerve”
szöveg
lép.

23. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
23. §

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
a) 4/A. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Központját” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági
és
állat-egészségügyi
szervét,
másodfokú
eljárásban
a
Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt” szöveg,
b) 3. melléklet C:4 mezõjében a „körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintõ esetekben
a megyei kormányhivatal földhivatala, a fõvárosban a Fõvárosi Kormányhivatal Földhivatala” szövegrész helyébe
a „járási földhivatal, több járási földhivatal illetékességi területét érintõ esetekben a megyei (fõvárosi)
kormányhivatal földhivatala” szöveg,
c) 3. melléklet C:7 mezõjében a „Fõvárosi fõjegyzõ” szövegrész helyébe az „illetékes fõvárosi kerületi hivatal” szöveg
lép.
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24. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
24. §

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pont aa) alpontjában a „körzetközponti jegyzõk”
szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala” szöveg lép.

25. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
25. §

(1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2)–(3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A földhivatali szervezet-rendszer
a) megyei földhivatalokból, Budapesten a Fõvárosi Földhivatalból (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal),
b) járási földhivatalokból, Budapesten a Budapesti 1. Számú Földhivatalból és a Budapesti 2. Számú Földhivatalból
(a továbbiakban együtt: járási földhivatalok), továbbá földhivatali kirendeltségekbõl,
c) a Földmérési és Távérzékelési Intézetbõl (a továbbiakban: FÖMI)
áll.
(3) A FÖMI központi hivatal, amelyet az ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért, valamint a földügyért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányít.”
(2) Az R2. 2. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, 7. § (1) és (3)–(4) bekezdésében, a 8. §-t megelõzõ címben, a 8. §
(1)–(2) bekezdésében, a 9. § (1)–(2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, a 12. §
(4) bekezdésében, a 14. §-ban, a 15. § (1) bekezdésében, a 16. §-ban, a 18. § (1) bekezdésében a „körzeti” szövegrészek
helyébe a „járási” szöveg lép.
(3) Az R2. 3. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A megyei földhivatal illetékességi területe kiterjed a megye területére, a Fõvárosi Földhivatal illetékessége pedig
a fõváros területére. A járási földhivatalok illetékességi területét, valamint a kirendeltségek mûködési területét külön
jogszabály határozza meg.
(3) A járási földhivatal a külön jogszabályban meghatározott járási (fõvárosi kerületi) hivatal önálló feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ szakigazgatási szerve. A járási földhivatal nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban
a járási földhivatal vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõje jár el. A megyei földhivatal vezetõje
vagy más kormánytisztviselõje a járási földhivatal vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az
elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”
(4) Az R2. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Fedezetcsere esetén, ha a kérelem több járási földhivatal illetékességi területén fekvõ ingatlanokra vonatkozik,
a döntés meghozatalára az a járási földhivatal rendelkezik illetékességgel, amelynek illetékességi területén fekvõ
ingatlanra a jelzálogjog bejegyzést kérik. Ha több – különbözõ járási földhivatal illetékességi területén fekvõ –
ingatlanra kérik a jelzálogjog bejegyzését, az a járási földhivatal rendelkezik illetékességgel, amelyhez az eredeti
okiratokat benyújtották.”
(5) Az R2. 8/A. §-ában az „ingatlanügyi hatóság” szövegrész helyébe a „járási földhivatal” szöveg lép.
(6) Az R2. kiegészül a következõ 22. §-sal:
„22. § (1) Ahol jogszabály körzeti földhivatalt említ, azon a járási (a fõvárosban a Budapesti 1. Számú, illetve Budapesti
2. Számú) földhivatalt kell érteni.
(2) Ahol jogszabály járási földhivatalt említ, azon érteni kell a Budapesti 1. Számú Földhivatalt és a Budapesti 2. számú
Földhivatalt is.”

26. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
26. §

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 32/E. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontjában a „fõvárosi fõjegyzõt” szövegrész helyébe az „illetékes fõvárosi
kerületi hivatal” szöveg,
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4. számú melléklet 6. sorában a „körzeti földhivatal, több körzeti” szövegrész helyébe a „járási földhivatal, több
járási” szöveg

lép.

27. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
27. §

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés szabályairól
szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 2. számú melléklet 1. táblázat B:2 mezõjében a „Munkaügyi központok kirendeltségei” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségei” szöveg,
b) 2. számú melléklet 1. táblázat B:22 mezõjében a „Kistérségi” szövegrész helyébe „Járási” szöveg, az E:22
mezõjében a „kistérség” szövegrész helyébe „járás” szöveg,
c) 2. számú melléklet 1. táblázat E:47, E:48 és E:89 mezõjében a „kistérség” szövegrész helyébe „járás” szöveg,
d) 2. számú melléklet 1. táblázat A:97–A:100 mezõjében, A:108–A:112 mezõjében, valamint 2. számú melléklet
2. táblázat B:32 mezõjében a „NEFMI” szövegrész helyébe az „EMMI” szöveg,
e) 2. számú melléklet 2. táblázat A:32 mezõjében a „Nemzeti Erõforrás Minisztérium” szövegrész helyébe az „Emberi
Erõforrások Minisztériuma” szöveg,
f) 2. számú melléklet 2. táblázat A:43 mezõjében az „Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Fõigazgatóság” szöveg
lép.

28. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
28. §

A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
1. számú melléklet 4. sorában és a 2. számú melléklet 1–3. táblázatában a „Budapest Fõváros Önkormányzatának
fõjegyzõje” szövegrész helyébe az „illetékes fõvárosi kerületi hivatal” szöveg lép.

29. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
29. §

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 50. §-ában a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe
a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatalt” szöveg lép.

30. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
30. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 70. § c) pontjában a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban:
járási gyámhivatal)” szöveg,
b) 72. § (3) bekezdésében, 117. § (2) bekezdésében, 162. § (3) bekezdésében a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe
a „járási gyámhivatalt” szöveg,
c) 166. § (5) bekezdésében a „gyámhatóságnak” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatalnak” szöveg,
d) 167. § (5) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatal” szöveg
lép.

24104

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 138. szám

31. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
31. §

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
a) 62. § (9) bekezdésében a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatalt
(a továbbiakban: járási gyámhivatal)” szöveg,
b) 63. § (1) bekezdésében az „az egészségügyi államigazgatási szerv kistérségi tisztifõorvosát” szövegrész helyébe az
„a járási tisztifõorvost” szöveg,
c) 67. §-ában a „gyámhatóságnak” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatalnak” szöveg,
d) 76. § (2)–(3) bekezdésében a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatalt” szöveg
lép.

32. A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól
szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
32. §

A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól szóló 341/2007.
(XII. 15.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a „kerületi” szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

33. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
33. §

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében
a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

34. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
34. §

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. számú melléklet 2. pontjában a „fõvárosi fõjegyzõ” szövegrész helyébe az „illetékes fõvárosi kerületi hivatal” szöveg
lép.

35. A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek
kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
35. §

A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében a „kistérségi” szövegrész helyébe
a „járási” szöveg lép.

36. A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet
módosítása
36. §

A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében
a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

37. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosítása
37. §

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 6–8. pontjában
és a 2. számú melléklet 10. a) pontjában a „Kecskeméti Körzeti Földhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási
földhivatal” szöveg lép.
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38. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna
és Szõkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása
38. §

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet D:6, D:7,
D:8 mezõjében és 2. számú melléklet táblázatának 10. pont a) alpontjában a „Marcali Körzeti Földhivatal” szövegrész
helyébe az „illetékes járási földhivatal” szöveg lép.

39. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl,
valamint egyes szakhatósági közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
39. §

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakhatósági
közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pont
második b) sorában a „Fõvárosi Fõjegyzõ” szövegrész helyébe az „illetékes fõvárosi kerületi hivatal” szöveg lép.

40. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
módosítása
40. §

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében
a „körzetközponti jegyzõvel” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi)
hivatalával” szöveg lép.

41. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
41. §

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet C:6 mezõjében
a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

42. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
módosítása
42. §

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a) 6. § (2) bekezdés f) pontjában az „a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalnak (a továbbiakban:
kerületi hivatal)” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állat-egészségügyi igazgatóságnak (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóság)” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében az „a kerületi hivatal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és
állat-egészségügyi igazgatóság” szöveg,
c) 9. § (2) bekezdés d) pontjában az „a kerületi hivatallal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és
állat-egészségügyi igazgatósággal” szöveg,
d) 27. § (4) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõvel” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatallal”
szöveg
lép.

43. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
43. §

A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010.
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(III. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet D:8–D:11 mezõjében, 2. melléklet B:15 mezõjében a „Tatai Körzeti Földhivatal”
szövegrész helyébe az „illetékes járási földhivatal” szöveg lép.

44. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
44. §

Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet D:8–D:11 mezõjében, 2. melléklet B:15 mezõjében a „Püspökladányi Körzeti
Földhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási földhivatal” szöveg lép.

45. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
45. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet
a) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „körzetközponti feladatokat ellátó települési, fõvárosi kerületi önkormányzat
jegyzõjének” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala” szöveg,
b) 40. § (5a) bekezdés f) pontjában a „kirendeltségeik” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalok
munkaügyi kirendeltségei” szöveg
lép.

46. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
46. §

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklet 8. sorában, 6. melléklet 3. pont második b) sorában és a 7. melléklet
2. pont b) sorában a „fõvárosi fõjegyzõ” szövegrész helyébe az „illetékes fõvárosi kerületi hivatal” szöveg lép.

47. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
47. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.

48. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
48. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

49. A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
49. §

(1) A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §
(1) bekezdésében a „jogi igazgató” szövegrész helyébe a „koordinációs igazgató” szöveg lép.
(2) Az R3. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Koordinációs igazgatónak az a személy nevezhetõ ki, aki felsõfokú végzettséggel és legalább 5 év vezetõi
gyakorlattal rendelkezik.”
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(3) Az R3. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A NÁK igazgatói minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettes besorolású kormánytisztviselõk, illetményüket
a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja
meg.”
(4) Az R3. 9. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A NÁK)
„e) egyedi ügyekben jogi, szakmai tanáccsal segíti a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységét,”

50. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása
50. §

Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 8–11. pontjában és a 2. melléklet 10. a) pontjában a „Gyõri Körzeti Földhivatal” szövegrész helyébe
az „illetékes járási földhivatal” szöveg,
b) 1. melléklet 12. és 15. pontjában és a 2. melléklet 10. b)–c) és 15. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg
lép.

51. A zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása
51. §

A zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. §
(4) bekezdés a) pontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatala járási” szöveg lép.

52. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
52. §

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet
a) 1. melléklet D:4 mezõjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi, Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete” szövegrész helyébe a „Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának
Járási Népegészségügyi Intézete” szöveg,
b) 1. melléklet D:8–D:11 mezõjében, 2. melléklet B:10/a mezõjében a „Szegedi Körzeti Földhivatal” szövegrész
helyébe az „illetékes járási földhivatal” szöveg,
c) 2. melléklet C:10/b, C:10/c és C:15 mezõjében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg
lép.

53. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása
53. §

A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 8. pontjában a „Dabasi Körzeti Földhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási földhivatal” szöveg,
b) 2. melléklet 5. pont a) alpontjában a „Dabasi Körzeti Földhivatala” szövegrész helyébe az „illetékes járási
földhivatal” szöveg
lép.
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54. A magyar–szlovák összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû
mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
54. §

A magyar–szlovák összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet D:6 mezõjében, 2. melléklet 1. táblázat C:6 és C:7 mezõjében, 2. táblázat C:8 és C:9 mezõjében,
4. táblázat C:2 és C:3 mezõjében, 5. táblázat C:2 mezõjében, 8. táblázat C:2 mezõjében a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
b) 1. melléklet C:7 mezõjében és 2. melléklet 1. táblázat B:8 mezõjében a „körzeti földhivatal” szövegrész helyébe
a „járási földhivatal” szöveg
lép.

55. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
55. §

A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet
1. mellékletének 5. pontjában a „Hatvani Körzeti Földhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási földhivatal” szöveg
lép.

56. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
56. §

A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. pontjában és a 2. melléklet 12. a) pontjában a „Budapesti
1. számú Körzeti Földhivatal” szövegrész helyébe a „Budapesti 1. számú Földhivatal” szöveg lép.

57. A budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
57. §

A budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában a „Budapest 2. számú Körzeti
Földhivatal” szövegrész helyébe a „Budapest 2. számú Földhivatal” szöveg lép.

58. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
58. §

A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában
a „Budapest 1. számú Körzeti Földhivatal” szövegrész helyébe a „Budapest 1. számú Földhivatal” szöveg lép.
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59. A Kormányablakkal összefüggõ feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének
szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása
59. §

(1) A Kormányablakkal összefüggõ feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló
148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya]
„b) a kormányablak ügyintézõi képzésre jelentkezõ közigazgatási szerveknél foglalkoztatott közszolgálati
tisztviselõkre, valamint a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelõ személyekre (a továbbiakban
együtt: jelentkezõ),”
(2) Az R4. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A képzésben az vehet részt:
a) aki megfelel a jelentkezési feltételeknek,
b) akinek jelentkezése határidõben beérkezett, továbbá formailag és tartalmilag is megfelel a közzétett jelentkezési
felhívásnak,
c) aki a kiválasztási bizottság döntése alapján a kiválasztási eljárásban megfelelt.
(2) Közszolgálati tisztviselõ az (1) bekezdésben foglaltakon túl csak akkor vehet részt a képzésben, ha vállalja, hogy
továbbképzési megállapodást köt a képzésre.”
(3) Az R4.
a) 2. § 1. pontjában a „Nemzeti Közigazgatási Intézet” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal”
szöveg,
b) 3. § nyitó szövegrészében a „kormányablak ügyintézõi feladatot ellátó közszolgálati tisztviselõk” szövegrész
helyébe a „jelentkezõk” szöveg,
c) 4. § (4) bekezdésében a „jelentkezõ közszolgálati tisztviselõnél” szövegrész helyébe a „jelentkezõnél” szöveg,
d) 6. § (1) bekezdésében az „5. §” szövegrész helyébe az „5. § (1) bekezdés” szöveg,
e) 6. § (2) bekezdésében a „beküldõ közszolgálati tisztviselõket” szövegrész helyébe a „beküldõket” szöveg,
f) 6. § (3)–(6) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében
a „közszolgálati tisztviselõk” szövegrész helyébe a „jelentkezõk” szöveg,
g) 6. § (4) bekezdésében a „jelentkezést benyújtó közszolgálati tisztviselõket” szövegrész helyébe a „jelentkezõket”
szöveg,
h) 6. § (6) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselõ” szövegrész helyébe a „jelentkezõ” szöveg,
i) 7. § (2) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselõt” szövegrész helyébe a „jelentkezõt” szöveg,
j) 7. § (3) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselõkkel” szövegrész helyébe a „jelentkezõkkel” szöveg,
k) 7. § (5) bekezdés b) pontjában az „aki a jelentkezõ közszolgálati tisztviselõvel” szövegrész helyébe az „olyan
személy, aki a jelentkezõvel” szöveg,
l) 7. § (5) bekezdés c) pontjában az „akitõl” szövegrész helyébe az „olyan személy, akitõl” szöveg,
m) 8. § (1) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselõ” szövegrészek helyébe a „jelentkezõ” szöveg,
n) 8. § (2) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselõkrõl” szövegrészek helyébe a „jelentkezõkrõl” szöveg,
o) 10. § (1) bekezdésében az „a személyügyi központ” szövegrész helyébe az „az NKE” szöveg,
p) 10. § (2) bekezdés b) pontjában a „feltéve, hogy az álláshely megfelel a Kttv. 48. § (3) bekezdésében foglaltaknak”
szövegrész helyébe a „feltéve, hogy az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történõ
oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, tíz éven aluli gyermeket nevelõ személynél a másfél órát nem
haladja meg” szöveg,
q) 10. § (2) bekezdés e) pontjában az „a személyügyi központnak” szövegrész helyébe az „az NKE részére” szöveg,
r) 10. § (3) bekezdésében az „a személyügyi központ” szövegrész helyébe az „az NKE” szöveg
lép.

60. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása
60. §

A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
1. melléklet 9. pontjában a „Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal” szövegrész helyébe a „Budapesti 2. számú
Földhivatal” szöveg lép.
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61. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történõ elhelyezéséhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint az ezzel összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása
61. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történõ elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint az ezzel összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában és a 2. melléklet 10. a) pontjában
a „Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal” szövegrész helyébe a „Budapesti 1. számú Földhivatal” szöveg lép.

62. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása
62. §

A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról,
valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában
a „Debreceni Körzeti Földhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási földhivatal” szöveg lép.

63. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
63. §

Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 173/2012. (VII. 26.)
Korm. rendelet 1. melléklet D:8 mezõjében és a 2. melléklet B:10 mezõjében a „Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal”
szövegrész helyébe a „Budapesti 1. számú Földhivatal” szöveg lép.

64. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
64. §

(1) A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § (16) bekezdés 9. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(16) Az R4.]
„9. 84. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 85. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 86. § (1) bekezdésében, 88. § (2) bekezdés
b) pontjában, (3) bekezdés bevezetõ szövegében és d) pontjában, (4) bekezdésében, 91. § (3) bekezdésében, 91/A. §
(1), (2), (4) és (7) bekezdésében, 91/B. § (5) és (6) bekezdésében, 91/C. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 91/D. § (1), (2), (4),
(5) bekezdés elsõ és második mondatában, (8), (9) és (10) bekezdésében, 170. § (5) bekezdésében a „jegyzõ”
szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg,”
(2) A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § (16) bekezdés 15. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(16) Az R4.]
„15. 84. § (4) bekezdésében a „jegyzõtõl” szövegrész helyébe a „gyámhivataltól” szöveg,”
(3) A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § (16) bekezdés 17. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(16) Az R4.]
„17. 88. § (1) bekezdés második mondatában, 90. § (2) bekezdésében, 91/D. § (5) bekezdésében a „jegyzõvel”
szövegrész helyébe a „gyámhivatallal” szöveg,”
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(4) A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) Az R11. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
7. § (1) A járási gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban
a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra
alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
b) felveszi a szülõnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi
örökbefogadásához.
(2) A megyeszékhelyen mûködõ járási gyámhivatal, a fõvárosban a fõvárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala,
Pest megyében a Szentendrei Járási Gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban
a) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,
b) felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülõnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen
személy általi örökbefogadásához,
c) dönt az örökbefogadás engedélyezésérõl,
d) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,
e) pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt,
f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülõ adatairól.”

65. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
65. §

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 7. § (3) bekezdés c) pontjában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal
(a továbbiakban: járási gyámhivatal)” szöveg,
b) 11. § d) pontjában a „városi gyámhivatal” szövegrész helyébe a járási gyámhivatal” szöveg
lép.

66. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása
66. §

(1) A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (3) bekezdése
a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Amennyiben kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérõen nem rendelkezik, a járási szakigazgatási szerv
illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével.”
(2) Az R5.
a) 2. melléklet IV. pont 3. alpontjában az „Átadó helyébe az Átadó” szövegrész helyébe az „Átadó helyébe az Átvevõ”
szöveg,
b) 2. melléklet IV. pont 3. alpontjában az „Átadó három napon belül köteles írásban közölni Átadóval” szövegrész
helyébe az „Átadó három napon belül köteles írásban közölni az Átvevõvel” szöveg,
c) 2. melléklethez tartozó 5. számú mellékletben az „Ebbõl: szakmai létszám: ……………… fõ, funkcionális létszám:
……………… fõ” szövegrész helyébe az „Ebbõl: szakmai létszám: ……………… fõ, funkcionális létszám:
……………… fõ, üres státusz: ……………. fõ” szöveg,
d) 2. melléklethez tartozó 5/1. számú mellékletben a „köztisztviselõ, közalkalmazott, munkavállaló” szövegrész
helyébe a „köztisztviselõ, munkavállaló” szöveg
lép.

67. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása
67. §

A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet D:9 mezõjében és 2. melléklet B:10 mezõjében a „Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal” szövegrész
helyébe a „Budapesti 1. számú Földhivatal” szöveg,
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1. melléklet E:10 mezõjében és 2. melléklet C:11 és C:15 mezõjében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg

lép.

68. Záró rendelkezések
68. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1–3. §-a, 5–9. §-a, 11–12. §-a, 13. § (2) bekezdés h) pontja, 14–15. §-a, 16. § a) pontja, 17–21. §-a, 22. § a)–e) és
g) pontja, 23. § b)–c) pontja, 24–26. §-a, 27. § a)–c) pontja, 28–48. §-a, 50. § a) pontja, 51. §-a, 52. § a) és b) pontja, 53. §-a,
54. § b) pontja, 55–58. §-a, 60–63. §-a, 65. §-a, 67. § a) pontja, 69. § b)–d) pontja, valamint 1. és 2. melléklete 2013.
január 1-jén lép hatályba.

69. §

Hatályát veszti
a) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 41. § (9) bekezdése,
b) a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 42. § (1) és (3) bekezdésében,
44. §-ában, 50. § (1) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében a „körzeti” szövegrészek,
c) a Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat mûködésének részletes szabályairól szóló 44/2006. (II. 28.) Korm. rendelet,
d) az R2. 3. § (4) bekezdése és 1. melléklete,
e) a Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet,
f) az R3. 2. § (3)–(4) bekezdése,
g) az R4. 1. § a) pontjában az „(a továbbiakban: közigazgatási szervek)” szövegrész, a 7. § (5) bekezdés a) pontjában és
9. § (1) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselõ” szövegrész.

70. §

Nem lép hatályba a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 26. § a) és b) pontja, 37. §-a, 50. § g) pontja és a 61. § a) és
b) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. A járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetek székhelye, illetékességi területe
A

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

BARANYA MEGYE
Komlói Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Mohácsi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

B

Komló
Hegyháti Járás
Komlói Járás
Pécsváradi Járás
Mohács
Bólyi Járás
Mohácsi Járás
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A

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Pécsi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Siklósi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Szigetvári Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
BÁCS-KISKUN MEGYE
Bajai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Kalocsai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Kecskeméti Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Kiskunhalasi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

BÉKÉS MEGYE
Békéscsabai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Gyulai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Orosházi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Edelényi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

B

Pécs
Pécsi Járás
Siklós
Siklósi Járás
Sellyei Járás
Szigetvár
Szigetvári Járás
Szentlõrinci Járás

Baja
Bajai Járás
Bácsalmási Járás
Kalocsa
Kalocsai Járás
Kiskõrösi Járás
Kecskemét
Kecskeméti Járás
Kunszentmiklósi Járás
Tiszakécskei Járás
Kiskunhalas
Kiskunhalasi Járás
Jánoshalmai Járás
Kiskunfélegyházi Járás
Kiskunmajsai Járás

Békéscsaba
Békéscsabai Járás
Békési Járás
Gyomaendrõdi Járás
Szarvasi Járás
Gyula
Gyulai Járás
Sarkadi Járás
Szeghalomi Járás
Orosháza
Orosházi Járás
Mezõkovácsházai Járás

Edelény
Edelényi Járás
Kazincbarcikai Járás
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

B

Ózdi Járás
Putnoki Járás
Encsi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Miskolci Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Tiszaújvárosi Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Szerencsi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

BUDAPEST
Budapest II. Kerületi Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Budapest V. Kerületi Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Budapest VI. Kerületi Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Budapest X. Kerületi Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Budapest XI. Kerületi Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Encs
Encsi Járás
Gönci Járás
Szikszói Járás
Miskolc
Miskolci Járás
Tiszaújváros
Tiszaújvárosi Járás
Mezõcsáti Járás
Mezõkövesdi Járás
Szerencs
Cigándi Járás
Szerencsi Járás
Sárospataki Járás
Sátoraljaújhelyi Járás
Tokaji Járás

Budapest II. Kerület
I. Kerület
II. Kerület
III. Kerület
Budapest V. Kerület
IV. Kerület
V. Kerület
XIII. Kerület
Budapest VI. Kerület
VI. Kerület
VII. Kerület
VIII. Kerület
IX. Kerület
Budapest X. Kerület
X. Kerület
XVII. Kerület
XVIII. Kerület
Budapest XI. Kerület
XI. Kerület
XII. Kerület
XXII. Kerület
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Budapest XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Budapest XX. Kerületi Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

CSONGRÁD MEGYE
Hódmezõvásárhelyi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Szegedi Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Szentesi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
FEJÉR MEGYE
Dunaújvárosi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Móri Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Székesfehérvári Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE
Csornai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Gyõri Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

B

Budapest XIV. Kerület
XIV. Kerület
XV. Kerület
XVI. Kerület
Budapest XX. Kerület
XIX. Kerület
XX. Kerület
XXI. Kerület
XXIII. Kerület

Hódmezõvásárhely
Hódmezõvásárhelyi Járás
Makói Járás
Szeged
Szegedi Járás
Kisteleki Járás
Mórahalomi Járás
Szentes
Szentesi Járás
Csongrádi Járás

Dunaújváros
Dunaújvárosi Járás
Martonvásári Járás
Sárbogárdi Járás
Mór
Móri Járás
Bicskei Járás
Székesfehérvár
Székesfehérvári Járás
Enyingi Járás
Gárdonyi Járás
Polgárdi Járás

Csorna
Csornai Járás
Kapuvári Járás
Gyõr
Gyõri Járás
Pannonhalmi Járás
Téti Járás
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163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

Mosonmagyaróvári Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Soproni Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Balmazújvárosi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Debreceni Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Hajdúböszörményi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Hajdúszoboszlói Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Berettyóújfalui Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
HEVES MEGYE
Egri Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Füzesabonyi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Hatvani Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
Jászberényi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Karcagi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

B

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvári Járás
Sopron
Soproni Járás

Balmazújváros
Balmazújvárosi Járás
Derecskei Járás
Hajdúhadházi Járás
Nyíradonyi Járás
Debrecen
Debreceni Járás
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Járás
Hajdúnánási Járás
Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszlói Járás
Püspökladányi Járás
Berettyóújfalu
Berettyóújfalui Járás

Eger
Egri Járás
Bélapátfalvai Járás
Pétervásárai Járás
Füzesabony
Füzesabonyi Járás
Hevesi Járás
Hatvan
Hatvani Járás
Gyöngyösi Járás

Jászberény
Jászberényi Járás
Jászapáti Járás
Karcag
Karcagi Járás
Kunhegyesi Járás
Tiszafüredi Járás
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214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.

Mezõtúri Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Szolnoki Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Esztergomi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Komáromi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Tatabányai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

NÓGRÁD MEGYE
Balassagyarmati Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Salgótarjáni Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

PEST MEGYE
Ceglédi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Dabasi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Érdi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Gödöllõi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

B

Mezõtúr
Mezõtúri Járás
Kunszentmártoni Járás
Szolnok
Szolnoki Járás
Törökszentmiklósi Járás

Dorog
Esztergomi Járás
Komárom
Komáromi Járás
Kisbéri Járás
Tatabánya
Tatabányai Járás
Tatai Járás
Oroszlányi Járás

Balassagyarmat
Balassagyarmati Járás
Rétsági Járás
Szécsényi Járás
Salgótarján
Salgótarjáni Járás
Bátonyterenyei Járás
Pásztói Járás

Cegléd
Ceglédi Járás
Nagykõrösi Járás
Dabas
Dabasi Járás
Gyáli Járás
Érd
Érdi Járás
Budakeszi Járás
Gödöllõ
Gödöllõi Járás
Aszódi Járás
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263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

Monori Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Ráckevei Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Szentendrei Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Váci Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

SOMOGY MEGYE
Kaposvári Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Nagyatádi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Siófoki Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Marcali Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
Kisvárdai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Mátészalkai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Nyíregyházi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

B

Monor
Monori Járás
Nagykátai Járás
Vecsési Járás
Ráckeve
Ráckevei Járás
Szigetszentmiklósi Járás
Szentendre
Szentendrei Járás
Pilisvörösvári Járás
Vác
Váci Járás
Szobi Járás
Dunakeszi Járás

Kaposvár
Kaposvári Járás
Nagyatád
Nagyatádi Járás
Barcsi Járás
Csurgói Járás
Siófok
Siófoki Járás
Tabi Járás
Marcali
Marcali Járás
Fonyódi Járás

Kisvárda
Kisvárdai Járás
Záhonyi Járás
Mátészalka
Mátészalkai Járás
Csengeri Járás
Fehérgyarmati Járás
Nyírbátori Járás
Nyíregyháza
Nyíregyházi Járás
Ibrányi Járás
Kemecsei Járás
Nagykállói Járás
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315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.

B

Tiszavasvári Járás
Vásárosnaményi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
TOLNA MEGYE
Dombóvári Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Paksi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Szekszárdi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

VAS MEGYE
Körmendi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Szombathelyi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Sárvári Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
VESZPRÉM MEGYE
Ajkai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Balatonfüredi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Pápai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Veszprémi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:

Vásárosnamény
Vásárosnaményi Járás
Baktalórántházai Járás

Dombóvár
Dombóvári Járás
Tamási Járás
Paks
Paksi Járás
Szekszárd
Szekszárdi Járás
Bonyhádi Járás
Tolnai Járás

Körmend
Körmendi Járás
Szentgotthárdi Járás
Vasvári Járás
Szombathely
Szombathelyi Járás
Kõszegi Járás
Sárvár
Sárvári Járás
Celldömölki Járás

Ajka
Ajkai Járás
Devecseri Járás
Balatonfüred
Balatonfüredi Járás
Balatonalmádi Járás
Tapolcai Járás
Sümegi Járás
Pápa
Pápai Járás
Veszprém
Veszprémi Járás
Várpalotai Járás
Zirci Járás
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366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.

ZALA MEGYE
Keszthelyi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Nagykanizsai Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
Zalaegerszegi Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
Illetékességi terület:
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B

Keszthely
Keszthelyi Járás
Zalaszentgróti Járás
Nagykanizsa
Nagykanizsai Járás
Letenyei Járás
Zalaegerszeg
Zalaegerszegi Járás
Lenti Járás
”

2. melléklet a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok illetékességi területe
A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok illetékessége az alábbiakban meghatározott járások
illetékességi területére terjed ki.
1. Baranya megye
1.1 Komlói Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Komlói Járás
Pécsváradi Járás
Hegyháti Járás
1.2 Mohácsi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Bólyi Járás
Mohácsi Járás
1.3 Pécsi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Pécsi Járás
1.4 Siklósi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Sellyei Járás
Siklósi Járás
1.5 Szigetvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Szigetvári Járás
Szentlõrinci Járás
2. Bács-Kiskun megye
2.1 Bajai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Bajai Járás
2.2 Kalocsai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Kalocsai Járás
Kunszentmiklósi Járás
Kiskõrösi Járás
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2.3 Kecskeméti Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Kecskeméti Járás
Tiszakécskei Járás
2.4 Kiskunfélegyházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Kiskunfélegyházi Járás
Kiskunmajsai Járás
2.5 Kiskunhalasi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Kiskunhalasi Járás
Jánoshalmai Járás
Bácsalmási Járás
3. Békés megye
3.1 Békéscsabai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Békéscsabai Járás
Békési Járás
3.2 Gyomaendrõdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Székhely: Dévaványa
Szarvasi Járás
Gyomaendrõdi Járás
Szeghalmi Járás
3.3 Gyulai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Gyulai Járás
Sarkadi Járás
3.4 Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Orosházi Járás
Mezõkovácsházai Járás
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
4.1 Edelényi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Edelényi Járás
Putnoki Járás
Ózdi Járás
Kazincbarcikai Járás
4.2 Encsi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Encsi Járás
Gönci Járás
Szikszói Járás
4.3 Mezõkövesdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Mezõkövesdi Járás
Mezõcsáti Járás
Tiszaújvárosi Járás
4.4 Miskolci Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Miskolci Járás
Szerencsi Járás
4.5 Sárospataki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Sárospataki Járás
Cigándi Járás
Sátoraljaújhelyi Járás
Tokaji Járás
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5. Csongrád megye
5.1 Csongrádi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Csongrádi Járás
5.2 Hódmezõvásárhelyi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Hódmezõvásárhelyi Járás
5.3 Kisteleki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Kisteleki Járás
Mórahalmi Járás
5.4 Makói Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Makói Járás
5.5 Szegedi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Szegedi Járás
5.6 Szentesi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Szentesi Járás
6. Fejér megye
6.1 Bicskei Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Bicskei Járás
Gárdonyi Járás
6.2 Dunaújvárosi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Dunaújvárosi Járás
Martonvásári Járás
6.3 Móri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Móri Járás
6.4 Polgárdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Enyingi Járás
Polgárdi Járás
6.5 Sárbogárdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Sárbogárdi Járás
6.6 Székesfehérvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Székesfehérvári Járás
7. Gyõr-Moson-Sopron megye
7.1 Csornai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Csornai Járás
Kapuvári Járás
7.2 Gyõri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Gyõri Járás
Téti Járás
Pannonhalmi Járás
7.3 Mosonmagyaróvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Mosonmagyaróvári Járás
7.4 Soproni Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Soproni Járás
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8. Hajdú-Bihar megye
8.1 Berettyóújfalui Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Berettyóújfalui Járás
8.2 Debreceni Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Debreceni Járás
Nyíradonyi Járás
8.3 Derecskei Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Derecskei Járás
Hajdúszoboszlói Járás
8.4 Hajdúböszörményi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Hajdúböszörményi Járás
Balmazújvárosi Járás
8.5 Hajdúnánási Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Hajdúnánási Járás
Hajdúhadházi Járás
8.6 Püspökladányi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Püspökladányi Járás
9. Heves megye
9.1 Egri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Egri Járás
Bélapátfalvai Járás
Pétervásárai Járás
9.2 Füzesabonyi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Füzesabonyi Járás
9.3 Gyöngyösi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Gyöngyösi Járás
Hatvani Járás
9.4 Hevesi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Hevesi Járás
10. Jász-Nagykun-Szolnok megye
10.1 Jászberényi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Jászberényi Járás
Jászapáti Járás
10.2 Karcagi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Karcagi Járás
Tiszafüredi Járás
Kunhegyesi Járás
10.3 Mezõtúri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Mezõtúri Járás
Kunszentmártoni Járás
10.4 Szolnoki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Szolnoki Járás
Törökszentmiklósi Járás
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11. Komárom-Esztergom megye
11.1 Esztergomi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Esztergomi Járás
11.2 Kisbéri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Kisbéri Járás
11.3 Komáromi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Komáromi Járás
11.4 Tatabányai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Tatabányai Járás
Tatai Járás
Oroszlányi Járás
12. Nógrád megye
12.1 Balassagyarmati Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Balassagyarmati Járás
Rétsági Járás
12.2 Pásztói Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Pásztói Járás
Bátonyterenyei Járás
12.3 Salgótarjáni Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Salgótarjáni Járás
Szécsényi Járás
13. Pest megye
13.1 Ceglédi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Ceglédi Járás
Nagykõrösi Járás
13.2 Dabasi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Dabasi Járás
Gyáli Járás
13.3 Érdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Székhely: Érd
Budakeszi Járás
Érdi Járás
Pilisvörösvári Járás
Szentendrei Járás
Székhely: Budapest, XIII. Kerület
I. Kerület
V. Kerület
VI. Kerület
VII. Kerület
VIII. Kerület
IX. Kerület
XI. Kerület
XII. Kerület
XVIII. Kerület
XIX. Kerület
XX. Kerület
XXI. Kerület
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XXII. Kerület
XXIII. Kerület
13.4 Gödöllõi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Székhely: Gödöllõ
Gödöllõi Járás
Aszódi Járás
Székhely: Budapest, XIII. Kerület
II. Kerület
III. Kerület
IV. Kerület
X. Kerület
XIII. Kerület
XIV. Kerület
XV. Kerület
XVI. Kerület
XVII. Kerület
13.5 Monori Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Monori Járás
Nagykátai Járás
Vecsési Járás
13.6 Ráckevei Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Ráckevei Járás
Szigetszentmiklósi Járás
13.7 Váci Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Váci Járás
Szobi Járás
Dunakeszi Járás
14. Somogy megye
14.1 Kaposvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Kaposvári Járás
14.2 Marcali Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Marcali Járás
Fonyódi Járás
14.3 Nagyatádi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Nagyatádi Járás
Barcsi Járás
Csurgói Járás
14.4 Siófoki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Siófoki Járás
Tabi Járás
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
15.1 Fehérgyarmati-Vásárosnaményi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Fehérgyarmati Járás
Vásárosnaményi Járás
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15.2 Ibrányi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Ibrányi Járás
Kemecsei Járás
Baktalórántházai Járás
15.3 Kisvárdai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Kisvárdai Járás
Záhonyi Járás
15.4 Mátészalkai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Mátészalkai Járás
Csengeri Járás
15.5 Nyírbátori Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Nyírbátori Járás
Nagykállói Járás
15.6 Nyíregyházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Nyíregyházi Járás
Tiszavasvári Járás
16. Tolna megye
16.1 Bonyhádi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Bonyhádi Járás
16.2 Dombóvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Dombóvári Járás
16.3 Paksi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Paksi Járás
16.4 Szekszárdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Szekszárdi Járás
Tolnai Járás
16.5 Tamási Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Tamási Járás
17. Vas megye
17.1 Celldömölki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Celldömölki Járás
17.2 Körmendi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Körmendi Járás
Szentgotthárdi Járás
17.3 Sárvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Sárvári Járás
Vasvári Járás
17.4 Szombathelyi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Szombathelyi Járás
Kõszegi Járás
18. Veszprém megye
18.1 Ajkai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Ajkai Járás
Devecseri Járás
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18.2 Pápai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Pápai Járás
18.3 Tapolcai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Tapolcai Járás
Sümegi Járás
18.4 Veszprémi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Veszprémi Járás
Balatonfüredi Járás
Balatonalmádi Járás
Várpalotai Járás
18.5 Zirci Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Zirci Járás
19. Zala megye
19.1 Keszthelyi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Keszthelyi Járás
Zalaszentgróti Járás
19.2 Lenti Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Lenti Járás
19.3 Nagykanizsai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Nagykanizsai Járás
Letenyei Járás
19.4 Zalaegerszegi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Zalaegerszegi Járás”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 52/2012. (X. 17.) BM rendelete
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal és a határjelek
felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2010–2011. évi munkálatairól címû,
2011. október 7-én kelt Zárójegyzõkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz,
a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez, E és F határszakaszok 2011. címû határokmány
jóváhagyásáról
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
37. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

2. §

(1) A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének
és karbantartásának 2010–2011. évi munkálatairól címû, 2011. október 7-én kelt Zárójegyzõkönyvet (a továbbiakban:
Zárójegyzõkönyv), valamint a Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és
a koordináta-jegyzékhez, E és F határszakaszok 2011. címû határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítõ határokmány)
e rendelettel jóváhagyom.
(2) A Zárójegyzõkönyvet az 1. melléklet, a Kiegészítõ határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet az 52/2012. (X. 17.) BM rendelethez
ZÁRÓJEGYZÕKÖNYV
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal és a határjelek felújításának,
megjelölésének és karbantartásának 2010–2011. évi munkálatairól
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselõházának Végrehajtó
Tanácsa között a magyar–jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és
karbantartására Belgrádban, 1983. évi október hó 20. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikke
alapján létrehozott Magyar–Szerb Vegyesbizottság az Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására
(a továbbiakban: Vegyesbizottság) az Egyezmény 9. cikkének (1) bekezdése alapján a 2010–2011. években elvégezte
a magyar–szerb államhatár D, E és F határszakaszán a D418 számú határjeltõl az F170 számú magyar–szerb–román
hármas-határjelig a határvonal megjelölésének, a határjelek felújításának és karbantartásának munkálatait.
A Vegyesbizottság az 1. mellékletben szereplõ összetételben, 2011. október 4–7. között Belgrádban megtartott
huszadik ülésszakán a következõ zárójegyzõkönyvet készítette el.

I. Bevezetõ
Az Egyezmény 9. cikke értelmében a Szerzõdõ Felek a határvonalat minden szakaszon ötévenként közösen ellenõrzik
és elvégzik a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint az államhatár kiegészítõ megjelölését.
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A Vegyesbizottság az Egyezmény hatályba lépését követõen a határjelek elsõ idõszakos ellenõrzését 1983–1984-ben,
a másodikat 1988–1989-ben, a harmadikat 1995-ben a negyediket 2000–2001-ben, az ötödiket pedig 2005–2006-ban
végezte el.
A Vegyesbizottság a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatár vonalának megjelölését a hatodik
idõszakos ellenõrzés keretében a 2010–2011. években:
– a D határszakaszon az 1973–1979 között végrehajtott felmérés alapján készített, és 1981-ben jóváhagyott
határokmányok (határleírás, határtérkép),
– az E és az F határszakaszokon az 1998–2001 között végrehajtott új felmérés alapján készített és 2009-ben
jóváhagyott határokmányok (határleírás, határtérkép, koordináta-jegyzék)
alapján ellenõrizte és felújította.

II. A munkák szervezése és végrehajtása
A Vegyesbizottság a hatodik idõszakos ellenõrzés szervezéséhez, végrehajtásához szükséges határozatait a következõ
ülésszakokon hozta meg:
tizenötödik ülésszak
2006. szeptember 25–28., Budapest,
tizenhatodik ülésszak
2007. szeptember 24–27., Belgrád,
tizenhetedik ülésszak
2008. október 7–9., Szeged,
tizennyolcadik ülésszak
2009. október 13–14., Belgrád,
tizenkilencedik ülésszak
2010. október 4–7., Budapest.
A vonatkozó határozatokat – az Egyezmény 15. cikkének (5) bekezdése alapján – az ülésszakokról készült
jegyzõkönyvek tartalmazzák.
A Vegyesbizottság tizennyolcadik ülésszakán megbízta a vegyes munkacsoportot az Egyezmény 9. cikkében szereplõ
feladatok végrehajtásával.
A vegyes munkacsoport egy magyar és egy szerb földmérõ szakember vezetésével végezte el a munkálatokat.
A munkaerõt, az anyagokat, a jármûveket és a mûszereket mindkét fél önállóan biztosította.
A vegyes munkacsoport a határjelek hatodik idõszakos ellenõrzését és felújítását a Vegyesbizottság 2005. november
14–16. között Belgrádban megtartott tizennegyedik ülésszaka jegyzõkönyvének 7. mellékleteként kiadott „Utasítás
a Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró közötti államhatár megjelöléséhez, a határjelek
ellenõrzéséhez, felújításához és karbantartásához” címû okmányban foglaltak szerint végezte el.
A határvonal megjelölésének, felújításának és karbantartásának terepi munkálatait a vegyes munkacsoport
2010. március 16. és szeptember 30. között, valamint 2011. április 11–15. között és augusztus 25-én végezte el, melyek
közül a jelentõsebbek a következõk voltak:
– 1130 határjel ellenõrzése szemrevételezéssel;
– 7 határjel visszahelyezése eredeti helyére;
– 14 jelentõsen sérült határjel cseréje új kõvel;
– 396 megdõlt határjel függõleges helyzetbe állítása;
– 3 határjel típusának megváltoztatása;
– 307 sérült határjel kijavítása;
– 10 határjelnél új földalatti jel elhelyezése;
– 1128 határjel lefestése, valamint a betûjelzések, számok és egyéb jelek felfestése;
– 5 közúti határátkelõhelyen a határvonal megjelölése az aszfaltozott utakon 20 cm széles, piros vonallal;
– 187 db háromszögelési pont ellenõrzése és karbantartása.
A Vegyesbizottság a 2010. július 6–8. között végrehajtott szemléje során ellenõrizte az államhatár felújítási,
megjelölési és karbantartási terepmunkáit.
A határjelek hatodik idõszakos ellenõrzését és felújítását követõn a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti
államhatárt 1133 határjel jelöli.

III. A munkálatok okmányolása
A vegyes munkacsoport vezetõi az általuk végrehajtott munkálatokról jegyzõkönyvet készítettek, amelyet
a Vegyesbizottság felülvizsgált és jóváhagyott.
A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése értelmében és a jóváhagyott jegyzõkönyvek alapján elrendelt
változtatásokat, kiegészítéseket és módosításokat a „Kiegészítés és módosítás az államhatár leírásához, térképeihez és
koordináta-jegyzékéhez 2011” (a továbbiakban: Kiegészítés és módosítás 2011) címû határokmányban tartja nyilván.
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A Kiegészítés és módosítás 2011 belsõ lapjait a felek az általuk karbantartott határszakaszokról önállóan készítették el,
melyeket a másik fél ellenõrzött.
A Kiegészítés és módosítás 2011 a határvonal megjelölésének valamennyi, a határjelek ötödik idõszakos
ellenõrzésének befejezése óta (2006) bekövetkezett változását és kiegészítését, valamint a határokmányokban
megállapított hibák helyesbítését tartalmazza.
A Vegyesbizottság a Kiegészítés és módosítás 2011 okmányt felülvizsgálta és jóváhagyta.
A Vegyesbizottság összeállította a „Statisztikai adatok a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti
államhatárról (2010–2011. évi ellenõrzés és felújítás utáni állapot)” címû okmányt, amely e zárójegyzõkönyv
2. mellékletét képezi.

IV. A Vegyesbizottság összefoglaló megállapításai
A Vegyesbizottság megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti határvonal – az Egyezmény
1. cikkében foglaltaknak megfelelõen, figyelembe véve az 1981. és 2009. években a Szerzõdõ Felek által jóváhagyott
határokmányokat – a határjelek hatodik idõszakos ellenõrzésének és felújításának eredményei szerint nem változott.
A Vegyesbizottság megállapítja, hogy a határjelek hatodik idõszakos ellenõrzésének és felújításának befejezése után
a magyar–szerb államhatár a terepen egyértelmûen felismerhetõ.
A Vegyesbizottság küldöttségei, a vegyes szakértõi csoport, valamint a vegyes munkacsoport vezetõi és tagjai
a határjelek hatodik idõszakos ellenõrzése és felújítása során feladataikat jól együttmûködve, egyetértésben hajtották
végre.
A Vegyesbizottság megállapította, hogy a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatár E és F
határszakaszaira vonatkozóan kidolgozott, Budapesten, 2004. május 17–21. között megtartott tizenharmadik
ülésszakán elfogadott új határokmányok a jóváhagyásról szóló kölcsönös diplomáciai értesítést követõen 2009.
október 7-én léptek hatályba és azzal egyidejûleg az 1981-ben az E és F határszakaszokra vonatkozóan jóváhagyott
határokmányok hatályukat vesztették.
A Vegyesbizottság megállapította, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya, Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa és
Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság, Szerbia és Montenegró, valamint Románia államhatárainak
találkozási pontjáról, az azt jelölõ hármashatár-jelrõl és annak karbantartásáról szóló, 2006. április 19-én Újvidéken
aláírt Megállapodás 2010. január 7-én hatályba lépett.
A Vegyesbizottság küldöttségei e zárójegyzõkönyvet a két állam kormánya elé terjesztik jóváhagyásra. A
jóváhagyásról a két fél diplomáciai úton értesíti egymást.
E zárójegyzõkönyv készült Belgrádban, 2011. október 7-én, két példányban, magyar és szerb nyelven, mindkét nyelvû
szöveg egyaránt hiteles.
Mellékletek száma: 2 db.
A Vegyesbizottság magyar
küldöttségének elnöke:

A Vegyesbizottság szerb
küldöttségének elnöke:

1. melléklet a Zárójegyzõkönyvhöz

Magyar Köztársaság küldöttsége:
Vájlok László rendõr alezredes
Busics Imre okleveles mérnök,
Bence István okleveles mérnök,
Angyal László okleveles mérnök,
dr. Hajnal Gábor rendõr fõhadnagy,
Burján Lászlóné,

a küldöttség elnöke
tag
szakértõ
szakértõ
szakértõ
tolmács
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Szerb Köztársaság küldöttsége:
Szava Sztankovity alezredes, mgr.
Vladan Tadity alezredes, mgr.
Goran Golity okleveles mérnök
Nela Csorokalo,

a küldöttség elnöke
tag
szakértõ
tolmács

2. melléklet a Zárójegyzõkönyvhöz

STATISZTIKAI ADATOK
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatárról
(2010–2011. évi ellenõrzés és felújítás utáni állapot)

Határszakasz

A határvonal hossza [m]

Szárazföldön
Vízben
Összesen
A határI. típusú határoszlop
vonalon
II. típusú határoszlop
III. típusú határoszlop
Hármashatárjel
Határcsap
Határtábla
Meg nem jelölt töréspont
Szerb
I. típusú határoszlop
területen
II. típusú határoszlop
Háromszögelési pontok
I. típusú határoszlop
Magyar
II. típusú határoszlop
területen
Háromszögelési pontok
I. típusú határoszlop
II. típusú határoszlop
III. típusú határoszlop
Hármashatárjel
ÖSSZESEN
Határcsap
Határtábla
Háromszögelési pontok
Meg nem jelölt töréspont
HATÁRJEL ÖSSZESEN
HÁROMSZÖGELÉSI PONT ÖSSZESEN
TÖRÉSPONT ÖSSZESEN

D
(a D418 sz.
határjeltõl)

4 869,18
5 706,46
10 575,64
23
9

E

F

Összesen

130 818,97
2 214,96
133 033,93
502
196
73

20 682,33
10 089,67
30 772
93

156 370,48
18 011,09
174 381,57
618
196
93
1
5

11
1

5
63
32

257
4

84
74

404
110

6
33

43
4

12
73

61
110

9
88

99
510
196
73

28
240

136
838
196
93
1
5

9

11
1

5
15
63
97
15
95

142
257
784
142
1 033

40
84
252
40
189

197
404
1 133
197
1 317

24132

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 138. szám

2. melléklet az 52/2012. (X. 17.) BM rendelethez*
Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez,
E és F határszakaszok 2011. címû határokmány

* A rendelet 2. melléklete a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában az „Az 52/2012. (X. 17.) BM rendelet 2. melléklete” hivatkozás alatt található.
A melléklet ezen része a jelen közlöny 24133-tól 24163-ig oldalait képezi.
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Az emberi erõforrások miniszterének 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelete
a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja alapján meghatározott feladatkörömben
eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma
(a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetéhez (a továbbiakban: fejezet) tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzatok (a továbbiakban: elõirányzatok) 2012. évi felhasználására terjed ki.
(2) Az elõirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (5) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott felhasználási ismérveit az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó korábban megítélt
támogatások esetében a támogatás e rendelet alapján nyújtható támogatással együttesen sem haladhatja meg
a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek
nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 800/2008/EK bizottsági rendeletben, a Szerzõdés 87. és
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendeletben, illetve az Európai Bizottság határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást, vagy
legmagasabb támogatási összeget.
(4) A fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím
a) 23. Sporttevékenység támogatása alcím,
b) 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím,
c) 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek alcím, 26. Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
jogcímcsoport
elõirányzatainak felhasználásáról külön jogszabály rendelkezik.

1. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. pontja
szerinti civil szervezet, a közalapítvány, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv,
a köztestület, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyház, a belsõ egyházi jogi személy,
a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi
együttmûködési csoportosulás, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet,
az európai szövetkezet, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat,
az erdõbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, a helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
a nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személyiségû társulás, többcélú
kistérségi társulás, továbbá az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, az országos sportági szakszövetség és a sportszövetség
(a továbbiakban együtt: sportszövetség), valamint jogszabály alapján jogi személynek minõsülõ egyéb szervezet.
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II. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
2. Az elõirányzatok felhasználása

3. §

(1) Az elõirányzatokból támogatásként részben vagy egészben vissza nem térítendõ, illetve visszatérítési
kötelezettséggel terhelt költségvetési támogatás egyaránt nyújtható.
(2) A visszatérítési kötelezettséggel terhelt költségvetési támogatás a visszatérítési határidõ lejárta elõtt írásban
benyújtott, a kedvezményezett részletes indokolását tartalmazó kérelmére – a támogató döntése alapján – az Áht.
97. § (1) bekezdésének megfelelõen minõsíthetõ vissza nem térítendõvé.
(3) A vissza nem térítendõ céllal nyújtott költségvetési támogatások esetén bármely okból visszafizetésre kötelezett
kedvezményezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó
kérelmére részletfizetési kedvezmény adható, amelyrõl külön megállapodást kell kötni. A részletekben történõ
visszafizetés idõtartama a 3 millió forintot el nem érõ költségvetési támogatások esetén a 6 hónapot, a 3 millió forint
összegû és az a feletti költségvetési támogatások esetében a 12 hónapot nem haladhatja meg.
(4) Visszafizetési kötelezettség elõírása mellett vállalható kötelezettség – az elõirányzatok céljának megfelelõen –
az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatással, vagy egyéb nemzetközi szerzõdés alapján megvalósuló
pályázatos vagy kiemelt projekteknek az európai uniós forrás lehívásáig felmerülõ kiadásai megelõlegezése céljából.
A visszafizetési kötelezettséget az európai uniós, vagy egyéb nemzetközi szerzõdés alapján biztosított forrás
beérkezésének üteme szerint kell teljesíteni. A kedvezményezett az igénybe vett költségvetési támogatást akkor is
köteles visszatéríteni, ha azt az európai uniós forrásból, vagy az egyéb nemzetközi szerzõdés alapján részére nem
folyósítják.

3. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés
4. §

(1) A kötelezettségvállalási jogkört a miniszter által az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 30. § szerinti belsõ szabályzatban kijelölt személy
(a továbbiakban: kötelezettségvállaló) a jogi és pénzügyi ellenjegyzés után írásban gyakorolja.
(2) A fejezet 20. cím 35. alcímen szereplõ Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez fejezeti kezelésû elõirányzat
esetében – a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján – a Magyar Államkincstár Központ jár el kezelõ szervként és gyakorolja az ezzel
összefüggõ jogosítványokat.
(3) A fejezet 20. cím 17. alcím
a) 1. jogcímcsoport „Gyermekvédelmi Lakás Alap”,
b) 7. jogcímcsoport „GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása”
elõirányzat terhére nem adható ki támogatói okirat és nem köthetõ támogatási szerzõdés, ha az a következõ évek
elõirányzatai terhére jelent kötelezettségvállalást.

4. A támogatási szerzõdés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok
5. §

(1) A kedvezményezettnek a támogatási szerzõdés megkötéséhez az Ávr. 72. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározottakon túl a minisztériumhoz, közvetett felhasználás esetén a lebonyolító szervezethez (a továbbiakban
együtt: támogató) a következõ dokumentumokat kell benyújtania:
a) a gazdasági társaságnak nem minõsülõ gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítõ okiratának – különösen
alapító okirat, alapszabály – egyszerû másolatát;
b) az alábbi dokumentumok kiállító hatóság vagy közjegyzõ, illetve – egyedi támogatási igény esetén – a támogató
által hitelesített másolatát:
ba) gazdálkodó szervezet esetén a létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló okirat – különösen
cégkivonat, nyilvántartásba vételérõl szóló igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány;
bb) ahol a jogszabály elõírja, a mûködési engedély;
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a gazdálkodó szervezet képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a számlavezetõ pénzintézet által vezetett aláírási kartonja másolatának
a számlavezetõ pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát;
d) a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselõtõl eltérõ képviselet, valamint a (3) bekezdés e) pontjában
meghatározott szervezet és a (3) bekezdés f) pont szerinti nyilvántartásban nem szereplõ belsõ egyházi jogi
személy esetén a gazdálkodó szervezet képviselõjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes
bizonyító erejû magánokiratnak minõsülõ – okiratot;
e) határon túli magyar kedvezményezett esetén a magyarországi bankszámlával rendelkezõ szervezet befogadó
nyilatkozatát, amennyiben ezzel rendelkezik;
f) felhalmozási célú támogatások esetében elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles
tulajdonilap-másolatot, építési engedély-köteles beruházás támogatására benyújtott pályázat, kérelem esetén
a jogerõs elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdoni lapon bejegyzett tulajdonosától származó hozzájáruló
nyilatkozattal vagy a jogerõs építési engedélyt;
g) amennyiben jogszabály, a pályázati kiírás vagy a támogató azt a költségvetési támogatás biztosítása feltételeként
elõírta, az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott módon igazolt rendelkezésére álló
saját forrást, valamint a várható kifizetések ütemezését is tartalmazó részletes költségtervet, vagy amennyiben
a költségvetési támogatás forrása a minisztérium költségvetési fejezetében eredeti elõirányzatként megtervezett
költségvetési támogatás vagy elõzõ évi, az Ávr. 151–153. §-a alapján jóváhagyott elõirányzat maradványa, és
a kedvezményezett olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a miniszter tulajdonosi jogokat nem, csak
szakmai felügyeletet gyakorol, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. üzleti tervet elfogadó határozatát, továbbá
az üzleti terv alapján elkészített költségtervet;
h) amennyiben azt jogszabály elõírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyeket;
i) a kedvezményezett nyilatkozatát az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetõségérõl, illetve
– a fellelhetõség megváltozása esetére – a változás-bejelentési kötelezettség elfogadásáról;
j) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy mely szervezetektõl kért a pályázatában, illetve a kérelmében
megjelölt programhoz támogatást, valamint arról, hogy az elnyert támogatás összegérõl nyolc napon belül
tájékoztatja a támogatót;
k) beruházási támogatás esetén – támogatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen – a kedvezményezett
nyilatkozatát arról, hogy öt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerzõdésben foglalt célú fenntartását,
üzemeltetését;
l) tanfolyam, elõadássorozat, felkészítõ és oktatási jellegû rendezvény (a továbbiakban együtt: rendezvény)
megszervezésének támogatására benyújtott pályázat, kérelem esetén a rendezvény helyének és tematikájának,
az elõadások (órák) számának, valamint az óradíjnak a bemutatását;
m) a doppingellenes tevékenységet végzõ kedvezményezett nyilatkozatát, illetve igazolását arról, hogy külön
jogszabályban foglalt doppingellenes feladatainak eleget tesz;
n) a kedvezményezett sportszövetség nyilatkozatát, illetve igazolását arról, hogy a sportágában kötelezõ képesítési
követelmények elõírására vonatkozó szabályzatalkotási kötelezettségének eleget tett;
o) a sportcélú költségvetési támogatás kedvezményezettje nyilatkozatát arról, hogy az állami sportinformációs
rendszer részére történõ adatszolgáltatási kötelezettségének a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen
eleget tesz;
p) határon túli magyar kedvezményezett esetén a b) pontban meghatározott okirat magyar nyelvû fordítását;
q) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésbõl nyújtott
támogatás és – ha elõírásra került – a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékû, áru
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerzõdés az Ávr. 73. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen kizárólag írásban kerül megkötésre;
r) annak tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozatát, hogy
ra) a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan – a költségvetésbõl
nyújtott támogatás, és amennyiben az elõírásra került, saját forrás terhére teljesített – költségek
tüntethetõek fel, amelyek jogosságáról és összegszerûségérõl a kedvezményezett azok kifizetése elõtt –
ellenszolgáltatás teljesítését követõen esedékes kifizetés elõtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítésérõl is
– elõzetesen meggyõzõdött, valamint,
rb) az ra) alpontban foglaltak megtartásáról az Ávr. 80. § (4) bekezdése alapján a beszámolás keretében
nyilatkozattételi kötelezettség terheli, amelynek hiányában a beszámoló nem fogadható el;
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annak tudomásulvételére irányuló nyilatkozatát, hogy
sa) a folyósításra kerülõ költségvetési támogatásból a kedvezményezettet – az Áht. 52. § (4) bekezdése szerinti
normatív és egyéb hozzájárulás esetén akár a nem állami intézmény fenntartóját, akár az általa fenntartott
intézményt – terhelõ, az Áht. 50. § (3) bekezdése szerinti köztartozás összegét a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) az Áht. 52. § (3) és (4) bekezdése alapján – az Ávr. 79. § (2) bekezdése szerinti,
a minisztérium által e § (15) bekezdése alapján adott nyilatkozatára figyelemmel – visszatartja és az állami
adóhatóság részére átutalja,
sb) az sa) alpont szerinti visszatartás a kedvezményezettnek a költségvetési támogatás érdekében vállalt
kötelezettségeit – az Ávr. 79. § (4) bekezdése alapján – nem csökkenti, a visszatartott összeg a költségvetési
támogatással történõ elszámolás során a g) pont szerinti költségterv alapján felmerült költségként
– a (17) bekezdésben foglalt kivétellel – el nem számolható.
Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerzõdés megkötésének
napja. Az (1) bekezdés b), d)–g) pontja alapján benyújtott dokumentumok nem lehetnek a támogató által
meghatározott naptól, ennek hiányában az igényelt költségvetési támogatáshoz történõ benyújtásuk napjától
számított harminc napnál régebbiek.
Ha a költségvetési támogatás kedvezményezettje
a) a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv,
b) az Ávr. 41. § (3) és (4) bekezdése alapján más fejezet vagy annak irányítása alá tartozó költségvetési szerv,
c) olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött
szerzõdés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol és a minisztérium a támogató,
d) olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol és a minisztérium
a támogató,
e) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogi személyiségû társulás, térségi fejlesztési tanács vagy
többcélú kistérségi társulás,
f) az Ehtv. szerinti egyház, valamint az Ehtv.11. § (3) bekezdése szerint az egyházakkal való kapcsolattartás
koordinációjáért felelõs miniszter által nyilvántartásba vett belsõ egyházi jogi személy, vagy
g) egyéni vállalkozó, aki egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezik,
az a)–d) pont vonatkozásában az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott dokumentumokat, az e) pont
vonatkozásában az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott dokumentumokat, az f)–g) pontok vonatkozásában
az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot nem kell benyújtania.
A (3) bekezdés f), és g) pontja esetében a kedvezményezett létezését a támogató a vonatkozó nyilvántartásokban
ellenõrzi.
Amennyiben a (3) bekezdés f) pontjában meghatározott kedvezményezett létezésével kapcsolatban kétség merül fel,
a támogató elõírhatja a kedvezményezett részére létezésének az Ehtv. 11. § (3) bekezdése szerinti igazolását.
Ha a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó kedvezményezettrõl a Kincstár törvényben meghatározott közhiteles és
nyilvános nyilvántartást vezet, a kedvezményezettnek az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot
nem kell benyújtania. A kedvezményezett létezését a támogató ellenõrzi a nyilvántartásban.
Ha a kedvezményezett a közoktatás információs rendszerébe bejelentkezett, OM azonosítóval nyilvántartott
intézmény vagy a felsõoktatás információs rendszerének intézménytörzsében nyilvántartott szervezet,
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania. A kedvezményezett
létezését és egyéb nyilvántartott adatait a támogató ellenõrzi a fenti nyilvántartásokban.
Ha a kedvezményezett a sportról szóló 2004. évi I. törvényben szereplõ köztestület, amelynek létezését
a sportigazgatási szerv tartja nyilván, az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell
benyújtania.
Határon túli magyar kedvezményezett esetén
a) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okirat elfogadható abban az esetben is, ha az a (2) bekezdésben
meghatározott naptól számítva harminc napnál régebbi, de kilencven napnál nem régebbi;
b) a kedvezményezett írásbeli kérésére és indokolt esetben a támogató eltekinthet az (1) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározott dokumentumok benyújtásától, ha a támogatási igény benyújtását megelõzõ egy év folyamán
a kedvezményezett már nyújtott be támogatási igényt a támogatóhoz, és nyilatkozik arról, hogy adataiban
a korábban benyújtott dokumentumokhoz képest változás nem történt;
c) a támogató az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentum helyett – amennyiben a kedvezményezett
nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem képes azt csatolni – elfogadhat a kedvezményezett létezését
megfelelõen igazoló más dokumentumot is.
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(10) Ha a költségvetési támogatás kedvezményezettje a fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, az Ávr.
72. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatokat nem kell benyújtania.
(11) Nem magyarországi székhelyû kedvezményezett esetén a támogató az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
dokumentum helyett – amennyiben a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem képes azt
csatolni – elfogadhat a kedvezményezett képviselõjének aláírásképét megfelelõen igazoló más, az erre hatáskörrel
rendelkezõ hatóság által kiállított dokumentumot is.
(12) A (13) bekezdésben és az Ávr. 77. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel a kedvezményezett az Ávr.-ben
meghatározott biztosítékként köteles – legkésõbb a részére megítélt költségvetési támogatás vagy a költségvetési
támogatás elsõ részlete folyósításának a támogatási szerzõdésben meghatározott idõpontját megelõzõ ötödik napon
– benyújtani a támogatóhoz valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési
számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési
megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthetõ fizetési megbízás esetére
a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén
a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is. A biztosítékadási
kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül.
(13) Határon túli költségvetési támogatás esetén a visszafizetést szolgáló biztosítékok kikötésére a határon túli
költségvetési támogatás sajátos szabályairól szóló kormányrendeletet kell alkalmazni.
(14) Költségvetési támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított ingatlan vagy jármû a mûködtetési kötelezettség
idõtartama alatt csak a költségvetési támogatás nyújtójának elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási,
a szolgáltatási, illetve az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy
terhelhetõ meg.
(15) Az Ávr. 76. § (3) bekezdése alapján a támogató nem nyújthat költségvetési támogatást annak az igénylõnek,
pályázónak, amely az elõzõ évben vagy években azonos vagy jogelõd fejezethez tartozó azonos vagy jogelõd fejezeti
kezelésû elõirányzatból nyújtott költségvetési támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem
nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére
elõírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidõben, illetve a részletfizetési megállapodásban
meghatározott határidõben nem teljesítette.
(16) A minisztérium a Kincstár irányába – legkésõbb a támogatás kedvezményezett részére történõ folyósítás
jogszabályban meghatározott határidejét megelõzõ 5. napig – kizárólag akkor tesz az Ávr. 79. § (2) bekezdésében
meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha a humánszolgáltatások után nem állami intézmény fenntartójának
biztosított normatív és egyéb hozzájárulás kedvezményezettje a folyósítás – több részletben történõ folyósítás esetén
az egyes részletek folyósítása – idõpontját magában foglaló hónapot megelõzõ hónap tizenötödik napjáig
a minisztérium részére megküldött megalapozott kérelmében bemutatja
a) a költségvetési támogatás – köztartozással megegyezõ összegû – visszatartásának az átvállalt közfeladat
ellátására gyakorolt hatását, ennek részeként az érintett ellátottak számát, a közfeladat-ellátás
színvonalcsökkenése mértékét, az elmaradó szolgáltatásokat, valamint a várható hatás érvényesülésének
idõtartamát;
b) a költségvetési támogatás visszatartásának hiányában a köztartozás megfizetésének várható idõpontját.
(17) Az (1) bekezdés s) pont sb) alpontjától eltérõen az Áht. 52. § (3) bekezdése szerint visszatartott összeg a költségvetési
támogatás terhére akkor és olyan mértékben számolható el, ha és amennyiben a közfeladat ellátásának más módon
vagy más szervezeti keretben történõ hatékonyabb biztosítása érdekében az Országgyûlés, a Kormány vagy
a miniszter hatáskörében hozott intézkedés végrehajtása azt kifejezetten szükségessé teszi.

5. A költségvetési támogatás folyósítása
6. §

(1) A költségvetési támogatás folyósítása a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel csak a Kincstár által visszaigazolt
kötelezettségvállalásra történhet, a kötelezettségvállalás dokumentumában foglalt összeg erejéig és ütemezéssel,
amennyiben a szükséges fedezet az elõirányzat-finanszírozási tervnek megfelelõen rendelkezésre áll.
(2) A nem állami fenntartású felsõoktatási intézmények részére nyújtott normatív költségvetési támogatások esetében
a tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló dokumentumok kiadásáig – de legkésõbb 2012. április 30-áig –
az utolsó ismert feladatmutató és a hatályos normatíva mértékének figyelembevételével havi idõarányos
költségvetési támogatás folyósítható. A kötelezettségvállalások alapján szükségessé váló esetleges korrekciókra az év
hátralévõ hónapjaiban idõarányosan kerül sor.
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(3) A Kvtv. 38. § (1) bekezdése szerinti humánszolgáltatók részére a Kvtv. 3., 5. és 8. mellékletében szereplõ normatív és
központosított költségvetési támogatások a tárgyévi feladatmutatókkal kapcsolatos adatszolgáltatást megelõzõen
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet és az Ávr. 79. §
(2) bekezdése, valamint az 5. § (16) bekezdés elõírásait figyelembe véve folyósíthatók.
(4) A szociális és gyermekjóléti-, gyermekvédelmi normatív állami támogatások az egyházi és nem állami fenntartású
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet és az Ávr. 79. § (2) bekezdése, továbbá az 5. § (16) bekezdés elõírásait figyelembe véve folyósíthatók.
7. §

(1) A költségvetési támogatás folyósítása elõfinanszírozás keretében abban az esetben történhet egy összegben,
a) ha a támogatási szerzõdés megkötésének napja és a költségvetési támogatás felhasználására rendelkezésre álló
véghatáridõ közötti idõtartam nem haladja meg a 3 hónapot, és a költségvetési támogatás mértéke nem haladja
meg a 3 millió forintot,
b) ha a támogatandó feladat jellege vagy megvalósításának sürgõssége ezt kifejezetten szükségessé teszi, vagy
c) pályázati úton nyújtott költségvetési támogatás esetén, ha a 16. § (2) bekezdése szerinti pályázati terv, ennek
hiányában a miniszter egyedi engedélye azt kifejezetten elõírja, vagy
d) ha annak nyújtása a Nemzeti Együttmûködési Alap terhére történik.
(2) Amennyiben a költségvetési támogatás nem folyósítható az (1) bekezdésben foglaltak szerint egy összegben,
a költségvetési támogatás ütemezetten, a kiadásoknak az 5. § (1) bekezdés g) pontja szerint benyújtott költségterv
alapján megállapítható felmerülésével arányosan, valamint az Ávr. 78. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelõ
mérlegelése alapján idõarányosan, vagy utófinanszírozás keretében egy összegben folyósítható.
(3) Határon túli magyar kedvezményezett esetén – amennyiben a kedvezményezett magyarországi bankszámlával vagy
magyarországi bankszámlával rendelkezõ szervezet befogadó nyilatkozatával rendelkezik, vagy nem tartozik
a (4) bekezdés hatálya alá – a költségvetési támogatás folyósítása az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint
történik.
(4) Amennyiben a határon túli magyar kedvezményezett magyarországi bankszámlával vagy magyarországi
bankszámlával rendelkezõ szervezet befogadó nyilatkozatával nem rendelkezik, és a támogató az 5. § (12) bekezdése
szerint eltekint az Ávr. 77. §-a szerinti biztosítékadási kötelezettségtõl, és annak folyósítása elõfinanszírozás keretében
a (2) bekezdés értelmében ütemezetten történik, az egyes ütemek között a már folyósított költségvetési
támogatásrész felhasználásáról történõ pénzügyi részelszámolás kötelezõ, és annak elfogadása a további
költségvetési támogatásrész folyósításának feltétele.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt szabályoktól a támogató rendkívül indokolt esetben, így különösen nemzetközi
szervezetben való tagsági viszonyból eredõ, vagy jogerõs, illetve fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági,
hatósági döntéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítése esetén eltérhet.

6. A támogatási szerzõdés módosítása, beszámoltatás, ellenõrzés
8. §

(1) A támogatási szerzõdés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó
költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja és véghatárideje tekintetében –
az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerzõdésben a költségvetési támogatás felhasználására
meghatározott véghatáridõ leteltéig írásban kezdeményezheti. A költségvetési támogatás felhasználásáról történõ
beszámolás határidejének módosítása szintén írásban kezdeményezhetõ az eredeti vagy a korábban módosított
támogatási szerzõdésben meghatározott beszámolási határidõ leteltéig. A fentiek szerinti kezdeményezéseknek
tartalmazniuk kell azok indokait is.
(2) Ha a támogatási szerzõdés megkötését követõen eltérõ finanszírozást megalapozó indok merül fel, a szerzõdést
módosítani kell.
(3) A támogatási szerzõdésben meghatározott módon – a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett –
a költségtervben rögzített összegek – a bérköltség és egyéb személyi jellegû kifizetések, a munkaadókat terhelõ
járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás rovatok (a továbbiakban együtt: a költségterv rovatai) szintjén –
a költségvetési támogatás és amennyiben az elõírásra került, a saját forrás fõösszegén belül eltérhetnek.
(4) Költségvetési támogatás terhére történõ felhasználás esetében a (3) bekezdés szerinti, a szerzõdésben meghatározott
mértéket, de a költségterv rovatai szintjén pozitív irányban külön-külön legalább tíz százalékot meghaladó eltérés
elfogadására csak szerzõdésmódosítás keretében kerülhet sor az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

24170

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 138. szám

9. §

(1) A támogatott tevékenység három hónapon belüli megvalósítása, továbbá az egymillió forintot meg nem haladó
összegû költségvetési támogatás esetén a záró szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás (a továbbiakban együtt:
beszámoló) benyújtására elõírt határidõt a költségvetési támogatás felhasználásának véghatáridejét követõ harminc,
más esetben hatvan napon belüli idõpontra kell meghatározni.
(2) A pénzügyi elszámolást a támogatási szerzõdés mellékletét képezõ költségtervvel összehasonlítható módon kell
elkészíteni. A pénzügyi elszámolás számlaösszesítõbõl és a költségvetési támogatás, valamint – amennyiben elõírásra
került – a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, kifizetést igazoló bizonylatoknak, valamint
a költségvetési támogatás jogszerû és a céljának megfelelõ felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak
a kedvezményezett hivatalos képviselõje által hitelesített másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló, eredeti
számviteli bizonylatokat a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli
bizonylaton szereplõ összegbõl mennyit számolt el a szerzõdésszámmal hivatkozott támogatási szerzõdés terhére.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a támogató a szerzõdésben rögzített módon eltekinthet a százezer forint
értékhatárt meg nem haladó számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok és dokumentumok becsatolásától,
amennyiben a számlaösszesítõn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezõségét és
az eredeti bizonylatok (2) bekezdésben elõírt záradékolásának megtörténtét könyvvizsgáló igazolja.
(4) A beszámolót a támogató a kézhezvételt követõ hatvan napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról vagy
elutasításáról. A támogató döntésérõl, továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségrõl a döntést követõ öt napon
belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló elbírálására vonatkozó határidõt annak lejárta
elõtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb húsz nappal meghosszabbíthatja hiánypótlás, kiegészítés kérés
esetén.
(5) Amennyiben a beszámolónak nem része Ávr. 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, a beszámoló nem fogadható el.

10. §

(1) A költségvetési támogatás felhasználását a minisztérium, valamint a külön jogszabályokban, a pályázati kiírásban,
továbbá a támogatási szerzõdésben meghatározott szervek ellenõrizhetik.
(2) A normatív, továbbá a fejezet 20. cím 19/4 jogcímcsoport terhére, valamint a 35., 39., 46., 47. alcímrõl nyújtott
költségvetési támogatások kivételével a megkötött támogatások számának minimum 3%-át érintõen, de minden
100 millió forint feletti kötelezettségvállalás esetében a támogató – a felhasználási idõszakban vagy az elszámolás
benyújtását követõen, de legkésõbb az elszámolás elfogadását követõ hat hónapon belül – helyszíni ellenõrzéssel is
tájékozódik a költségvetési támogatás felhasználásáról.
(3) A támogató a beszámoltatás során köteles ellenõrizni, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során
a kedvezményezett a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény elõírásait betartotta-e. Az ennek
megállapításához szükséges dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követõen
köteles a támogató részére benyújtani. A kedvezményezett számára e kötelezettséget a benyújtandó dokumentumok
körének és a benyújtás határidejének meghatározásával a támogatási szerzõdésben kell elõírni.

7. Alapítványok, egyesületek költségvetési támogatása
11. §

(1) A Civil tv. 2. § 8. pontja szerinti költségvetési támogatás esetén a támogatási szerzõdésben el kell különíteni
a közfeladat államháztartáson kívüli szervezet által történõ ellátását finanszírozó, valamint az e feladat ellátásához
közvetlenül kapcsolódó, arányos mûködési költségeket finanszírozó támogatásrészt.
(2) Az 1. mellékletben felsorolt elõirányzatok mentesülnek az Civil tv. 75. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alól.
(3) E rendeletet a Nemzeti Együttmûködési Alap terhére történõ kifizetésekkel összefüggésben a külön jogszabályban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

8. Nonprofit és egyéb gazdasági társaságoknak nyújtott költségvetési támogatások
12. §

(1) Azon nonprofit gazdasági társaságok esetében, amelyek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja,
a minisztérium által – nem pályázat útján – támogatott közhasznú feladatokat közhasznú keretszerzõdésben kell
rögzíteni, amelyben meg kell határozni a közhasznú keretszerzõdés idõbeli hatályát. A közhasznú keretszerzõdés
alapján megkötött támogatási szerzõdésben minden esetben hivatkozni kell a közhasznú keretszerzõdésre és
az abban meghatározott, a támogatási szerzõdéssel biztosított közhasznú feladatra.
(2) Azon nonprofit gazdasági társaságok részére, amelyek felett a tulajdonosi jogokat nem a miniszter gyakorolja, csak
az alapító okiratban, társasági szerzõdésben meghatározott közhasznú feladatokhoz nyújtható költségvetési
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támogatás. A támogatási szerzõdésben minden esetben hivatkozni kell a támogatási szerzõdéssel biztosított
közhasznú feladatra.
(3) A nonprofit gazdasági társaságok részére közhasznú keretszerzõdésük alapján a szerzõdésben foglalt feltételekkel,
valamint az olyan egyéb gazdasági társaságok részére, amelyek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a miniszter
gyakorolja, a velük kötött keret-megállapodás alapján az abban foglalt feltételekkel az év elejei indulással járó
pénzügyi nehézségek áthidalása érdekében – kérelemre – áthidaló költségvetési támogatás adható. Az áthidaló
költségvetési támogatás legfeljebb három hónapra nyújtható, a tárgyévet megelõzõ évben nyújtott költségvetési
támogatás egy hónapra esõ összegének figyelembevételével. Az áthidaló költségvetési támogatás a tárgyévi
közhasznú támogatás részét képezi.

III. FEJEZET
A PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
13. §

(1) Az elõirányzatokból pályázati úton nyújtott költségvetési támogatások tekintetében a II. Fejezet rendelkezéseit
az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A minisztérium tárgyévi pályáztatási tevékenysége éves ágazati pályázati tervek alapján mûködik. A pályázati terveket,
illetve azok módosítását az ágazati államtitkárok hagyják jóvá. Az ágazati pályázati terveket, illetve azok módosítását
a minisztérium honlapján közzé kell tenni. A pályázati tervek jóváhagyásáig pályázatot kiírni a miniszter egyedi
engedélye alapján lehet.

14. §

(1) Ha az éves ágazati pályázati tervekben szereplõ pályázatok lebonyolítása lebonyolító szervezet bevonásával történik,
a miniszter által, a lebonyolító szervezettel kötött együttmûködési megállapodásnak (a továbbiakban:
együttmûködési megállapodás) az Ávr. 75. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) az éves ágazati pályázati terv adott pályázatra vonatkozó rendelkezéseit;
b) a cél megvalósításához rendelt pénzügyi források összegérõl és rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot,
továbbá a minisztérium Kincstárnál vezetett lebonyolítási számlájára vonatkozó rendelkezéseket;
c) a pályázati folyamat ütemezését, a lebonyolító szervezet feladatainak részletezését, valamint amennyiben
a (2) bekezdésben meghatározott jogkörök bármelyikének gyakorlása a lebonyolító szervezet részére átadásra
kerül, e jogkör gyakorlásának részleteit (különösen a lebonyolító szervezet által alkalmazandó iratmintákat,
vezetendõ nyilvántartásokat, az adatszolgáltatások tartalmát, szerkezetét és rendjét);
d) a lebonyolítói feladatokhoz kapcsolódóan felmerülõ költségek – módosított teljesítés szemléletû könyvvezetés
alkalmazása esetén kiadás – körében
da) a nem központi költségvetési szervként mûködõ lebonyolító szervezet esetén a lebonyolító szervezet által
elszámolható költségek körét, valamint annak mértékét és rendelkezésre bocsátásának módját, továbbá
az azzal történõ elszámolási kötelezettség elõírását,
db) központi költségvetési szervként mûködõ lebonyolító szervezet esetén a lebonyolítói feladat ellátásához
kapcsolódó kiadás fedezetének a szervezet költségvetésében eredeti elõirányzatként megtervezett
összegét és a lebonyolítás során történt felhasználásának bemutatását célzó tájékoztatási kötelezettség
elõírását,
dc) a db) alpont szerinti elõirányzat hiányában – a Kormánynak az Áht. 33. § (1) bekezdése szerinti egyedi
határozata alapján, illetve a minisztérium irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv lebonyolító
szervezet esetében az Áht. 33. § (4) bekezdése szerinti elõzetes engedély szerint – átcsoportosított
elõirányzat összegét, az azzal történõ elszámolási kötelezettség elõírását, valamint az elszámolható
kiadások körét;
e) szükség szerint a kedvezményezett által elszámolható költségek körét és mértékét;
f) a 16. § (1) bekezdésében meghatározott értékelõ bizottság tevékenységével kapcsolatos, a lebonyolító szervezet
feladatait érintõ rendelkezéseket;
g) a támogatási szerzõdésekkel kapcsolatos módosítási kérelmek bírálatának menetét;
h) a pályázati monitoring, értékelés szakmai és pénzügyi eljárásrendjét, ideértve mind a lebonyolító szervezet, mind
a kedvezményezettek vonatkozásában a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás tartalmának, teljesítésének
és elfogadásának a rendjét, valamint a mintavételes, tételes vagy kockázatelemzésen alapuló, dokumentált
szakmai helyszíni ellenõrzés rendszeres végzését.
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(2) A miniszter a (1) bekezdésben meghatározott együttmûködési megállapodásban a lebonyolítás céljából
rendelkezésre bocsátott összeg erejéig
a) a kötelezettségvállalás Áht. 36. §-ában és az Ávr. 52. §-ában meghatározottak szerinti jogköre, vagy
b) az utalványozás Áht. 38. §-ában és az Ávr. 59. §-ában foglaltak szerinti jogköre, vagy
c) az a) ás b) pontban foglalt jogkörök mindegyikének
gyakorlását a lebonyolító szervezet számára átadhatja.
(3) A (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti jogkör gyakorlása során több év vagy a következõ év kiadásai elõirányzatait
terhelõ kötelezettség kizárólag a miniszter egyedi, elõzetes jóváhagyásával vállalható.
(4) A lebonyolító szervezet az együttmûködési megállapodásban külön nyilatkozik annak tudomásulvételérõl, hogy
a) a (3) bekezdésben foglaltak megsértésével vállalt kötelezettség teljes összegére, valamint
b) a lebonyolító szervezet által a (2) bekezdés a) vagy c) pontja alapján vállalt kötelezettségnek az együttmûködési
megállapodásban meghatározott, a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeget meghaladó részére
történõ fedezet biztosítása érdekében a minisztérium a lebonyolító szervezettel szemben a jogosulatlanul
igénybe vett költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó szabályok szerint jár el.
(5) Amennyiben a lebonyolító szervezet más fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az együttmûködési
megállapodást a lebonyolító szervezet irányító szerve is aláírja. Ebben az esetben az irányító szerv arra vállal
kötelezettséget, hogy a (4) bekezdés szerinti jogosulatlan kötelezettségvállalás összegének megfelelõ elõirányzatot
a minisztérium jelzése alapján az irányítása alatt álló lebonyolító szervezettõl elvonja, támogatási elõirányzat
hiányában a lebonyolító szervezet bevételei terhére a minisztérium javára történõ fizetési kötelezettség teljesítésérõl
intézkedik.
(6) Amennyiben a nyertes pályázókkal a lebonyolító szervezet írja alá a támogatási szerzõdést, és folyósítja részükre
a költségvetési támogatást, megfelelõen köteles alkalmazni az e rendeletben foglaltakat.
(7) A lebonyolító szervezet az 1. mellékletben történõ megjelölése a lebonyolító szervezet igénybevételének lehetõségét
rögzíti, ugyanakkor nem jelenti a megjelölt lebonyolító szervezet személyének kizárólagosságát.
15. §

(1) A pályázati kiírást a támogató internetes honlapján, valamint határon túli magyar pályázóknak szóló pályázat esetén
szükség szerint a pályázattal érintett országok egy napi- vagy hetilapjában teszi közzé.
(2) A pályázó az 5. §-ban, valamint az Ávr. 72. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a pályázat
benyújtásával egyidejûleg nyújtja be.

16. §

(1) A pályázatokat a miniszter vagy a lebonyolító szervezet által kijelölt értékelõ bizottság (a továbbiakban: bizottság)
véleményezi. A bizottság eljárási rendjét a kijelölõ határozza meg.
(2) A bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ lejártát követõ
harminc napon belül készíti el, majd azt a pályázat kiírója öt napon belül az ágazati pályázati tervben meghatározott
döntéshozó elé terjeszti. Az elbíráláshoz szükséges javaslat elkészítésére elõírt határidõtõl a pályázat kiírója – indokolt
esetben és a pályázati kiírásban rögzített módon – eltérhet.
(3) A bizottság véleményét a tagok részvételével megtartott ülésen alakítja ki.
(4) A bizottság javaslatát minden esetben emlékeztetõben kell rögzíteni. Ha a pályázat jellege ezt lehetõvé teszi,
az emlékeztetõben az adott pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelõ, költségvetési
támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell határozni.

17. §

(1) A pályázatok alapján nyújtandó költségvetési támogatásokról a döntéshozó a bizottság javaslatának benyújtásától
számított harminc napon belül dönt. E határidõtõl a támogató – indokolt esetben és a pályázati kiírásban rögzített
módon – eltérhet.
(2) Az Ávr. 71. § (1) bekezdésében meghatározott határidõ a Civil tv. 53. § (5) bekezdésére tekintettel húsz nappal
meghosszabbodik.

IV. FEJEZET
AZ EGYEDI DÖNTÉSSEL BIZTOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE
18. §

A nem pályázati úton biztosított költségvetési támogatás tekintetében a II. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben
foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
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(1) A kedvezményezett a 18. §-ban meghatározott támogatást írásban igényli (a továbbiakban: egyedi támogatási igény)
a minisztertõl.
(2) Az egyedi támogatási igénynek tartalmaznia kell a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett
tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit.
(3) Önmagában a (2) bekezdésnek megfelelõ egyedi támogatási igény benyújtása nem kötelezi a minisztert
a költségvetési támogatás odaítélésére, vagy a költségvetési támogatásnak az igényben meghatározott összegben és
feltétellel történõ biztosítására.
(4) A támogatási döntés meghozatalában a miniszternek mérlegelési joga van, amely során vizsgálja a költségvetési
támogatás forrásául szolgáló elõirányzat által finanszírozott közfeladat – igénylõ által történõ – ellátásának szervezeti
célszerûségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátását szolgáló megfelelését.
(5) Amennyiben az egyedi támogatási igény nem tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározottakat, a miniszter annak
kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül legalább öt, de legfeljebb tíz napos határidõ kitûzésével írásban felhívja
az igénylõt a hiány pótlására. Amennyiben az igénylõ a hiányt határidõben nem vagy nem megfelelõen pótolja,
a miniszter az egyedi támogatási igényt elutasítja, és errõl az igénylõt írásban értesíti, megjelölve az elutasítás indokát.
(6) A miniszter az egyedi támogatási igényrõl az igény kézhezvételétõl számított harminc napon belül dönt és döntésérõl
öt napon belül írásban értesíti az igénylõt. E határidõbe nem számít be az (5) bekezdésben meghatározott
hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ. Az elbírálás határidejét annak lejárta elõtt,
a miniszter indokolt esetben legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, és errõl az igénylõt írásban értesíti.
(7) Amennyiben az igénylõ a benyújtott egyedi támogatási igényben kifejezetten ellenkezõen nem nyilatkozik,
az igénylõnek az Ávr. 72. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot az egyedi támogatási igény benyújtásával
a részérõl megtettnek, a minisztérium részérõl pedig elfogadottnak kell tekinteni.
(8) Az igénylõ a (7) bekezdés szerint megtett nyilatkozatát – az Ávr. 76. § (1) bekezdés f) pontja, 78. § (10) bekezdése és
82. § c) pontja szerinti következmények érvényesítése mellett – írásban visszavonhatja.

V. FEJEZET
HATÁRON TÚLI MAGYAR KEDVEZMÉNYEZETTEK OKTATÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA
20. §

A határon túli magyar kedvezményezett részére – a mindenkor hatályos költségvetési törvényben szereplõ, a határon
túli magyarok költségvetési támogatására meghatározott elõirányzatok, célelõirányzatok és pénzügyi alapok terhére
– oktatási célú költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás célja a határon túli magyarok szellemi
fejlõdésének anyagi támogatása, így különösen: a határon túli magyar köz- és felsõoktatás fejlesztése, a külhoni
magyarok szülõföldi, illetve magyarországi tanulmányainak támogatása, és a határon túli magyar szervezetekkel való
sokoldalú kapcsolattartás, valamint e tevékenységben hatékonyan részt vevõ szervezetek támogatása.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

22. §

Hatályát veszti a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
2011. évi felhasználásának szabályairól szóló 54/2011. (IX. 1.) NEFMI rendelet.

23. §

A XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2013. évi
felhasználásának szabályairól szóló EMMI rendelet hatálybalépéséig, 2012. december 31-ét követõen – ide értve
az Országgyûlés által a 2013. évre megállapított elõirányzatokat – is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni
az idõközben bekövetkezõ esetleges jogszabályi változások figyelembevételével.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelethez

A
Sorszám
1.

2.

B
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése
20/1/4/2 Vári rekonstrukciók
(Szent György tér, Mátyás
Templom)

20/2/1 FelsĘoktatási
intézmények hallgatóinak
juttatásai központi elĘirányzata

C
Felhasználási célja

D
Támogatásban részesíthetĘk köre

A budavári Nagyboldogasszony templom (Mátyás templom) teljes rekonstrukciója. A
mĦemléki helyreállítás teljes mértékben állami forrásból valósul meg. Az elĘirányzat
felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával módosított
N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban kerül sor.
Tulajdonos: Budavári Nagyboldogasszony FĘplébánia
TervezĘ: Magyar Nemzeti Múzeum (Nemzeti Örökség Központ) (korábban: Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat, Állami MĦemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ)
KivitelezĘ: Reneszánsz Zrt – Magyar ÉpítĘ Zrt konzorcium Mátyás Templom Mérnöki
Iroda
Szakmai lebonyolító és mĦszaki ellenĘr: FėBER Zrt. – ÉPBER Zrt.

SzerzĘdésben meghatározott
megrendelĘ/megbízó.

Az elĘirányzat biztosítja a nem állami felsĘoktatási intézmények államilag támogatott teljes
idejĦ elsĘ alapképzésben, elsĘ kiegészítĘ alapképzésben, mesterképzésben, valamint elsĘ
felsĘfokú szakképzésben részt vevĘ hallgatóinak normatív támogatását, valamint az
egyházi, magán- és alapítványi felsĘoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok
normatív támogatását.
Az elĘirányzat tartalmazza:
2.1. az egyházi-, alapítványi- és magán intézmények államilag támogatott nappali
tagozatos elsĘ alapképzésben, elsĘ kiegészítĘ alapképzésben, mesterképzésben,
valamint az elsĘ felsĘfokú szakképzésben részt vevĘ hallgatóinak normatív
támogatását 119.000 Ft/fĘ/10 hó normatívával számolva (a hallgatói
létszámnövekménybĘl eredĘ többleteket is tartalmazza);
2.2. a nem állami felsĘoktatási intézmények nappali tagozatos, állami ösztöndíjas
doktoranduszainak ösztöndíját 1.116.000 Ft/fĘ/év normatívával számolva (tartalmazza
a keretszám növelés miatti többletet is);
2.3. az egyházi felsĘoktatási intézmények kollégiumainak, az egyházak és szervezeteik
által fenntartott felsĘoktatási diákotthonok, valamint a magán és alapítványi
felsĘoktatási intézmények által fenntartott kollégiumok, diákotthonok költségvetési
támogatási összegét, amely kollégiumi férĘhelyenként 116.500 Ft/fĘ/10 hó;
2.4. a nem állami felsĘoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, kollégiumi ellátásra
jogosult, de kollégiumi, diákotthoni ellátásban nem részesülĘ hallgatók lakhatási
támogatását 60.000 Ft/fĘ/10 hó normatívával számolva;
2.5. a nem állami felsĘoktatási intézmények államilag támogatott nappali tagozatos
hallgatóinak tankönyv- és jegyzetvásárlásához, illetve a tankönyvek és jegyzetek
elĘállításához, a hallgatók egészséges életmódjának kialakításához szükséges
testnevelési (tömegsport) feladatokhoz, hallgatói tömegsport rendezvényekhez,
valamint a kulturális tevékenységekhez, szabad mĦvelĘdési formák elterjesztéséhez
nyújtandó költségvetési támogatást, a felsĘoktatási intézmények értelmiségképzĘ
feladatainak megvalósítását, a hallgatói sport, kulturális és mĦvelĘdési közösségek
tevékenységéhez nyújtandó támogatást 11.900 Ft/hallgató/10 hó normatívával
számolva;
2.6. a felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók juttatásiról és az általuk fizetendĘ egyes
térítésekrĘl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint
köztársasági ösztöndíjban részesülĘ nem állami felsĘoktatási intézmények
hallgatóinak ösztöndíját, amelynek mértéke 340.000 Ft/hallgató/10 hó;
2.7. a felsĘoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetĦ hallgatók
támogatására szolgáló Bursa Hungarica FelsĘoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a
felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók juttatásiról és az általuk fizetendĘ egyes
térítésekrĘl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rend.) nem állami intézményekre
vonatkozó költségvetési támogatását;
2.8. az állami felsĘoktatási intézmények nagymértékĦ létszámváltozásából adódó eseti
jellegĦ, évközi költségvetési támogatás-kiegészítésének fedezetét.

Egyházi, magán- és alapítványi felsĘoktatási
intézmények,
valamint
a
felsĘoktatási
intézményekhez nem tartozó diákotthonok.

E

F

G

H

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

í

í

í

í

í

í

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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•
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B
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

3.

20/2/3 Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítĘ
támogatás

20/2/10 Hallgatói létszám
képzési többlete (egyházi világi
képzés)
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

í

í

Oktatási Hivatal

í

í

í

í

í

í

Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

Az elĘirányzat a közoktatási közfeladatokat végzĘ, nem állami közoktatási intézmények,
fenntartók Kvtv.ben meghatározott normatív, egyéb és kiegészítĘ támogatásának, valamint
a finanszírozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási, monitoring és ellenĘrzési feladatok
fedezetének, továbbá a közoktatási megállapodások finanszírozásának forrását teremti meg.
A közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartóit normatív támogatás
illeti meg a Kvtv. 3., 5. és 8. sz. mellékleteiben megállapított jogcímeken és feltételek
mellett.
Az elĘirányzat ezen túlmenĘen – a korábbi években megkötött közoktatási megállapodások
alapján – a nem állami fenntartású közoktatási intézményeket a normatíván felül megilletĘ
kiegészítĘ támogatásokra, valamint azok igénylésének és a kiegészítĘ támogatás
feltételeinek megállapításával, továbbá folyósításával és a felhasználás ellenĘrzésével
kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.
A közoktatási közfeladatot ellátó egyházak a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV.
törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában
meghatározottak szerint kiegészítõ támogatásra jogosultak. A közoktatási feladatot ellátó
intézményt a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezései alapján fenntartó országos
nemzetiségi önkormányzatok a normatív hozzájáruláson és költségvetési támogatáson túl
nemzetiségi fenntartói kiegészítõ támogatásra jogosultak.
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kezelésével összefüggĘen felmerülĘ kincstári díjak
biztosítása.

A közoktatási feladatokat ellátó nem állami
intézmények
fenntartói
részére
utalandó
normatív támogatás a Kvtv. 3., 5. és 8. sz.
melléklete szerint. FĘvárosi és Megyei Bíróság
által
hozott
ítéletek
alapján
fizetendĘ
perköltségek
biztosítása,
követelések
behajthatatlanná minĘsítése során fizetendĘ
felszámolói díjak fedezete.
A korábbi években és a Kvtv. 38. § (11)
bekezdése szerint, továbbá egyedi döntés vagy
pályázat alapján 2012. évben megkötött
közoktatási
megállapodással
rendelkezĘ
közoktatási intézményfenntartók.
A Kvtv. 38. § (2) bekezdése szerint a közoktatási
feladatot
ellátó
egyházak
a
Magyar
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóságán keresztül.
A Kvtv. 38. § (3) bekezdése szerint a közoktatási
feladatot ellátó intézményt fenntartó országos
nemzetiségi
önkormányzatok
a
Magyar
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóságán keresztül, valamint a nyelvoktató
nemzetiségi intézményt fenntartó országos
nemzetiségi önkormányzatok az oktatásért
felelĘs
miniszterrel
kötött
közoktatási
megállapodások alapján.
Oktatási Hivatal, szakértĘk és operatív
kifizetések az Emberi ErĘforrások Minisztérium
Igazgatásán keresztül.
A Kvtv. 38. § (1), (2), (3) bekezdésében
meghatározott szervezetek. Egyházak, gazdasági
társaságok, egyesületek, közhasznú szervezetek,
közoktatási
megállapodással
rendelkezĘ
szervezetek, alapítványok, közalapítványok,
országos nemzetiségi önkormányzatok.
Az elĘirányzat a Kincstár által 2012. évben
várhatóan felszámítandó díjak, jutalékok
fedezetére biztosít forrást.

pályázati úton

Az elĘirányzat a felsĘoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
127. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelĘen az egyházi felsĘoktatási intézmények
hitéleti szakjaink államilag támogatott hallgatók után biztosítható képzési és tudományos
célú költségvetési támogatást tartalmazza, figyelembe véve a hallgatói létszám és a
normatívák változását is. Az elĘirányzat biztosítja az egyházi intézményeknek az Ftv. 139.
§ (5) bekezdése alapján a fenntartási támogatást is.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt továbbá a felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók juttatásiról és
az általuk fizetendĘ egyes térítésekrĘl szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 36. §-a
alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülĘ hallgatók elengedett költségtérítésének
kompenzációjára, valamint az 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a
fogyatékossággal élĘ hallgatók kiegészítĘ költségvetési támogatására is.

Egyházi felsĘoktatási intézmények

egyedi döntéssel

Az Ftv. 127. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelĘen az egyházi felsĘoktatási
intézmények világi szakjain államilag támogatott hallgatók után biztosítható képzési
tevékenység, tudományos fejlĘdés és a fenntartási feladatok költségvetési támogatását
tartalmazza, figyelembe véve a hallgatói létszám és a normatívák változását is.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt továbbá a felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók juttatásiról és
az általuk fizetendĘ egyes térítésekrĘl szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 36. §-a
alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülĘ hallgatók elengedett költségtérítésének
kompenzációjára, valamint az 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a
fogyatékossággal élĘ hallgatók kiegészítĘ támogatására is.
A kis létszámú szakokra vonatkozóan az Ftv. 128. §. h) pontja értelmében a feladatok
ellátásához a fejezet költségvetési támogatást biztosít. Az Ftv. definiálja a kisszakokat és
elĘírja részükre a kiegészítĘ támogatás biztosítását. A támogatási szerzĘdést az Ftv.147. §
23. pont alapján legalább öt évre kell kötni.

Egyházi felsĘoktatási intézmények

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
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5.

20/2/8 Egyházi felsĘoktatási
intézmények hitéleti képzése

D

•

4.

C

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Sorszám

egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel *
egyéb: A Magyar Államkincstár
Budapesti
és
Megyei
Igazgatóságainak
adatszolgáltatásai,
elsĘfokú
határozatai, valamint igénylései
alapján. Továbbá a minisztérium
által
hozott
másodfokú
határozatok alapján. Bankforgalmi
terhelési értesítĘk szerint.

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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A

B

Sorszám

A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

6.

7.

D

Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

Az Ftv. 127. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelĘen a magán felsĘoktatási
intézmények államilag támogatott képzésben résztvevĘ hallgatók után biztosítható képzési
tevékenység, tudományos fejlĘdés költségvetési támogatását tartalmazza, figyelembe véve
a hallgatói létszám és a normatívák változását is.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt továbbá a felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók juttatásiról és
az általuk fizetendĘ egyes térítésekrĘl szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 36. §-a
alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülĘ hallgatók elengedett költségtérítésének
kompenzációjára, valamint az 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a
fogyatékossággal élĘ hallgatók kiegészítĘ támogatására is.
A kis létszámú szakokra vonatkozóan az Ftv. 128. §. h) pontja értelmében a feladatok
ellátásához a fejezet költségvetési támogatást biztosít. Az Ftv. definiálja a kisszakokat és
elĘírja részükre a kiegészítĘ támogatás biztosítását. A támogatási szerzĘdést az Ftv.147. §
23. pont alapján legalább öt évre kell kötni.
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kezelésével összefüggĘen felmerülĘ kincstári díjak
biztosítása.

Magán- és alapítványi felsĘoktatási intézmények,
Kincstár

FelsĘoktatási információs rendszerek mĦködtetése, EISZ koordináció;
Hazai és határon túli felsĘoktatási intézmények tekintetében felsĘoktatás-szervezési
feladatokhoz és a hallgatók felméréséhez és pályakövetéséhez szükséges adatfelmérĘ,
adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek összekapcsolása, mĦködtetése, fejlesztése az
alábbi részletezésben:
7.1. Diplomás PályakövetĘ Rendszer központi modelljének fenntartása, bĘvítése, központi
és intézményi adattár és adatintegráció, valamint nemzetközi adatfelvételekkel
biztosítása, kommunikációja, kapcsolódó tagsági díjak rendezése. A felsĘoktatási
intézmények központi módszertani támogatásának biztosítása.
7.2. Adattár alapú VezetĘi Információs Rendszer informatikai üzemeltetéshez szükséges
peremfeltételek biztosítása, adatfolyamatainak felügyelete és az intézményi VIR-ek
adatfogadásának biztosítása.
7.3. FelsĘoktatási nyilvántartási és statisztikai adatbázisok kialakítása, fejlesztése,
adatbázisokból elemzések készítése az ágazat részére.
7.4. FelsĘoktatási nyilvántartási rendszerekkel és hallgatói szerzĘdésekkel, valamint
állami ösztöndíjakkal és részösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása
7.5. A nemzeti felsĘoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.)
meghatározott intézményfejlesztési tervek elkészítéséhez illetve intézményi szerkezet
felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatás, adatelemzés és szakmai támogatás
biztosítása
7.6. FelsĘoktatás fejlesztéssel kapcsolatos helyzetelemzĘ tanulmányok, szakcikkek
készítése és publikálása.
7.7. FelsĘoktatási Információs Rendszer illetve kapcsolódó intézményi rendszerek
jogszabálykövetéssel összefüggĘ adatbázis üzemeltetĘi feladatainak ellátása.
7.8. Ágazati felsĘoktatási nyilvántartásokkal kapcsolatos jogszabály elĘkészítési
háttértámogatás biztosítása.
Összefoglalva: FelsĘoktatási információs rendszer (FIR) mĦködtetése; A végzett hallgatók
pályakövetési rendszerének (DPR) a mĦködtetése; Az Adattár Alapú VezetĘi Információs
Rendszer (AVIR) mĦködtetése; A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
tanulmányi rendszerei fejlesztésének és hazai kapcsolódásának a biztosítása.

Nonprofit
gazdasági
költségvetési szerv

20/3/47 Lakitelek NépfĘiskola
támogatása

A költségvetési támogatás egyrészt a fĘiskola napi mĦködési költségéhez, másrészt a
Kárpát-medencei népfĘiskolai programok finanszírozásához járul hozzá.

NépfĘiskola Alapítvány

20/3/48 FelsĘoktatás speciális
feladatai

A fejezet tartalmazza a felsĘoktatási mentor program, a felsĘoktatási szakkollégiumok,
valamint az egyéb speciális feladatok támogatását.

Hallgatói
Önkormányzatok
Országos
Konferenciája, az állami és nem állami
felsĘoktatási
intézmények,
valamint
a
feladatellátásban részesülĘ államháztartáson
kívüli szervezetek

20/2/11 Hallgatói létszám
képzési többlete (alapítványi
felsĘoktatás)

20/3/33 FelsĘoktatási
információs rendszerek
mĦködtetése, EISZ koordináció
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

í

í

í

í

í

í

–

–

–

–

–

–

–

–

–

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi
értesítĘk szerint

társaság,

központi

terhelési

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

9.

pályázati úton
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

20/3/49 FelsĘoktatási testületek

Magyar FelsĘoktatási Akkreditációs Bizottság,
FelsĘoktatási Tervezési Testület

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

2012. évi 138. szám

A fejezet felhasználásának célja az Nftv. alapján a Magyar FelsĘoktatási Akkreditációs
Bizottság és a FelsĘoktatási Tervezési Testület mĦködésének támogatása.

•

10.

MAGYAR KÖZLÖNY

8.

C

B
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

11.

20/4/29 Közoktatás speciális
feladatainak támogatása

C

D

Ezen elĘirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatására.
Az elĘirányzat biztosítja továbbá a közoktatás-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó
kutatási és tájékoztatási feladatok, valamint a közoktatás-fejlesztést érintĘ egyes
nemzetközi feladatok finanszírozásának forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-értékelés
szakmai fejlesztését is.
Az elĘirányzat a sajátos nevelési igényĦ gyermekek óvodai neveléséhez, alap- és középfokú
oktatásához, a pedagógiai szakszolgálati intézmények feladatainak ellátásához, valamint a
súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelesek köznevelési ellátási kötelezettségéhez
kapcsolódó új szakmai és szervezeti feladatok megvalósítását segítĘ információátadás,
megyei szinteken megvalósításra kerülĘ konzultatív szakmai tanácskozások
megvalósításának finanszírozását is biztosítja.
Az elĘirányzat hozzájárulást biztosít a közoktatás-fejlesztési stratégia megvalósítása
keretében:
11.1. az egészségfejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a környezettudatos
nevelés programjaihoz;
11.2. a közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósításához;
11.3. a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és
felkészüléshez (Bolyai János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok
Országos Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete);
11.4. a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos
feladatokhoz.
A nemzetiségi közoktatás tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok: a források
függvényében a nemzetiségi oktatás 2012-ben megújítandó részletes követelményei alapján
a nemzetiségek oktatásához még hiányzó alapdokumentumok (részletes fejlesztési
feladatok, érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozása.
A kétoldalú egyezményekben a nemzetiségi oktatás azon feladatai szerepelnek, amelyeket
elsĘsorban az alacsony lélekszám és a szórvány miatt az egyes nemzetiségek „önerĘbĘl”
megoldani nem tudnak. A keretbĘl az alábbi feladatok ellátásáról kell gondoskodni:
óvónĘk, tanítók és tanárok nyelvi módszertani továbbképzése az anyaországban, vagy hazai
tanfolyamokon anyaországi szakemberek közremĦködésével; anyaországi anyanyelvi
programok az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadása (a nemzetiségék jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 23. §. (4) bekezdés); anyaországi tankönyvek behozatala (a
tankönyvpiac rendjérĘl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja);
kiküldetéssel kapcsolatos költségek.
A nemzetiségi autonómia megvalósulását jelenti az oktatás terén, hogy az országos
nemzetiségi önkormányzatok közoktatási intézményeket tarthatnak fenn. A közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv.(a továbbiakban: Kt.) 36. § (6) bekezdése alapján gondoskodni
kell a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást, diákotthoni nevelést segítĘ
pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos megszervezésérĘl. E keretbĘl valósulhat meg
az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi pedagógiai-szakmai
szolgáltató intézmények feladatellátásának költségvetési támogatása.
2012. évben tovább folytatódik a 2005 szeptemberében pályázati rendszerben indított, az
Útravaló Ösztöndíj Programról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szerint mĦködĘ
négy elembĘl álló ösztöndíjprogram, amely a hátrányos helyzetĦ diákok költségvetési
diákok
támogatására,
valamint
a
természettudományok
iránt
érdeklĘdĘ
tehetséggondozására jött létre. A program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint
a mentorált diák is ösztöndíjban részesül. A közoktatási szakterület által megvalósítandó
feladat az ösztöndíjprogram négy alprogramja közül Út a tudományhoz alprogram
támogatása.
A közoktatási ágazat speciális feladatai a Kt-ben meghatározott ágazati irányítási,
mĦködtetési és fejlesztési feladatok megvalósításához kacsolódnak. Az oktatásért felelĘs
miniszter az ágazati irányítási jog és feladatkörében számos program mĦködtetéséért
felelĘs, melyek között nemzetközi együttmĦködések megvalósítása is szükséges. A
felsoroltaknak megfelelĘ elemzések, programfejlesztések, tanügyi, közoktatás-igazgatási
koncepciók kidolgozásának támogatása, a közoktatás részét képezĘ speciális programok,
így két tanítási nyelvĦ, nemzetiségi, sajátos nevelési igényĦ tanulók irányelveinek, egyéb
kerettanterveknek a kidolgozása, kidolgoztatása, nevelési-oktatási programok
kifejlesztésének támogatása, a környezeti neveléssel, egészségneveléssel kapcsolatos
programok támogatása.

Tankönyvkiadók,
gazdasági
társaságok,
egyesületek, alapítványok, közalapítványok,
közhasznú szervezetek, költségvetési szervek,
fejezet irányítása alá tartozó központi
költségvetési szerv, helyi- és nemzetiségi
önkormányzatok,
országos
nemzetiségi
önkormányzatok,
nemzetiségi
pedagógiai
intézetek,
közoktatási
intézmények
és
fenntartóik,
Oktatási
Hivatal,
Megyei
Kormányhivatalok, Oktatáskutató és FejlesztĘ
Intézet, Emberi ErĘforrás TámogatáskezelĘ,
szakértĘk és operatív kifizetések az Emberi
ErĘforrások
Minisztériuma
Igazgatásán
keresztül, más fejezethez tartozó költségvetési
intézmények, Magyarországi Németek Általános
MĦvelĘdési Központja, más fejezet, központi
költségvetési szervek, köz- és felsĘoktatási
nevelési-oktatási
intézmények,
intézményfenntartók, Budapesti Goethe Intézet,
önálló egyházi személy, belföldi természetes
személy (amennyiben a pályázó az elnyert
költségvetési támogatás összegébĘl ösztöndíjra
fordítható összeget is igényel)
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Felosztás és finanszírozás módja

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

pályázati úton
egyedi döntéssel

Bibó István Gimnázium
Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ

elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
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Támogatásban részesíthetĘk köre

F
Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
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Felhasználási célja
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MAGYAR KÖZLÖNY

A
Sorszám

egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

24177

24178
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B

Sorszám

A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

12.

20/4/30 Közoktatás Fejlesztési
CélelĘirányzat

Az oktatásért felelĘs miniszter által jóváhagyott közoktatás fejlesztési feladatok céljainak
megvalósításához szükséges forrás biztosítása.

Fejezet irányítása alá tartozó központi
költségvetési
szerv,
alapítványok,
közalapítványok,
egyesületek,
gazdasági
társaságok, közhasznú társaságok, központi
költségvetési szervek, köz- és felsĘoktatási
nevelési-oktatási
intézmények,
intézményfenntartók, megyei kormányhivatalok,
operatív jellegĦ kifizetések minisztérium
Igazgatásán keresztül, más fejezethez tartozó
költségvetési intézmények

pályázati úton

Az elĘirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek
segítésére használt költségvetési támogatások hatékonyabb felhasználását. Az elĘirányzat
felhasználásával biztosítható a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének
megfelelĘ folyamatos segítse annak kibontakoztatásában, a tehetség hasznosulásának
költségvetési támogatása.
A Nemzeti Tehetség Program szervesen illeszkedik a köz- és felsĘoktatás megújítását célzó
törekvésekhez, az egyének személyiségét, tanulási sajátosságait is figyelembe vevĘ oktatás
elterjesztéséhez. A tehetségek segítése és fejlesztése az életpálya helyes irányba terelését,
az életpálya sikerességének segítését, az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését,
a gazdasági növekedést, a magasabb versenyképességet, az esélyegyenlĘtlenségek
csökkentését, a magasabb társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a
társadalom kohézióját egyaránt szolgálják. A Nemzeti Tehetség Programnak a
foglalkoztatási stratégiában példa- és értékteremtĘ szerepe van.
Jogszabályi háttér:
a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról,
valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és mĦködésének
elveirĘl szóló 126/2008. (XII.4.) OGY határozat.
A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII.23.) Korm. rendelet
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról
szóló1373/2011. (XI.8.) Korm. határozat

Központi költségvetési szervek, fejezet irányítása
alá tartozó központi költségvetési szerv,
alapítványok,
közalapítványok,
közhasznú
társaságok, egyesületek, gazdasági társaságok,
Oktatási Hivatal, Megyei Kormányhivatalok,
Oktatáskutató és FejlesztĘ Intézet, Emberi
ErĘforrás TámogatáskezelĘ, Balassi Intézet, más
fejezethez tartozó költségvetési intézmények

pályázati úton

A Kt. 93. § (1) bekezdés h) pontja alapján a közoktatás információs rendszerét az oktatásért
felelĘs miniszter mĦködteti. A Kormány rendeletben szabályozza közoktatás információs
rendszerének (a továbbiakban: KIR) létrehozását, mĦködtetését, az információs rendszer
részére történĘ adatszolgáltatás rendjét. A KIR 2001-tĘl mĦködik elektronikus
elérhetĘséggel. 2011-ben kisebb fejlesztés valósult meg, ám ez nem követte a társadalmi,
közigazgatási igényeket. Állandó igény van a KIR-ben tárolt adatokra, a
jogszabálykövetésre, a változtatásokra való azonnali reagálásra, emiatt is szükséges az
önálló soron való megjelenítés. A KIR mĦködésének forrását továbbra is az adatkezelĘnek
(Oktatási Hivatal) kell biztosítania. A fejlesztĘi és üzemeltetĘi feladatokat jogszabály
alapján az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. Az oktatásért felelĘs
miniszter felel a jogszerĦ mĦködésért, határozza meg a fejlesztési irányokat és egyúttal
biztosítani köteles a fejlesztésekhez szükséges forrást.
A KIR számos alrendszerbĘl áll. A legfontosabb alrendszerek közé tartozik az OM
azonosító alapján nyilvántartott közoktatási intézmények nyilvántartására szolgáló
intézménytörzs, a tanulók és az alkalmazottak személyes adatainak nyilvántartása az ún.
személyi nyilvántartó, a pedagógus-igazolvány, a diákigazolvány, a középiskolai felvételi
rendszer, a közoktatási intézmények által az Országos Statisztikai AdatgyĦjtési Program
keretében évente gyĦjtött közérdekĦ adatok rendszere (KIR-STAT). A KIR adatbázisában
nyilvántartott közérdekĦ adatainak- és az adatközlés felületéül a www.kir.hu honlap
szolgál. A legtöbb alrendszerbĘl hiányzik az elektronikus adatközlési mód, amellyel
csökkenthetĘ az intézményi költség, lerövidülne az adatfeldolgozás ideje.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Oktatási Hivatal

egyedi döntéssel

13.

14.

20/4/34 Nemzeti Tehetség
Program

20/4/38 Közoktatási információs
rendszer(KIR) fejlesztése
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Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ,
Oktatáskutató és
FejlesztĘ Intézet
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egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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15.

20/4/40 Kisiskolák támogatása

Támogatásban részesíthetĘk köre

2010-tĘl folyamatosan növekedett azon intézményfenntartók száma, amelyek írásos
formában is jelezték költségvetési támogatást kérĘ beadványukban, hogy az általános
iskolai ellátás biztosítása, a meglévĘ általános iskola fenntartása, mĦködtetése óriási
nehézséget jelent számukra (tagi nem fizetés, lejárt követelések, köztartozások,
hitelképesség kimerítése, bérjellegĦ kifizetésekkel kapcsolatos nehézségek, stb). A
Kormány célkitĦzései között szerepel az általános iskola alsó négy évfolyamának helyben
tartása.
A Kvtv.-ben biztosított forrás lehetĘséget teremt arra, hogy a mĦködĘ és forráshiányos
általános iskolák fenntartási költségeihez szerzĘdés megkötése útján hozzájárulást adjon a
minisztérium az egyes önkormányzati fenntartóknak kötelezĘ közoktatási feladataik
ellátásához.
A projekt illeszkedik a Kormányprogram célkitĦzéséhez: azokon a településen, ahol azt
igénylik, az 1-4. évfolyam helyben tartásának biztosítása, mĦködĘ kisiskolák költségvetési
támogatása (a kisiskolák megĘrzése társadalompolitikai érdek is).

Települési
önkormányzat,
önkormányzatok társulásai

A határon túli magyar ösztöndíj és oktatói támogatás program célja a határon túli magyar
közösségek értelmiségi képzésének és utánpótlásának fejlesztése, a felsĘoktatási
végzettséggel rendelkezĘk arányának emelése, az asszimiláció megakadályozása, a
hazatérés esélyeinek lehetĘ legnagyobb mértékben történĘ növelése. Ennek
megteremtéséhez a program a nem magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségĦ
magyarországi és szülĘföldi felsĘoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatók, diákok
és oktatók támogatására, tanulmányaik/tevékenységük feltételeinek biztosítására szolgál.
Tartalmazza egyrészt az alap-, egységes (osztatlan) és mester-, illetve a posztgraduális
(kutatói, PhD/DLA), valamint a részképzésben résztvevĘ hallgatók ösztöndíját, a
rendszeres tanulmányi támogatásokat, a költségtérítéses képzésben résztvevĘ hallgatók
költségvetési támogatását. Másrészt fedezi a Balassi Intézet által fenntartott szakkollégiumi
képzéséhez, a szülĘföldi szakkollégiumok mĦködtetéséhez, képzési feladatainak
ellátásához, illetve a határon túli magyar köz- és felsĘoktatáshoz kapcsolódó tudományoskutatói tevékenységének elvégzéséhez szükséges forrásokat.
A határon túli magyar fiatal oktatói és professzori ösztöndíjakkal a tárca középtávon (3-6
éves viszonylatban) elĘsegíteni kívánja a határon túli magyar felsĘoktatásban a fiatal,
tudományos fokozattal rendelkezĘ ún. minĘsített oktatók számának növelését. Ez felerĘsíti
a szülĘföldi felsĘoktatásban magyar nyelven, vagy részben magyar nyelven oktatott szakok
mennyiségi növekedését, illetve hozzájárul a határon túli magyar nyelvĦ felsĘoktatás
minĘségének emeléséhez.
A Külhoni Magyarok Osztálya részérĘl a hazai és a szülĘföldi felsĘoktatási
intézményekben tanuló határon túli hallgatók, illetve a szülĘföldi felsĘoktatási
intézményekben magyar nyelven oktatási tevékenységet folytató magyar nemzetiségĦ
oktatók részére kiírandó pályázatok lebonyolításában, illetve a kárpát-medencei magyar
felsĘoktatásról szóló széleskörĦ információ-szolgáltatásban egyrészt a Balassi Intézet,
másrészt a határon túli területeken mĦködĘ ún. információs irodák vesznek részt. E
feladatok ellátását a szaktárca és a Balassi Intézet közötti támogatási és együttmĦködési
megállapodásokban e célra átadott források biztosítják.
A szomszédos államokban élĘ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvénybĘl (a
továbbiakban: kedvezménytörvény) fakadó kötelezettségek:
16.1. a magyarországi pedagógus-továbbképzések biztosítása;
16.2. a határon túli magyar közoktatás szakmai szervezeteinek és intézményrendszerének
fenntartása, fejlesztése;
16.3. az adott ország továbbképzési rendszerébe illeszkedĘ, illetve a hiánypótló szülĘföldi
évközi pedagógus-továbbképzések és a szülĘföldi nyári akadémiák költségvetési
támogatása; a tankönyves mĦhelyek munkájának, a tankönyvírás, segédanyagok
írásának és szerkesztésének, internetes módszertani folyóirat megjelentetésének
támogatása;
16.4. a határon túli magyar, illetve a régiók közötti közös tankönyvírás elĘsegítése,
fejlesztése;
16.5. a magyar anyanyelvĦ közoktatásban tanuló diákok számára szervezett szülĘföldi és
nemzetközi szaktárgyi elméleti és gyakorlati tanulmányi versenyeken való részvétel,
illetve a közoktatás minĘségi javítását célzó egyéb programok támogatása;
16.6. a nyugati szórvány anyanyelv- és identitás megĘrzésére, fejlesztésére vonatkozó
projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbképzésének, oktatási segédanyagok és
tankönyvek készítésének, mobilitási programoknak a biztosítása;
16.7. a magyarországi speciális iskolákban tanuló fogyatékos határon túli diákok
ösztöndíjának biztosítása;
16.8. államilag támogatott képzés biztosítása a határon túli magyarok számára, pályázati
úton;
16.9. az Emberi ErĘforrások Minisztérium és jogelĘd minisztériumai, valamint a
szomszédos államok között megkötött nemzetközi kétoldalú munkatervek
nemzetiségi fejezetének

határon túli magyar természetes személyek,
határon
túli
egyesületek,
szervezetek,
intézmények, alapítványok, közalapítványok,
költségvetési és közigazgatási intézmények,
Balassi Intézet, magyarországi és határon túli
köz- és felsĘoktatási intézmények, pedagógiai
intézetek, magyarországi és határon túli
egyházak és intézményei, más fejezetek és azok
háttérintézményei

települési

E

F

G

H
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Visszafizetési kötelezettséggel
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esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

–

–

–

az elĘirányzat egy
részére kiírt pályázatok
esetében a lebonyolító
szerv a Balassi Intézet

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

2012. évi 138. szám

20/5/18/1 Határon túli oktatási
feladatok támogatása

Felhasználási célja

D

•

16.

C

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Sorszám

pályázati úton
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

24179

24180

A

B

Sorszám

A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

C
Felhasználási célja

D
Támogatásban részesíthetĘk köre

E

F

G

H

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága,
Magyar MĦvelĘdési
Intézet és
KépzĘmĦvészeti
Lektorátus

–

–

Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet
Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal

értelmében ellátandó szakmai tevékenység biztosítása;
16.10.
a szomszédos országokban mĦködĘ diák-, hallgatói (ernyĘ)szervezetek
tevékenységének támogatása;
16.11.
a mobilitást, összetartozást erĘsítĘ Testvériskola Programban (határon túli diákok
magyarországi és Magyarország kivételével más határon túli régióba történĘ utazása)
részt vevĘ intézmények kirándulási költségeinek támogatása;
16.12.
a tanórán kívüli, a tehetséggondozással is kapcsolatos olyan oktatási programok,
amelyek a határon túli magyar tantervnek nem részei, viszont meglétük
elengedhetetlenül fontos az önazonosság-tudat megerĘsítéséhez, a magyarsági
szellemi értékeinek megismertetéséhez, megszerettetéséhez;
16.13.
a szomszédos államokban élĘ magyar kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat
folytató magyarországi és határon túli szervezetek programjainak költségvetési
támogatása;
16.14.
a határon túli magyar felsĘoktatással kapcsolatos tájékoztató, tehetséggondozó
tevékenységet végzĘ szervezetek mĦködésének és programjainak költségvetési
támogatása;
16.15.
a Magyarországon lebonyolításra kerülĘ határon túli magyar anyanyelvĦ szakmai
tábor költségeinek támogatása, illetve a szülĘföldön megrendezésre kerülĘ tematikus
szaktáborok, valamint a magyarországi és nemzetközi tanulmányi struktúrába
integráló szülĘföldi és anyaországi tanulmányi versenyek térítéséhez történĘ
hozzájárulás;
16.16.
a szórványban folyó oktatási tevékenység támogatásával a teljes kárpát-medencei
szórványvidékek központjaiban és területein zajló anyanyelvi tanítás, valamint
lehetĘség szerint a moldvai csángó vidékrĘl közoktatási képzésre jelentkezett és
kiválasztott tanulók bentlakási és járulékos költségeinek fedezése
Az egyes magyarországi felsĘoktatási intézmények székhelyen kívüli képzéseivel
kapcsolatos költségeihez és a szülĘföldi képzési hely mĦködéséhez is hozzájárul a tárca. E
fejezeti költségvetési támogatás segíti a vendégtanári feladatok ellátását a határon túli
oktatási intézményekbe kiutazó magyarországi tanárok költségeinek támogatása révén,
hozzájárul a Károli Gáspár Református Egyetem marosvásárhelyi székhelyen kívüli kántorés tanítóképzés mĦködtetési költségeihez. Továbbá költségvetési támogatásban részesülnek
egyéb oktatási célú események, így például a Rákóczi Szövetség által szervezett határon
túli programok, a losonci óvópedagógusok magyarországi továbbképzései is, vagy a
Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódó események.
17.

18.

20/5/18/2 Határon túli kulturális
feladatok támogatása

Határon túli kulturális szervezetek, intézmények,
civil szervezetek és természetes személyek, hazai
kulturális szervezetek és intézmények, amelyek
tevékenységi körében a határon túli magyarság
kulturális
tevékenységének
költségvetési
támogatását célzó feladatok és programok
szerepelnek.

pályázati úton

Az elĘirányzat fedezetet biztosít a bentlakást nyújtó szociális és gyermekvédelmi
intézmények ápolási, gondozási tevékenységének támogatására korszerĦ ágyak és matracok
beszerzésével és használatának biztosításával, az ápolási, gondozási tevékenység
ellátásához szükséges egyéb technikai eszközök beszerzésével.
Az elĘirányzat terhére történik az IdĘsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és
adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendeletben foglaltak
megvalósítása, melynek célja az idĘs emberek gondozásában, életvitelük
megkönnyítésében, nyugdíjas éveik tartalommal való megtöltésében, a részükre történĘ
kulturális és szabadidĘs programok szervezésében kiemelkedĘ szerepet vállaló helyi
önkormányzatok munkájának, tevékenységének elismerése IdĘsbarát Önkormányzat Díjjal.
Az elĘirányzat terhére történik az aktív idĘsödés és a generációk közötti együttmĦködés
2012. Európai Évéhez kapcsolódó feladatok ellátása, valamint az IdĘsügyi Tanács
mĦködtetésének költsége.
Az elĘirányzat a Magyar Ifjúsági Konferencia mĦködtetési és az Új Széchenyi Tervvel
kapcsolatos ágazati költségekhez is költségvetési támogatást nyújt.
Az elĘirányzat felhasználása továbbá a szociális, család- és ifjúságügyi rendezvények,
sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek támogatását, finanszírozását célozza.

Önkormányzatok, központi költségvetési szerv,
jogi személyiségĦ társaság, gazdasági társaság,
egyesületek,
alapítványok,
egyéb
állami
gazdálkodó szerv, egyéni vállalkozónak nem
minĘsülĘ
természetes
személy,
egyéni
vállalkozó, egyéni cég, civil társaság,
közalapítvány, egyházi jogi személy

pályázati úton

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

MAGYAR KÖZLÖNY

20/5/19 Szociális ágazati
fejlesztések, szolgáltatások és
programok támogatása

A magyar nemzeti kultúra szerves részét képezĘ, a szomszédos országokban élĘ magyar
közösségek kortárs mĦvészeti, közmĦvelĘdési, közgyĦjteményi tevékenységének a
támogatása az AlaptörvénybĘl és a kedvezménytörvénybĘl egyaránt fakadó kötelezettség.
A határokon túl élĘ magyar nemzeti közösségeknek nyújtott költségvetési támogatások
elsĘsorban az anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megĘrzését, ápolását és fejlesztését
szolgálják, továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és élénkítését,
illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti kultúrába való beépülését is segítik. Az
elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával
módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban kerül sor.
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–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–

–
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Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttmĦködések, a
köz- és felsĘoktatási tapasztalatcseréket lehetĘvé tevĘ nemzetközi konferenciák,
rendezvények, találkozók támogatása. Nemzetközi oktatási, képzési módszertani
tapasztalatok cseréjének elĘsegítése. Anyanyelvi vendégtanár programok támogatása.
Kétoldalú együttmĦködés keretében belül a fentiekben részletezett programok
megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány,
az Osztrák – Magyar Tudományos Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar – Amerikai
Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary, a Francia NyelvĦ Diákszínjátszásért
Alapítvány stb. részére az alapító okiratokban meghatározott feladataiknak támogatása.
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kezelésével összefüggĘen felmerülĘ kincstári díjak
biztosítása.

alapítvány,
civil
társaság,
közalapítvány,(non)profit gazdasági társaság,
köz-és felsĘoktatási intézmények, operatív
kifizetések minisztérium Igazgatásán keresztül,
Kincstár

Nemzetközi, európai uniós tagságból következĘ oktatási és képzési programok
koordinálása. Az EU Egész Életen Át Tartó Tanulás programja, Európa a polgárokért,
Erasmus Mundus, Tempus, Europass, Bologna tanácsadó hálózat, Alumni for Europe,
Kutatás és Fejlesztés és esélyegyenlĘségi feladatok, CEEPUS (közép európai felsĘoktatási
csereprogram), az EU oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai
projektek koordinálása. Idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó kiadványok, rendezvények,
konferenciák, idegen nyelvĦ kulturális programok költségvetési támogatása.

Tempus Közalapítvány

Az elĘirányzat felhasználásnak elsĘdleges célja a kétoldalú kormányközi egyezményekben,
nemzetközi megállapodásokban, kulturális munkatervekben foglalt vállalások teljesítése. A
program további célja a magyar kultúra vonzerejének növelése, a kétoldalú kulturális
programok megvalósítása. A munkatervi alapon érkezĘk fogadása, valamint a kiutazó
delegációk programjaival összefüggĘ feladatok megvalósítása. Az elĘirányzat forrást
biztosít a külföldi magyar kulturális intézetek, illetve az oktatási és kulturális
szakdiplomaták által elvégzendĘ, a kétoldalú munkatervekben kijelölt feladatok
teljesítésére is. Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2)
számú határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban
kerül sor.

Központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati
költségvetési
szerv,
helyi
nemzetiségi
önkormányzat, helyi nemzetiségi költségvetési
szerv, országos nemzetiségi önkormányzat,
országos nemzetiségi költségvetési szerv,
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minĘsülĘ természetes személy, jogszabály
alapján jogi személynek minĘsülĘ egyéb
szervezet

egyedi döntéssel

Az elĘirányzat nyújt fedezetet a nemzetközi kulturális szerzĘdésekbĘl fakadó feladatok
ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi
kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az elĘirányzat forrást
biztosít az egyezményekben nem szereplĘ, de a korábbi években megkezdett és jó
tapasztalatokkal rendelkezĘ programok folytatására, ezzel is erĘsítve a magyar kultúra
sokszínĦségének bemutatását külföldön. Az elĘirányzat forrást biztosít a külföldi partnerek
által kezdeményezett kulturális diplomáciai szempontból fontosnak ítélt programok
magyarországi megvalósításához is. Az elĘirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú
kulturális diplomáciai illetve kulturális szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, a
külföldi magyar kulturális intézetek (magyar intézetek) programjaival összefüggĘ
költségek, illetve a magyar kultúra külföldön történĘ megismertetését végzĘ oktatási és
kulturális szakdiplomaták által szervezett programokkal összefüggĘ költségek
támogatására. Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2)
számú határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban
kerül sor.

Központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzat, önkormányzati i költségvetési
szerv,
helyi
nemzetiségi
önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzati i költségvetési szerv,
országos nemzetiségi önkormányzat, országos
nemzetiségi költségvetési szerv, egyházi jogi
személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minĘsülĘ
természetes személy, jogszabály alapján jogi
személynek minĘsülĘ egyéb szervezet

egyedi döntéssel

Az elĘirányzatnak biztosítania kell a tagállamként való mĦködés teljesítéséhez és az uniós
döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét. Az EU kulturális
együttmĦködéseiben való részvétel keretében az európai jelentĘségĦ, nemzetközi
együttmĦködésben megvalósuló kulturális programok megvalósítását támogató Kultúra
Programban (2007-2013) való hazai részvétel biztosítása. A program hazai végrehajtásának
koordinálása a Hungarofest Nonprofit Kft. KultúrPont Iroda feladata, amelyhez az ágazat
költségvetési támogatást nyújt. Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság
SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági
határozatával összhangban kerül sor.

Hungarofest Nonprofit Kft. (KultúrPont Iroda)

egyedi döntéssel

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában lévĘ
Emlékpark megújítására, mĦködtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a
költségvetési támogatás. Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770
(2012/N-2) számú határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával
összhangban kerül sor.

gazdasági társaság

Kulturális diplomáciánk egyik legfontosabb feladata 2012-ben a Finnugor Népek VI.
Világkongresszusának 2012. szeptember 9-11. közötti megrendezése Siófokon. A
Világkongresszus megrendezésével kapcsolatos Kormány-elĘterjesztést a Kormány 2011.
október 19-én fogadta el.

Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar
Nemzeti Szervezete (kulturális, nemzetiségi jogi,
az anyanyelv és az identitás kérdéseivel
foglalkozó egyesületként fontos kulturális
diplomáciai feladatokat lát el.)

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi
értesítĘk szerint

terhelési

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
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21.

20/8/2 Európai Uniós és
nemzetközi oktatási és képzési
programok

D

•

20.

20/8/1 Nemzetközi kétoldalú
oktatási és képzési programok

C
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A
Sorszám

részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése
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27.
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29.

30.

31.

Felhasználási célja

D
Támogatásban részesíthetĘk köre

E

F
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

–

–

–

–

–

–

Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20/11/16 Zeneakadémia
felújításával kapcsolatos
feladatok

A Liszt Ferenc ZenemĦvészeti Egyetem épületének felújítása miatt kiesĘ bevétel pótlása, az
épület felújítása miatti további mĦködési fedezet. Az elĘirányzat felhasználására az Európai
Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával módosított N/357/2007. számú
bizottsági határozatával összhangban kerül sor.

Liszt Ferenc ZenemĦvészeti Egyetem

20/12/7/1 KözgyĦjteményi
szakmai feladatok közgyĦjtemények nemzeti
értékmentĘ programja

27.1. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) mĦködtetése, amely lehetĘvé
teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind az
eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében
27.2. a veszélyeztetett helyzetĦ technikatörténeti országos szakmúzeumok mĦködési
támogatása törvényi kötelezettség (Kt.., a muzeális intézményekrĘl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmĦvelĘdésrĘl szóló 1997. évi CXL. tv. 52. §) meghívásos
pályázat útján
Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú
határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban kerül
sor.

Központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, alapítványok,
egyesületek

KözmĦvelĘdési szakmai feladatok, ilyen például a 2005. 2006. évi 20 éves futamidejĦ
Közkincs Hitelprogramban támogatott 177, zömében kistelepülési önkormányzat 2012.évi
kamat-és tĘketörlesztés költségvetési támogatása. Ezen felül az országos hatókörĦ,
közmĦvelĘdési és amatĘr mĦvészeti tevékenységet folytató társadalmi (ernyĘ)szervezetek
szakmai rendezvényeinek, kiadványainak, továbbképzéseinek költségvetési támogatása (pl.
Magyar NépmĦvelĘk Egyesülete, NépmĦvészeti Egyesületek Szövetsége, Magyarországi
Kórusversenyek és Fesztiválok Szövetsége, Muharay Elemér NépmĦvészeti Szövetség,
stb.) is a felhasználás célja
Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú
határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban kerül
sor.

Helyi önkormányzatok, egyéni vállalkozók,
gazdasági társaságok, egyesületek, szövetségek.

Az elĘirányzat a kulturális örökség védelmérĘl szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján az
épített (mĦemlék) és régészeti kulturális örökségi elemek védelmével, megóvásával,
fenntartásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának költségvetési támogatására szolgál.
Az elĘirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és
Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai
Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggĘ kezdeményezéseinek
végrehajtásából fakadó szakmai feladatok költségvetési támogatását. Az elĘirányzat
felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával módosított
N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban kerül sor.

Örökségvédelmi központi költségvetési szerv,
közgyĦjtemény,
muzeális
intézmény,
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat,
többcélú
kistérségi
társulás,
egyesület,
alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, természetes személy

egyedi döntéssel

Az elĘirányzat a világörökségrĘl szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi
világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával,
fenntartásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. Az
elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával
módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban kerül sor.

örökségvédelmi központi költségvetési szerv,
közgyĦjtemény,
muzeális
intézmény,
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat,
többcélú
kistérségi
társulás,
egyesület,
alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, természetes személy

egyedi döntéssel

Az elĘirányzat a kulturális örökség védelmérĘl szóló 2001. évi LXIV. törvénynek a 2011.
évi CXLIX. törvénnyel hatályba lépett módosítása alapján a magyarországi nemzeti
emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami feladatok
ellátásának támogatására szolgál. Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság
SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági
határozatával összhangban kerül sor.

Örökségvédelmi központi költségvetési szerv,
közgyĦjtemény,
muzeális
intézmény,
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat,
többcélú
kistérségi
társulás,
egyesület,
alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, természetes személy

egyedi döntéssel

ElĘadó-mĦvészeti és alkotómĦvészeti tevékenység ellátása, valamint a kedvezményes
könyvszakmai kamattámogatás program támogatása.. Az elĘirányzat felhasználására az
Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával módosított N/357/2007.
számú bizottsági határozatával összhangban kerül sor.

jogi személyiségĦ társaság, egyesület, gazdasági
társaság, jogszabály alapján jogi személynek
minĘsülĘ egyéb szervezet.

pályázati úton

20/12/7/2 KözmĦvelĘdési
szakmai feladatok

20/12/7/3 Kulturális
örökségvédelmi szakmai
feladatok

20/12/7/4 Világörökségi
törvénybĘl adódó feladatok
ellátása

20/12/7/5 Nemzeti
emlékhelyekkel kapcsolatos
feladatok ellátása

20/13/4 MĦvészeti
tevékenységek és egyéb fejezeti
feladatok támogatása

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
pályázati úton
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

pályázati úton
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel
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A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

33.

20/13/5 ElĘadómĦvészeti
törvény végrehajtásából adódó
feladatok

D

E

F

G

H

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet

–

–

–

Támogatásban részesíthetĘk köre

ElĘadó-mĦvészeti szervezetek közfeladat ellátásához pályázatok útján nyújtandó
támogatások:
Az elĘadó-mĦvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.)
33.1. 21. § alapján: az elĘadó-mĦvészeti szervezetek számára, kiemelt mĦvészeti célokra
nyújtható pályázati támogatások
33.2. 18. § (1) bekezdés alapján: VI. kategóriába sorolt színházak támogatására kiírt
pályázati támogatás
33.3. 20. § (3) bekezdés alapján: II. kategóriába sorolt zenekarok és énekkarok
támogatására kiírt pályázati támogatás
Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú
határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban kerül
sor.

A 33.1. pont vonatkozásában: az Emtv. 44. §ának 8., 18, 19, és 32. pontjában meghatározott, a
pályázóra vonatkozó feltételeknek
A 33.2. pont vonatkozásában: az Emtv. szerint
nyilvántartásba vett, VI. kategóriába sorolt
színházak
A 33.3. pont vonatkozásában: az Emtv. szerint
nyilvántartásba vett, II. kategóriába sorolt
zenekarok és énekkarok

pályázati úton

20/13/7 A Nemzet Színésze cím
támogatása

A Nemzet Színésze címet viselĘ 12 színmĦvész címének költségeihez forrás biztosítása.

Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.

egyedi döntéssel

20/13/9 Közkönyvtári
kölcsönzési jogdíjak

Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 2012. évi kifizetése és ennek költségei.

elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

2012. évi 138. szám

Felhasználási célja

•
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elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

35.

egyesület (bejegyzett közös jogkezelĘ szervezet)

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
egyéb:
a
nyilvános
haszonkölcsönzésért a szerzĘt
megilletĘ díj megállapításához és
felosztásához szükséges adatokról,
valamint az adatszolgáltatásra
kötelezett nyilvános könyvtárakról
szóló 14/2011. (IV. 7.) NEFMI
rendelet

36.

20/13/10 MĦvészeti
nyugdíjsegélyek megtérítése

A Magyar AlkotómĦvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III.
31.) számú Korm. rendelet alapján mĦvészeti nyugdíjsegélyek kifizetése az Országos
Nyugdíjbiztosítási FĘigazgatóságon keresztül.

Központi
költségvetési
szerv
Nyugdíjbiztosítási FĘigazgatóság)

(Országos

20/14 A kábítószer-fogyasztás
megelĘzésével kapcsolatos
feladatok

A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogstratégia céljainak
megvalósítása, a droghasználat megelĘzése univerzális, célzott és javallott prevenciós
programok költségvetési támogatása az egészségfejlesztés különbözĘ színterein (család,
iskola, gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntetĘ-igazságszolgáltatás,
munkahely) komplex és a helyi közösségi résztvevĘk együttmĦködésén alapuló programok
által. A Kábítószerügyi EgyeztetĘ Fórumok – helyi szintĦ szakmai konzultációs
munkacsoportok – mĦködésének támogatása a helyi stratégiák elkészítése,
megvalósításának biztosítása érdekében. A szenvedélybetegek felépülési folyamatának
támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociális) kiegészítĘ mĦködési támogatása
és a különbözĘ szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által.

központi
költségvetési
szerv,
helyi
önkormányzat, önkormányzati költségvetési
szerv, jogi személyiségĦ társaság, többcélú
kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, civil
társaság, közalapítvány, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, egyesülés, egyéni vállalkozó,
jogszabály alapján jogi személynek minĘsülĘ
egyéb szervezet.

pályázati úton

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum mĦködésének biztosítása a Zánkai Gyermek és
Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló 1008/1996.
(II. 7.) Korm. határozat alapján, valamint a Velencei-tavi Vizi Sportiskola mĦködésének
támogatása.

gazdasági társaság

egyedi döntéssel

egyedi döntéssel
utófinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

37.

38.

20/15/1/1 Gyermek és ifjúsági
célú üdültetés

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

39.

20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram támogatása

40.

41.

42.

20/16/1 Szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások
fejlesztése, szakmai feladatok
támogatása

20/16/6 Családpolitikai
Programok

20/16/7 Családpolitikai célú
pályázatok
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggĘ egyes
állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérĘl szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § 1)
bekezdés a)-k) pontja határozza meg. A hivatkozott törvény szellemében, a támogatás
stratégiai irányait a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa határozza meg. A pályázati
programok meghirdetése, a döntés-elĘkészítés és döntéshozatal országos és regionális
szinten zajlik. Az országos hatáskörĦ pályázatokat a GYIA Tanács, a regionális hatáskörĦ
pályázatokat a Regionális Ifjúsági Tanácsok írják ki. Az elĘirányzat biztosítja a határon túli
ifjúsági szervezetek mĦködésének költségvetési támogatását is.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési
szerv,
helyi
nemzetiségi
önkormányzat, helyi nemzetiségi költségvetésis
szerv, országos nemzetiségi önkormányzat,
országos nemzetiségi költségvetési szerv, jogi
személyiségĦ társaság, többcélú kistérségi
társulás, egyesület, alapítvány, civil társaság,
közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság,
vízgazdálkodási
társulat,
erdĘ
birtokossági
társulat,
országos
sportági
szakszövetség,
sportszövetség,
jogszabály
alapján jogi személynek minĘsülĘ egyéb
szervezet.

pályázati úton

40.1. A szociális módszertani intézmények számára a szociális törvényben és a
gyermekvédelmi törvényben elĘírt módszertani feladatok ellátásához mĦködési
támogatás biztosítása annak érdekében, hogy az ágazatirányítás megvalósuljon.
40.2. Falu- és tanyagondnoki szolgálatok mĦködését szakmailag fejlesztĘ és koordináló
egyesületek költségvetési támogatása.
40.3. Karitatív Tanács szervezeteinek költségvetési támogatása, melyet meghatároz a
Karitatív Tanács megalakításáról és mĦködésének részletes szabályairól szóló
65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet.
40.4. Szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok mĦködtetése,
szakértĘi díjak, kiadványok, rendezvények támogatása.

Önkormányzat, önkormányzati költségvetési
szerv, egyesület, alapítvány, civil társaság,
közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság,

pályázati úton

Az elĘirányzat célja, hogy forrást biztosítson a népesedés és a családügy területén
megvalósuló, a családokat erĘsítĘ, a népesedési folyamatokat befolyásoló különféle
cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erĘsítĘ szakmai programok és
akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek
támogatásához.

egyesület, alapítvány, civil társaság, egyházi jogi
személy, jogszabály alapján jogi személynek
minĘsülĘ egyéb szervezet

Az elĘirányzat célja, hogy támogatásban részesítse pályázati úton azokat a családok
érdekében tevékenykedĘ szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelĘ
gyakorlati szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát
foglalkoztatás és közgondolkodás népszerĦsítéséhez és a családbarát társadalom
megteremtéséhez és fenntartásához.

egyesület,
alapítvány,
civil
társaság,
közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, jogszabály alapján jogi személynek
minĘsülĘ egyéb szervezet

pályázati úton

–

Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet

egyedi döntéssel
egyéb: a GYIA Tanács és a
Regionális Ifjúsági Tanácsok
döntése alapján.

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

Egyéni vállalkozónak nem minĘsülĘ természetes
személy (az átmeneti, illetve tartós neveltként
nagykorúvá vált fiatal felnĘttek), központi
költségvetési szerv

egyéb: a jogosultság megítélése és
finanszírozása a Gyvtv. alapján

–

–

Kincstár

44.

20/17/5 Mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatása

A közlekedési költségvetési támogatás a mozgáskorlátozott személyek napi közlekedési
költségeit kompenzáló ellátás, melynek összege a jogosult gazdasági aktivitásától függĘen
évi 7.000-28.000 Ft között differenciált. A közlekedési költségvetési támogatásra
jogosultak száma mintegy 145 ezer fĘ, ellátásuk éves átlagos összege 9600.-Ft/fĘ. Az
elĘirányzat tartalmazza továbbá a felhasználásához kapcsolódó kincstári díjakat és
orvosszakértĘi vizsgálati díjakat is.

Egyéni vállalkozónak nem minĘsülĘ természetes
személy (A helyi önkormányzatok jegyzĘi által
megállapított jogosultsággal rendelkezĘ súlyosan
mozgáskorlátozott
személyek),
központi
költségvetési szerv

utófinanszírozással

–

–

Kincstár

45.

20/17/6 Mozgáskorlátozottak
szerzési és átalakítási
támogatása

A személygépkocsi szerzési és átalakítási költségvetési támogatás a mozgáskorlátozott
személyek közlekedését azáltal segíti elĘ, hogy új gépjármĦ vásárlásához legfeljebb 900
ezer forint, használt gépjármĦ, illetve egyéb jármĦ vásárlásához 600 ezer forint,
a
gépjármĦnek a mozgáskorlátozott személy fizikai adottságaihoz igazított átalakításához
pedig egyszeri 90 ezer forint támogatás nyújt.
Az elĘirányzat tartalmazza továbbá a felhasználásához kapcsolódó kincstári díjakat, és az
elĘirányzat felhasználásához kapcsolódó egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos
kifizetéseket is

egyéni vállalkozónak nem minĘsülĘ természetes
személy (A kormányhivatalok szociális és
gyámhivatalai által megállapított jogosultsággal
rendelkezĘ
súlyosan
mozgáskorlátozott
személyek), központi költségvetési szerv, jogi
személyiségĦ társaság

egyéb: a jogosultság megítélése és
folyósítása a 102/2011. (VI.29.)
Korm.
rendeletben
meghatározottak szerint

–

–

–

46.

20/17/7 GYES-en és GYED-en
lévĘk hallgatói hitelének célzott
támogatása

Az elĘirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévĘk esetében a törlesztési kötelezettség
szünetelése idĘszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás, valamint az elĘirányzat
felhasználásához kapcsolódó kincstári díjakat.

Egyéni vállalkozónak nem minĘsülĘ természetes
személy (Gyes-en és Gyed-en lévĘ, diákhitellel
rendelkezĘ
magánszemélyek),
központi
költségvetési szerv.

egyéb: a jogosultság megítélése és
a támogatás finanszírozása a
hallgatói hitelrendszerrĘl és a
Diákhitel
Központról
szóló
86/2006.
(IV.
12.)
Korm.
rendeletben elĘírtak szerint

–

–

–

részletekben történĘ kifizetéssel

2012. évi 138. szám

A gyermekek védelmérĘl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a
továbbiakban: Gyvtv.) alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal
felnĘttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat, továbbá az elĘirányzat felhasználásához kapcsolódó kincstári díjakat
tartalmazza. Az év folyamán a Gyvtv. módosítása kapcsán Gyermekvédelmi Lakás Alap
kialakításra kerül, mely a 2012. évben még egy vegyes rendszert eredményez
(otthonteremtési támogatás és Gyermekvédelmi Lakás Alap bérlakás-állománya).

•

20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás
Alap

MAGYAR KÖZLÖNY

43.

B
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

47.

20/18 Gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése,
módszertani feladatok ellátása

C
Felhasználási célja

D
Támogatásban részesíthetĘk köre
helyi önkormányzat, helyi
költségvetési szerv, egyházi
gazdasági társaság

önkormányzati
jogi személy,

F

G

H

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

–

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással

•

egyösszegĦ kifizetéssel

48.

20/19/1 Szociális célú
humánszolgáltatások normatív
állami támogatása

Az elĘirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények mĦködési kiadásainak támogatására szolgál.
Az elĘirányzat fedezetet biztosít az elĘirányzat felhasználásával összefüggĘ kincstári
tranzakciós díj összegére.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési
szerv,
helyi
nemzetiségi
önkormányzat, helyi nemzetiségi költségvetésis
szerv, országos nemzetiségi önkormányzat,
országos nemzetiségi költségvetési szerv, jogi
személyiségĦ társaság, egyesület, alapítvány,
civil társaság, közalapítvány, egyházi jogi
személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, központi költségvetési szerv

egyéb:
normatív,
ütemezésben

havi

–

–

Kincstár

49.

20/19/3 Egyházi szociális
intézményi normatíva
kiegészítése

Az egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
mĦködésének kiegészítĘ támogatása.
A normatív állami hozzájárulás az alap és szakosított ellátások jogcímén érvényes
mĦködési engedély birtokában igényelhetĘ.
A Kvtv. értelmében a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó
intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak
támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítĘ támogatásra jogosult.
Az elĘirányzat fedezetet biztosít az elĘirányzat felhasználásával összefüggĘ kincstári
tranzakciós díj összegére.

egyházi jogi személy, központi költségvetési
szerv

egyéb:
normatív,
ütemezésben

havi

–

–

Kincstár

50.

20/19/4 Támogató
szolgáltatások, közösségi
ellátások, jelzĘrendszeres házi
segítségnyújtás, utcai szociális
munka és krízisközpont
finanszírozása

A pályázati úton 3 éves befogadásra került, 2009. évtĘl a támogató szolgálatokat, közösségi
ellátásokat, 2010 évtĘl a jelzĘrendszeres házi segítségnyújtást mĦködtetĘ szolgáltatók,
továbbá a 2012. évtĘl az utcai szociális munka szolgálatok és a krízisellátás finanszírozási
szerzĘdés útján történĘ támogatása.
A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának
rendjérĘl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.
Az elĘirányzat fedezetet biztosít az elĘirányzat felhasználásával összefüggĘ kincstári
tranzakciós díj összegére.

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
költségvetési
szerv,
helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i költségvetésis szerv), országos
nemzetiségi önkormányzat(i költségvetési szerv),
jogi személyiségĦ társaság, többcélú kistérségi
társulás, egyesület, alapítvány, civil társaság,
közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, , egyéni vállalkozó, egyéni cég,
központi költségvetési szerv

pályázati úton

–

–

Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal

20/20/3 Család, esélyteremtési
és önkéntes házak támogatása

A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatból egyrészt a család, esélyteremtési házak költségvetési
támogatása valósul meg. A hálózat munkájával elĘsegíti a családok, hátrányos helyzetĦ
csoportok társadalmi integrációját. EsélyteremtĘ és a családokat támogató programokat
szervez a kiemelt célcsoportokkal - a családok, a hátrányos megkülönböztetést vagy
diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett, illetve problémákkal küzdĘ,
kiszolgáltatott helyzetben lévĘ fogyatékossággal élĘk, nĘk, romák, gyerekek, ifjúság,
idĘsek, hátrányos helyzetĦ térségek lakosai - szemben a társadalomban meglévĘ elĘítéletek
leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erĘsítése érdekében. A hálózat
tevékenységével segíti az ifjúsággal foglalkozók (önkormányzatok, szervezetek,
intézmények) munkáját.
ElĘmozdítja az önkéntesség kultúrájának terjesztését, az önkéntes tevékenységek
népszerĦsítését. Munkájával hozzájárul a társadalom önkéntességgel kapcsolatos tudat- és
szemléletmódjának változásához, a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitĦzéseinek
megvalósításához.
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatból valósul meg az emberkereskedelem áldozati számára
fenntartott shelter, valamint a háztartáson belüli erĘszak legveszélyeztetettebb áldozatai
számára létrehozott titkos ház támogatása.
A fentiek végrehajtásában az egyenlĘ bánásmódról és az esélyegyenlĘség elĘmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvényben, a közérdekĦ önkéntes tevékenységrĘl szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvényben és a NĘk és Férfiak Társadalmi EgyenlĘségét ElĘsegítĘ Nemzeti
Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 címĦ, 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozatban
foglaltak az irányadók.

helyi önkormányzati költségvetési szerv,
egyesület,
közalapítvány,
egyesülések
szövetsége, alapítvány, gazdasági társaság,
fejlesztési társaság, jogi személyiségĦ társaság,
gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó
szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég

egyedi döntéssel

–

–

–

51.

elĘfinanszírozással

2012. évi 138. szám

47.1. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
A befogadó szülĘi – nevelĘszülĘi hálózatok és gyermekvédelmi otthonok által
nyújtott ellátások elindítása.
47.2. Módszertani feladatok ellátása
A gyermekvédelmi törvény szerint kijelölt módszertani intézmények hálózatának
kiszélesítése, a feladatok magasabb szintĦ ellátása, hatékony szakmai módszerek és
minĘségfejlesztési elvek kidolgozása, ezek alkalmazása, az adott szakterületem
dolgozó szakemberek munkájának a támogatása.
47.3. Integrációs programok támogatása
Innovatív megoldásokat magába foglaló programok támogatása, amelyek a
gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedĘ gyermekek társadalmi integrációjának
elĘsegítésére szolgálják.

E

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Sorszám

utófinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

24185

24186

A

B

Sorszám

A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

52.

20/20/6 Fogyatékos személyek
esélyegyenlĘségét elĘsegítĘ
programok támogatása

53.

54.

55.

C

D

E

Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

Felosztás és finanszírozás módja

Az Országos Fogyatékosügyi Program és a Fogyatékos személyek esélyegyenlĘségérĘl
szóló ENSZ egyezmény végrehajtása keretében az érintettek önálló életvitelét segítĘ
modellprogramok költségvetési támogatása valamint a korábbi években megkezdett, a
fogyatékos személyeket otthonukban ellátó családtagok részére az otthonukban országosan
egységes szakmai sztenderdek alapján nyújtott tehermentesítĘ szolgáltatás (FECSKE
program) költségvetési támogatása, Autizmus Stratégia Munkacsoport mĦködtetése,
kiadvány készítése

Közalapítvány, gazdasági társaság, egyesület,
szövetség, alapítvány, költségvetési szerv, egyéni
vállalkozó

20/20/8 Jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás és elemi
látásrehabilitáció támogatása

A jelnyelvi tolmácsszolgáltatás költségvetési támogatása a jelnyelvrĘl szóló 2009. évi
CXXV törvény alapján, valamint a látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatás
költségvetési támogatása.

egyesület, szövetség, alapítvány, gazdasági
társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, jogi
személyiséggel nem rendelkezĘ társaság,
többcélú kistérségi társulás

pályázati úton

20/20/12 Hajléktalanokhoz
kapcsolódó közfeladatok
ellátása

A külön jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmény normatívával nem
biztosított kiegészítĘ feladatainak pályázat útján történĘ támogatása: intézmények, felújítási
kiadásaihoz való hozzájárulás, szolgáltatások fejlesztése, kiegészítĘ feladatok és programok
költségeihez, valamint a téli krízisidĘszak megnövekedett feladatainak ellátásához
támogatás nyújtása. Ezen kívül egyedi támogatás keretében modellprogram
lebonyolításának támogatása. Kiemelten kezelendĘ cél, az utcán élĘ hajléktalan emberek
ellátáshoz juttatását biztosító, az utcai életmód felszámolására irányuló programok
támogatása.

Önkormányzat, önkormányzati költségvetési
szerv, jogi személyiségĦ társaság, egyesület,
alapítvány, civil társaság, közalapítvány, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság, egyesület,
szövetkezet, lakásszövetkezet, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek
minĘsülĘ egyéb szervezet

pályázati úton

20/20/13 Autista otthonok
támogatása

Autista személyeket lakóotthonban ellátó civil fenntartók kiegészítĘ költségvetési
támogatása.

egyesület, alapítvány, szövetség

pályázati úton

20/22/2 Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok

Az elĘirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok
végrehajtásának támogatására szakmai szervezetek bevonásával.

központi
költségvetési
szerv,
helyi
önkormányzat, önkormányzati
költségvetési
szerv, köztestület, egyesület, alapítvány,
közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság,

pályázati úton

F

G

H

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

Fogyatékos Személyek
EsélyegyenlĘségéért
Nonprofit Kft.

–

–

Fogyatékos Személyek
EsélyegyenlĘségéért
Nonprofit Kft. és Vakok
Állami Intézete

–

–

Hajléktalanokért
Közalapítvány, FĘvárosi
Önkormányzat

–

–

Fogyatékos Személyek
EsélyegyenlĘségéért
Nonprofit Kft.

–

–

–

–

–

–

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

56.

pályázati úton
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel

57.

20/22/3 Légimentés eszközpark
bérlésével összefüggĘ kiadások

gazdasági
társaság
Nonprofit Kft.)

(Magyar

LégimentĘ

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

MAGYAR KÖZLÖNY

A magyarországi légimentés középtávú fejlesztésérĘl szóló 2147/2005 (VII. 22.) Korm.
határozat értelmében 2005 novemberében megalakult a 100 %-ban az Országos
MentĘszolgálat – így az állam – tulajdonában lévĘ LégimentĘ Kht., majd a nemzetközi
közbeszerzési eljárás lefolytatását követĘen szerzĘdés jött létre az osztrák HeliAir Gmbhval, amely az osztrák autóklubbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes
légimentĘ-helikopter flottáját tulajdonló és üzemeltetĘ cége. A szerzĘdésben öt gép bérlése
határozott idĘre – 10 évre – került meghatározásra.
Ez az öt bérelt gép – a nagyjavításon átesett kettĘ saját tulajdonú helikopterekkel együtt –
képes arra, hogy Magyarország területét a lehetĘ legnagyobb mértékben lefedje, lehetĘvé
téve ezzel a lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését,
biztosítva az esélyegyenlĘséget.
Egy 2008-as EU-s direktívának megfelelĘen (száma: 2008/8/EG) 2010. január elsejétĘl
kezdve a "reverse charge" (fordított ÁFA) intézményét kell alkalmazni. Eszerint az EU-s
elĘírás szerint az ÁFA-t a szolgáltatás nyújtás helyén, jelen esetben Magyarországon kell
bevallani és megfizetni. Tekintettel arra, hogy az osztrák partner árai ÁFA-mentesek
voltak, így 2010-tĘl a teljes összegre itthon kell befizetni az ÁFA-t.
Az elĘirányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is az 5 db osztrák helikopter bérleti
díjának biztosítását szolgálja közvetlenül a Magyar LégimentĘ Nonprofit Kft. támogatásán
keresztül.

•
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

–

–

–

EEKH

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A 2012. január 1-jétĘl hatályos jogszabályok alapján mĦködési célú támogatásra jogosult
kisforgalmú gyógyszertárat mĦködtetĘ vállalkozások támogatása, valamint – figyelemmel
arra, hogy az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében a 2009. december
31-ét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó támogatási igények fedezetét a jogosultság keletkezési
évének december 31-ét követĘ 5. év végéig biztosítani kell – a 2007-2009. év között
hatályos szabályozás alapján, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV)
2011-ben utólagosan benyújtott, illetve azt követĘen benyújtásra kerülĘ igénylések alapján
a jogosultak számára nyújtandó mĦködési célú támogatás fedezetének biztosítása. Az
utólagosan jelentkezĘ jogosultsági igények változó, elĘre nem tervezhetĘ jellege miatt ezen
igénylések teljesítésének rendje a NAV, az OTH és a minisztérium között fennálló
EgyüttmĦködési Megállapodásban kerül rendezésre.
A támogatás csekély összegĦ (de minimis) támogatásnak minĘsül, és a SzerzĘdés 87. és 88.
cikkének de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtható.

Központi költségvetési szerv (NAV)

A támogatott szakorvosjelöltek vonatkozásában az egészségügyi felsĘfokú szakirányú
szakképzési rendszerrĘl szóló 122/2009. (VI.12.) Korm. rendelet 7. § b) pontja alapján a
szakorvosjelölt munkáltatójának folyósítandó, foglakoztatással összefüggĘ költségvetési
támogatás fedezete, amennyiben a munkáltató nem valamely felsĘoktatási intézmény.
A felsĘoktatási intézménynek folyósítandó, foglalkoztatással, valamint szakképzéssel
kapcsolatos költségvetési támogatások forrásának kezelése az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) jogkörében marad.

NEFMI központi költségvetési szerv, HM
központi költségvetési szerv, gazdasági társaság,
önkormányzati
egészségügyi
szolgáltató,
alapítvány, egyesület

egyedi döntéssel

A szentgotthárdi barokk templom-belsĘ rekonstrukció restaurálási munkái során elkészül a
templombelsĘ falfestéseinek (freskó-díszítĘfestés), vászonképeinek, berendezései
tárgyainak a restaurálása. Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770
(2012/N-2) számú határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával
összhangban kerül sor.

Szentgotthárdi Római Katolikus Plébánia

egyedi döntéssel

A körmendi Batthyány-Strattmann kastély a kulturális örökség védelmérĘl szóló 2001. évi
LXIV törvény mellékletében szerepel, vagyis kizárólagos állami tulajdonban tartandó
kiemelt jelentĘségĦ építészeti örökség.
A kastély falkutatási munkálatai az elmúlt években folyamatosan zajlottak, a 2012-es évi
költségvetési támogatással a következĘ ütem valósulhat meg. A falkutatás
szükségességének indoka, hogy a kastély késĘbbi rekonstrukciójának megfelelĘ szintĦ
elĘkészítéséhez a falkutatás elengedhetetlen. Az elĘirányzat felhasználására az Európai
Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával módosított N/357/2007. számú
bizottsági határozatával összhangban kerül sor.

A kastély vagyonkezelĘje kaphatja meg a
költségvetési támogatást.

A Közalapítvány a Budapesti Német NyelvĦ Egyetemért nemzetközi együttmĦködési
megállapodás alapján jött létre és mĦködik, fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti
Német NyelvĦ Egyetemnek. Az intézményben német nyelven posztgraduális, a német
anyanyelvĦ államok és Magyarország közötti oktatási és kutatási együttmĦködést elĘsegítĘ
képzés folyik.

Közalapítvány a
Egyetemért

A Nemzetközi PetĘ András Közalapítvány fenntartója a Mozgássérültek PetĘ András
NevelĘképzĘ és NevelĘintézetének, amely felsĘoktatási közhasznú feladatok ellátását segíti
az egészség-megĘrzés, betegség-megelĘzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, idĘskorúak gondozása, tudományos
tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képesség-fejlesztés, ismeretterjesztés területén. A
fejezet költségvetési támogatást biztosít a közalapítványnak a speciális közhasznú feladatok
ellátására.

Nemzetközi PetĘ András Közalapítvány

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülĘk speciális
habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és
munkára való felkészítéséhez nyújt költségvetési támogatást közvetlenül az Alapítvány
Módszertani Központjának intézményei (Ambulanciája, Kognitív Pszichológiai Labor,
Terápiás Centrum, Nappali Ellátást Nyújtó Szociális Intézmény, FelnĘtt Klub) útján.

Autizmus Alapítvány

egyedi döntéssel
utófinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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20/22/20 Egészségügyi
szakképzési (rezidens) rendszer
mĦködésének támogatása

Felhasználási célja

D

•
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20/22/13 Kisforgalmú
gyógyszertárak mĦködtetési
támogatása

C

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Sorszám

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

Budapesti Német NyelvĦ

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

–

–

–

–

jogszabály szerint - a döntéstĘl
számított 12 hónap
(max.:2013.11.30.)

–

–

jogszabály szerint - a döntéstĘl
számított 12 hónap
(max.:2013.11.30.)

–

–

–

–

–

Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

A határon túli magyar értelmiség utánpótlása nemzetstratégiailag kiemelkedĘ jelentĘséggel
bír, melynek biztosításához a tárca a határon túli magyar felsĘoktatási intézmények
mĦködésének költségvetési támogatásával, fejlesztésével, beruházások finanszírozásával,
ösztöndíjprogramok biztosításával, valamint azok lebonyolításával járul hozzá. A határon
túli magyar nyelvĦ felsĘoktatás szereplĘi között egyrészt alapítványi fenntartású
felsĘoktatási intézményeket (pl. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FĘiskola) tartunk
nyilván. Másrészt a szomszédos államok területén magyar nyelvĦ, vagy részben magyar
nyelvĦ képzést biztosítanak az ottani állami egyetemek és fĘiskolák, amelyekben folytatott
oktatási és tudományos tevékenység költségvetési támogatását ezen intézményekhez
köthetĘ alapítványok bevonásával tudjuk úgy biztosítani, hogy a magyar nyelvĦ oktatás
költségvetési támogatására elĘirányzott források ténylegesen e céloknak megfelelĘen
hasznosuljanak. Harmadrészt pedig fontos szerepe van a magyarországi felsĘoktatási
intézmények határon túli kihelyezett képzései (pl. Budapesti Corvinus Egyetem zentai és
nyárádszeredai kihelyezett képzései) költségvetési támogatásának mĦködtetési és fejlesztési
célú költségekhez történĘ hozzájárulás által, hiszen a magyarországi normatív képzési
finanszírozás önmagában nem teszi lehetĘvé egyetlen székhelyen kívüli, határon túli
felsĘoktatási képzés fenntartását sem.
Az elĘirányzat emellett a Kincstár által 2012. évben várhatóan felszámítandó díjak,
jutalékok fedezetére biztosít forrást.

Határon
túli
felsĘoktatási
intézmények;
alapítványi fenntartású határon túli felsĘoktatási
intézmények; a határon túli magyar felsĘoktatást
támogató,
illetve
határon
túli
magyar
felsĘoktatási intézmények mĦködését elĘsegítĘ
(az egyes felsĘoktatási intézményekhez köthetĘ)
határon túli alapítványok, magyarországi
felsĘoktatási intézmények, Kincstár

ElĘadó-mĦvészeti és alkotómĦvészeti kulturális alapítványok alapító okiratban
meghatározott feladatainak és mĦködésének költségvetési támogatása. (Budapesti
Fesztiválzenekar Alapítvány, Magyar Fordítóház Alapítvány, Európai Utas Alapítvány,
Arany János Alapítvány, Szépirodalmi FigyelĘ Alapítvány, Trianon Múzeum Alapítvány)
Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú
határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban kerül
sor.

Alapítványok

Az elĘirányzat a minisztérium hozzájárulása az alábbi gazdasági társaságok általános
(mĦködési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai
feladatok költségvetési támogatásához Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Zánkai Gyermek és
Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Kft., Nemzetközi PetĘ András
Közhasznú Nonprofit Kft., Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Nemzetközi PetĘ András Közhasznú Nonprofit
Kft., OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft., Zánkai Gyermek és
Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési
Nonprofit
Közhasznú
Kft,
Alternatív
Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Kft.

egyedi döntéssel

Az elĘirányzat a minisztérium hozzájárulása az alábbi gazdasági társaságok általános
(mĦködési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai
feladatok költségvetési támogatásához: Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság
SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági
határozatával összhangban kerül sor.

Budapesti Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit
Kft., Várgondnokság Nonprofit Kft., Filharmónia
Budapest és FelsĘ-Dunántúli Koncert- és
FesztiválszervezĘ Nonprofit Kft., Filharmónia
Dél-Dunántúli KoncertszervezĘ és –rendezĘ
Nonprofit Kft., Filharmónia Kelet-Magyarország
KoncertszervezĘ és –rendezĘ Nonprofit Kft.,
GödöllĘi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft.
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit
Kft., Honvéd Együttes MĦvészeti Nonprofit Kft.
Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft.,
MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit
Kft.
Magyar AlkotómĦvészeti Nonprofit Kft., Magyar
Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és
Kottatár Nonprofit Kft., Monostori ErĘd
Hadkultúra
Központ
MĦemlékhelyreállító,
Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit
Közhasznú Kft., MĦcsarnok Nonprofit Kft.,
MĦvészetek Palotája Nonprofit Kft., Nemzeti
Filmszínház Nonprofit Kft., NKÖV Nemzeti
Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.,
Nemzeti Színház Nonprofit Zrt., Nemzeti
Táncszínház
Nonprofit
Kft.,
Gazdasági
társaságok

egyedi döntéssel

A Fogyatékos Személyek EsélyegyenlĘségéért Nonprofit Kft. mĦködési támogatása és az
általa lebonyolított fogyatékosságügyi pályázatok pályázatkezelĘi költségeinek
finanszírozása.

gazdasági társaság

egyedi döntéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
részletekben történĘ kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi
értesítĘk szerint

terhelési

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

•

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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D

MAGYAR KÖZLÖNY
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72.
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

Oktatáskutató és
FejlesztĘ Intézet

–

–

Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága

–

–

–

–

–

–

Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

Az elĘirányzat nyújt fedezetet a közoktatási szakterület országos tevékenységi körĦ
oktatási, nevelési egyesületei mĦködésének pályázati rendszerĦ támogatására, a szervezetek
mĦködési költség támogatására, a közoktatási szakterülethez kapcsolódó feladatok
megoldásához szakértĘi és háttérdokumentumok, tanulmányok, kutatások finanszírozására.
A Civil tv. rendelkezései alapján alapított, céljai szerint oktatási, nevelési (felsĘoktatási)
egyesületek a felsĘoktatás területén – az állami vagy államilag elismert felsĘoktatási
intézmények oktatói, valamint hallgatói által létrehozott – a felsĘoktatási képzési
tevékenységet segítĘ, kiegészítĘ, a társadalmi szocializációt, az értelmiségi hivatásra való
felkészülést biztosító szervezetek. E szervezetek mĦködése az adott szakterületen több
egyetemre, fĘiskolára kiterjed, vagy szakmai programjuk több felsĘoktatási intézmény
együttmĦködésében valósul meg, és a felsĘoktatási intézmények feladatainak ellátását
segíti.
E forrás szolgál például a HÖOK, DOSZ, FEKOSZ, Doktori Tanács költségvetési
támogatására is, melynek mértékét az Ftv.128. § (1) és (2) bekezdései határozzák meg,
továbbá ebbĘl a forrásból történik a felsĘoktatáshoz, az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó
mintegy 200 egyesület közül pályázók költségvetési támogatása.
Az országos közoktatási szövetségek, egyesületek, társaságok költségvetési támogatása
pályázat keretében kívánja azokat az országos, regionális pedagógus szakmai, diák és szülĘi
szervezeteket, amelyek tevékenységükben szorosan kapcsolódnak a közoktatási
szakterülethez, részt vesznek a miniszter ágazatirányítási tevékenységében, az országos és
regionális tervek elĘkészítésében.

jogszabály alapján jogi személynek minĘsülĘ
egyéb szervezet, közhasznú egyesület
Mindazon országos, regionális tevékenységi körĦ
pedagógus szakmai, diák, szülĘi és nemzeti
szervezetek, szövetségek, egyesületek, amelyek a
Közoktatásért FelelĘs Helyettes Államtitkár
Titkárságán kérték a nyilvántartásba vételüket.
Oktatáskutató és FejlesztĘ Intézet, civil
szervezetek.

utófinanszírozással

20/30/23/2 Kulturális
társadalmi, civil és non-profit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása

MĦvészeti és örökségvédelmi kulturális, társadalmi, civil és non-profit szervezetek,
szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok költségvetési támogatása; az országos
hatókörĦ népfĘiskolák számára a létesítĘ okiratukban meghatározott alaptevékenységük
ellátásához szükséges mĦködési feltételek biztosítása, a szükséges tárgyi eszközök,
berendezések beszerzése; az ismeretterjesztĘ programokat szervezĘ, felnĘttképzést folytató,
tudományos ismeretterjesztĘ folyóiratokat kiadó intézményeket fenntartó szervezetek
költségvetési támogatása; az EFI alapvetĘ feladatainak (a folklórral kapcsolatos különbözĘ
területek, a kutatás, a hagyományos kultúrák és az oktatás közötti közvetítés, konferenciák,
rendezvények szervezése, kiadványok publikálása és szakértĘi tevékenység) költségvetési
támogatása; az Anyanyelvápolók Szövetsége országos és Kárpát-medencei programjainak
költségvetési támogatása; a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság céljainak
elérését szolgáló programjainak, különösen az Anyanyelvi Konferenciának a
megvalósulását hivatott segíteni. Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság
SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági
határozatával összhangban kerül sor.

társadalmi, civil és non-profit szervezetek,
szövetségek, testületek, egyesületek

egyedi döntéssel

20/30/23/3 Területi MĦvelĘdési
Intézmények Egyesülete
(TEMI) támogatása

A más fenntartóval nem rendelkezĘ Területi MĦvelĘdési Intézmények Egyesülete (TEMI)
61 intézményének mĦködési támogatása: hozzájárulás az ország különbözĘ településein
mĦködĘ közmĦvelĘdési intézmények, könyvtárak, mĦvészeti együttesek lakossági
szolgáltatásnyújtásához, települési közmĦvelĘdési feladatok ellátásához és az
intézményekben mĦködĘ alkotó közösségek, mĦvészeti csoportok, körök, klubok
fenntartásához és mĦködtetéséhez. Az intézmények egy része egyedüliként lát el települési
közmĦvelĘdési feladatokat. A támogatás belsĘ megosztásáról a TEMI elnöksége szakértĘi
csoport javaslata alapján dönt az intézményeknek a szakértĘi csoport által meghatározott
szempontrendszer figyelembevételével összeállított és benyújtott igénylései alapján.
Az elĘirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú
határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban kerül
sor.

egyesület

A Magyar Írószövetség 2012. évi mĦködésének, rendezvényeinek, programjainak
költségvetési támogatása.

jogi személyiségĦ társaság

20/30/23/4 Magyar Írószövetség
támogatása

pályázati úton
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
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74.

75.

76.

20/30/24/1 Magyar
Vöröskereszt támogatása

C
Felhasználási célja

D
Támogatásban részesíthetĘk köre

A Magyar Vöröskereszt munkájának költségvetési támogatása a szervezet kiemelt központi
és koordinációs feladatainak ellátására és mĦködtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra,
megyei és fĘvárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, mĦködtetésére szolgál az
alábbiak szerint:
74.1. képzési tevékenységek,
74.2. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak költségvetési
támogatása (országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny
megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása),
74.3. nemzetközi tevékenység, együttmĦködés a brüsszeli Európai Unió Irodával,
74.4. nemzetközi keresĘszolgálat mĦködtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel,
74.5. véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött EgyüttmĦködési
Megállapodás alapján,
74.6. elsĘsegély nyújtási programban részvétel (közúti jármĦvezetĘ jelöltek vizsgáztatása,
Országos ElsĘsegélynyújtó Verseny megrendezése, az elsĘsegélynyújtás Világnap
megszervezése, lebonyolítása, stb.),
74.7. szociális programok szervezése (pl. családvédelmi programok, kirándulások, táborok,
„Együtt a jövĘért” program),
74.8. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a hazai
belvíz okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése).
A szervezet tevékenységét a Magyar VöröskeresztrĘl szóló 1993. évi XL. törvényben
meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010.-2020.”
célkitĦzései határozzák meg.

egyesület (Magyar Vöröskereszt)

A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körĦ felvilágosításra és a személyes
tanácsadásra irányul, ezzel segítik a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve az egészséges
embereket a rák megelĘzésében. A Liga tevékenysége során – többek között – elkötelezett
civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, a nehezen megközelíthetĘ régiókba
szĦrĘbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdĘk számára. Akkreditált
továbbképzések szervezésével ezen felül elĘsegíti a háziorvosok, szakorvosok, ápolók
folyamatos szakmai fejlĘdését, illetve a beteg-orvos közötti bizalmi viszony erĘsítését,
közvetítĘ szerepet játszva a betegjogok maradéktalan érvényesülése érdekében.

egyesület (Magyar Rákellenes Liga)

20/30/24/3 Egészségügyi
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek mĦködési
támogatása

Az elĘirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségpolitikai szempontból kiemelt
szakmai feladatok végrehajtásának költségvetési támogatására egészségügyi társadalmi,
civil és nonprofit szervezetek bevonásával.

alapítvány, egyesület

20/30/24/4 Magyar ILCO
Szövetség támogatása

Az elĘirányzat felhasználásának célja a Magyar ILCO Szövetség alábbi kiemelt
feladatainak költségvetési támogatása:
77.1. ellátja a sztómával élĘk érdekvédelmét, utóápolásuk megszervezését,
egészségvédelmi továbbképzését, rehabilitációjuk elĘsegítését;
77.2. a rehabilitációs munka keretében klubfoglalkozásokat szervez;
77.3. sztómás fiatalok számára nyári üdültetést biztosít;
77.4. tanácsadó szolgálatot tart fenn;
77.5. nemzetközi kongresszusokon vesz részt;
77.6. megjelenteti az „ILCO Hírmondó”-t;
77.7. sorstársi beteglátogatást szervez;
77.8. „a fogyatékossággal élĘk pszichológiai és társadalmi rehabilitációja” címmel
konferenciát szervez;
77.9. az önkéntesek képzése érdekében tréninget szervez.

egyesület (Magyar ILCO Szövetség)

A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, illetve a hálózatot jogi személyként képviselĘ
Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága (MGyGyT) 1971 óta
mĦködteti a gyermekkori daganatos betegségek kiindulására, kiterjedésre és szövettani
típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a beteg
további sorsára, késĘi utánkövetésére vonatkozó adatokat összegzĘ Gyermektumor
Regisztert. A Regiszter alapításával Magyarország messze megelĘzte korát, ilyen
regiszterek annak idején még alig mĦködtek Európában.
A daganatos betegekkel foglalkozó nemzetközi szakmai szervezetet, a SIOP Europe
(European Society of Pediatric Oncology) által kidolgozott irányelvek szerint minden EU
Tagállamban alapvetĘ feltétel a Gyermektumor Regiszter mĦködtetése, amelyet
Magyarország immár 40 éve teljesít. A Gyermektumor Regiszter létesítésére és
fenntartására vonatkozóan törvényi elĘírások rendelkeztek Magyarországon is (az egyes
daganatos megbetegedések bejelentésének rendjérĘl szóló 24/1999. (VII. 6.) EüM
rendelet), amelynek megfelelĘen a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat alapítványi, civil
forrásokból mĦködteti a regisztert.

egyesület (Magyar Gyermekonkológiai Hálózat)

20/30/24/2 Magyar Rákellenes
Liga támogatása
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77.

20/30/24/5 Magyar
Gyermekonkológiai Hálózat

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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20/30/24/6 Daganatos Betegek
Rehabilitációs Lelki Otthona

Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona megalakulás óta a gondozottak
családközpontú (komplex) pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. Az
intézmény lehetĘséget nyújt a beteg gyermek (fiatal) egész családjának a terápiás
programokban való részvételre. Az Otthon célkitĦzése a testi-lelki megerĘsítésen, reménynyújtáson túl a beteg kreativitásának ösztönzése, és a szociális beilleszkedés minden oldalú
támogatása. A szakmai munkában minden alkalmazott módszer arra irányul, hogy a család
megváltozott képességĦ gyermekét alkotói képességeiben jutalmazott felnĘtté akarja
nevelni, aki nem leszázalékolt egyén, hanem kompetens ember. Az Otthonban kialakított
rehabilitációs modell kiterjeszthetĘ volt más súlyos, vagy tartós egészségkárosodásban
szenvedĘ gyermekek és családtagjaik lelki gondozására (gyermek- és ifjúkori diabetes,
neurológiai károsodások, genetikai elváltozások, más anyagcsere-betegségek). 1995. óta a
daganatos betegeken kívül évente legalább 4-5 alkalommal ezen kórismékkel is fogad
betegcsoportokat, illetve azok egyes tagjait családjukkal együtt gondozásba is veszi. Hazai
körülmények között más intézményben nincs lehetĘség krónikusan beteg gyermekek
tervszerĦ rehabilitációjára. A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona elnevezés
magában foglalja felnĘtt korú betegcsoportok lelki támogatását is. Az Otthon
betegforgalmának kb. 40%-át a felnĘtt daganatklubok csoportjai képezik. Az Otthonba
irányított felnĘtt daganatklubok tagjainak magas százaléka még gyermeket nevel, tehát
rehabilitációjuk nem csak humánus követelmény, hanem gazdasági érdek is.
A Rehabilitációs Otthon olyan családsegítĘ lelki gondozást végzĘ civil szervezet, amely a
speciális egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális
gondozását
sokoldalúan
igyekszik
megvalósítani.
2002-2003.
évtĘl
2-3
szervtranszplantáción átesett betegcsoportokat is fogadnak. Az Ę esetükben is hasznos a
régi túlélĘk támogató ereje, mely az együttlakás során terápiás értékĦvé válik. Az Otthon
különbözĘ célcsoportok részére tart különbözĘ témákban képzéseket is. Az Otthon fenti
feladatainak ellátásához, az alapvetĘ mĦködési kiadásainak zavartalan biztosításához
elengedhetetlen a forrás biztosítása. A költségvetési támogatást a tárca több éve
folyamatosan biztosítja tekintettel arra, hogy az intézet által ellátott tevékenységi kör más
szakmai programhoz nem illeszthetĘ.

Egyházi jogi személy (Daganatos Betegek
Rehabilitációs Lelki Otthona)

Fogyatékosokat segítĘ vagy képviselĘ vagy fogyatékosoknak szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek az Országos Fogyatékosügyi Programhoz illeszkedĘ szakmai programjaiknak a
költségvetési támogatása, továbbá EU-s esélyegyenlĘségi PROGRESS program önrészének
és ÁFA tartalmának finanszírozása, illetve közösségi szolidaritási tevékenység támogatása.

egyesület, alapítvány, központi költségvetési
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20/30/25/6 Értelmi
Fogyatékossággal ÉlĘk és
SegítĘik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége

Az Értelmi Fogyatékossággal ÉlĘk és SegítĘik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
mĦködésének, tagszervezeteinek és szakmai programjainak költségvetési támogatása

egyesület

20/30/25/7 Siketek és
Nagyothallók Országos
Szövetsége

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége mĦködésének, tagszervezeteinek és
szakmai programjainak költségvetési támogatása

egyesület

20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos
Szövetsége

A
Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek
Országos
Szövetsége
tagszervezeteinek és szakmai programjainak költségvetési támogatása

egyesület

20/30/25/9 Vakok és
Gyengénlátók Országos
Szövetsége

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége mĦködésének, tagszervezeteinek
és szakmai programjainak költségvetési támogatása

egyesület

20/30/25/10 Magyar
Szervátültetettek Országos
Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
mĦködésének, tagszervezeteinek és szakmai programjainak költségvetési támogatása

egyesület

20/30/25/11 Autisták Országos
Szövetsége

Az Autisták Országos Szövetsége mĦködésének,
programjainak költségvetési támogatása

egyesület

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

83.

mĦködésének,

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

84.

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

85.

86.

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

tagszervezeteinek

és

szakmai

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

24191

24192

A

B

Sorszám

A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

87.

C
Felhasználási célja

D
Támogatásban részesíthetĘk köre

20/30/25/12 Siketvakok
Országos Egyesülete

A Siketvakok Országos Szövetsége mĦködésének és szakmai programjainak költségvetési
támogatása

egyesület

20/30/25/13 Értelmi Sérülteket
Szolgáló Társadalmi
Szervezetek és Alapítványok
Országos Szövetség

Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos
Szövetsége mĦködésének, tagszervezeteinek és szakmai programjainak költségvetési
támogatása

egyesület

20/30/25/21 Karitatív
tevékenységet végzĘ
szervezetek támogatása

Karitatív tevékenységeket végzĘ szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt
programjainak költségvetési támogatása.
Különösen adománygyĦjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és
élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófa helyzetben krízis ellátás és helyreállítás,
börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok mĦködtetése. A
szervezetek költségvetési támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátórendszer mĦködtetésére, fejlesztésére.

jogi személyiségĦ társaság, civil társaság,
alapítvány, egyházi jogi személy, egyesülés,
egyesület

E

F

G

H

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

–

–

–

–

–

–

–

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

88.

89.

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

90.

20/35 Hozzájárulás a lakossági
energiaköltségekhez

Az elĘirányzat a 2007 januárjában bevezetett, a lakossági vezetékes gázfogyasztás és
távhĘfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerinti
költségvetési támogatás fedezetéül szolgált, mely költségvetési támogatási forma 2011.
augusztus 31-ével kivezetésre került a szociális ellátórendszerbĘl.
Az elĘirányzat a szolgáltatói számlakorrekciókból, illetve a jogosulatlanul igénybe vett
költségvetési támogatások utáni visszafizetési kötelezettségbĘl adódó befizetések, illetve
terhére történĘ kifizetések teljesítését szolgálja.

Gazdasági társaság

egyéb: a jogosultság elbírálása és
költségvetési támogatás
folyósítása a lakossági vezetékes
gázfogyasztás és
távhĘfelhasználás szociális
támogatásáról szóló 289/2007.
(X.31.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint

–

Kincstár

–

91.

20/39 Szociális intézményi
foglalkoztatás támogatása

Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatásának az
intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve
rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévĘ képességeire építve, korának,
fizikai és mentális állapotának megfelelĘen munka-rehabilitáció vagy fejlesztĘ-felkészítĘ
foglalkoztatás költségvetési támogatása.
Az elĘirányzat fedezetet biztosít az elĘirányzat felhasználásával összefüggĘ kincstári
tranzakciós díj összegére.

Gazdasági társaságok, egyházi jogi személy,
helyi önkormányzati költségvetési szervek,
központi költségvetési szerv, alapítvány,
egyesület, gazdasági társaság

egyedi döntéssel

–

–

Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal

20/46 Megváltozott
munkaképességĦek
foglalkoztatásával összefüggĘ
bértámogatás

Bértámogatás keretében a megváltozott munkaképességĦ munkavállalók foglalkoztatásának
elĘsegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelĘ munkavégzés
feltételeinek biztosítása, a nyílt munkaerĘpiacra való visszavezetésük érdekében adaptációs
készségük fejlesztése, valamint az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok
kiegyenlítése.
Az elĘirányzat fedezetet biztosít az elĘirányzat felhasználásával összefüggĘ kincstári
tranzakciós díj összegére.

Gazdasági társaságok, központi költségvetési
szerv

–

–

Kormányhivatalok

20/47 Megváltozott
munkaképességĦek
foglalkoztatásával összefüggĘ
költségkompenzáció

Rehabilitációs és költségkompenzációs költségvetési támogatás keretében a megváltozott
munkaképességĦ munkavállalók foglalkoztatásának elĘsegítése, képzettségüknek és
egészségi állapotuknak megfelelĘ munkavégzés feltételeinek biztosítása, a nyílt
munkaerĘpiacra való visszavezetésük érdekében adaptációs készségük fejlesztése, valamint
az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése.
Az elĘirányzat fedezetet biztosít az elĘirányzat felhasználásával összefüggĘ kincstári
tranzakciós díj összegére.

Gazdasági
társaságok,
önkormányzati
költségvetési szervek, központi költségvetési
szerv.

–

–

Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal

20/51 Miniszteri tartalék és
egyéb felügyeleti feladatok
támogatása

A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülĘ feladatok, likviditási
problémák megoldása, továbbá a fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kezelésével összefüggĘen
felmerülĘ kincstári díjak biztosítása.
A kincstári díjakra elkülönített részfeladatokon rendelkezésre álló keretek kivételével az
eredeti elĘirányzatként rendelkezésre álló összeg maximum 40 %-os mértékéig vállalható
kötelezettség a 2012. év elsĘ félévében.

államháztartáson belüli és kívüli szervezetek,
Kincstár

egyedi döntéssel

legkésĘbb 2013. május 30.

–

–

20/54 Nemzeti EgyüttmĦködési
Alap

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mĦködésérĘl és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján meghatározott civil szervezetek
mĦködési és szakmai támogatása.

egyesület, alapítvány, szövetség

pályázati úton

–

Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ

–

92.

93.

95.

részletekben történĘ kifizetéssel
egyéb: A finanszírozás a három
éves
keretszerzĘdés
alapján
történik
egyedi döntéssel
utófinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

egyedi döntéssel
utófinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi
értesítĘk szerint

egyedi döntéssel

egyösszegĦ kifizetéssel
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utófinanszírozással

•

elĘfinanszírozással

terhelési

MAGYAR KÖZLÖNY

94.

elĘfinanszírozással

B
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

96.

99.

20/55/2/1 Hittan oktatás
támogatása

20/55/2/2 Egyházi oktatási
programok támogatása
(Templom és Iskola)

Támogatásban részesíthetĘk köre

Az elĘirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirĘl szóló
1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyĦjteményi feladatokat
ellátó intézmények
mĦködési, gyarapítási
feladatai támogatására, egyházi
közgyĦjteményekben dolgozó minĘsített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az
egyházi közmĦvelĘdési intézmények mĦködésére biztosított fedezetet. Az elĘirányzat
felhasználására és az elszámolás módjára a kedvezményezettekkel a minisztérium
támogatói okiratban állapodik meg. A keretösszeg negyedéves bontásban kerül kiutalásra.

Egyház, egyházi jogi személy

A támogatás célja, a kiemelten közösségépítĘ jellegĦ, elsĘsorban az ifjúság nevelését,
valamint a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, kulturális projektek
támogatása.
Támogathatóak az ifjúsági zenei rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítĘ
kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a
hitélethez kapcsolódó képzĘ- és alkotómĦvészeti pályázatok, a hitéleti tartalmat
középpontba helyezĘ filmklubok, tematikus konferenciák (diákkonferencia), színházi
rendezvények,
továbbá
egyházzenei
fesztiválok,
kórustalálkozók,
kulturális
csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra), valamint ezek utazási,
szervezési és adminisztratív költségei is. Támogatásban részesülnek az általános kulturális
programokon belül az egyházi kulturális rendezvények, programok hangsúlyos
megjelenítését elĘsegítĘ – e tekintetben a kulturális marketing eszközeit is igénybe vevĘ –
kezdeményezések. Fontos támogatandó feladat az írott és elektronikus sajtóban való
megjelenés intenzívebbé tétele, a kulturális információközvetítĘ hálózatokban való
megjelenés és aktív részvétel elĘsegítése, illetve információs felületek, adatbázisok
kialakítása, mĦködtetése.
Az elĘirányzatból támogatható az egyházi kulturális tevékenységgel szorosan összefüggĘ
létesítmények, beruházások, különös tekintettel közösségi házak, ifjúsági központok
kialakítása, illetve a meglévĘk infrastruktúrájának javítása. Az elĘirányzat, jellegébĘl
adódóan nagy értékĦ tárgyi eszköz vásárlására is lehetĘséget biztosít, így adott esetben az
egyes rendezvények, programok technikai infrastruktúrája is támogatható a keretbĘl.

Egyház, egyházi jogi személy, határon túli
magyar egyházi jogi személy

Az egyházi törvény biztosítja, hogy az egyházi jogi személy az állami, önkormányzati
fenntartású közoktatási intézményekben - a tanulók és a szülĘk igényei szerint vallásoktatást szervezzen. A hittanoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól
elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve, az iskolában pedig oly módon
szervezhetĘ, hogy alkalmazkodjon a kötelezĘ tanórai foglalkozások rendjéhez. A
hittanoktatás tartalmának meghatározása, a hittanoktató alkalmazása és ellenĘrzése, a
hittanoktatással összefüggĘ igazgatási cselekmények végzése, így különösen a hit- és
vallásoktatásra való jelentkezés megszervezése; elĘmeneteli értesítések, bizonyítványok
kiadása, a foglalkozások ellenĘrzése az egyházi jogi személy feladata. A hit- és
erkölcstanoktatás költségeit – törvény, illetve az egyházzal kötött megállapodás alapján –
az állam biztosítja.

Egyház, egyházi jogi személy

A program keretében támogatásban részesíthetĘk az egyházközségek által indított
képzések, ifjúsági klubok, nyári táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott
nem iskolarendszerĦ képzések, szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli
felnĘttoktatás, felnĘttképzés, népfĘiskola típusú oktató/nevelĘ tevékenységek egyházi
iskolák által szervezett határon túli és belüli nyári egyetemek, szórványban nyújtott hétvégi
képzések, tanodák, diákkörök, hitéleti tematikájú vetélkedĘk, táborok, mĦhelymunkák,
utazások, cserekapcsolatok). Mindezek mellett az önkéntesség évéhez kapcsolódó képzĘ,
oktató-nevelĘ programok is támogathatók a program keretében.
Az elĘirányzat azon a közvetlenül vagy közvetve az oktatást szolgáló egyházi épületek
infrastruktúrájának korszerĦsítéséhez is támogatást nyújt, amelyek jellegük miatt oktatási
intézmény kategóriában nem jutnak támogatási forráshoz. Prioritást élveznek a hitéleti
oktatást, képzést megvalósító intézmények, valamint a „közösségi tér”-ként használható,
komplex funkcionalitású épületek. A támogatásból részesülhetnek az ifjúsági központok,
konferencia központok valamint az ifjúsági, nevelési, oktatási létesítmények beruházásai,
felújításai, eszközbeszerzései.

Egyház, egyházi jogi személy, határon túli
magyar egyházi jogi személy

E

F

G

H

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

–

–

–

Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ

–

–

–

–

–

Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
(negyedéves)
egyéb:
normatív
jelleggel,
támogatási szerzĘdés formájában
egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

egyedi döntéssel
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98.

20/55/1/2 Egyházi kulturális
programok támogatása

Felhasználási célja

D

•

97.

20/55/1/1 Egyházi
közgyĦjtemények és
közmĦvelĘdési intézmények
támogatása

C

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Sorszám

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
(negyedéves)
egyéb:
normatív
jelleggel,
támogatási szerzĘdés formájában

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

24193

24194

A

B

Sorszám

A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

100.

20/55/3 Egyházi alapintézménymĦködés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése

101.

102.

103.

20/55/4 Átadásra nem került
ingatlanok utáni járadék

20/55/5/1 Az 5000 lakosnál
kisebb településeken szolgálatot
teljesítĘ egyházi személyek
jövedelempótléka

Felhasználási célja

D
Támogatásban részesíthetĘk köre

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirĘl szóló 1997. évi
CXXIV. törvény 4.§-a értelmében az egyes egyházak jogosultak a személyi jövedelemadó
meghatározott részének, az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a rendelkezĘ nyilatkozatot tevĘ
magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. A törvény 4.§ (2)
és (3) bekezdései biztosítják, hogy az egyházakat megilletĘ összeg - a jogszabályban
meghatározott kritériumok alapján - kiegészíthetĘ legyen. A támogatások együttes alapja az
egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%ok összege, de legalább a nyilatkozattal érintett évre bevallott, az összevont adóalapot
terhelĘ, adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0,5%-ának és az
egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%ok összegének pozitív különbözete. E kiegészítés összegébĘl az egyes egyházak a javukra
rendelkezĘ magánszemélyek arányában részesülnek.
A támogatást (felajánlás és annak kiegészítése), a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi
CCVI. törvény meghatározása szerinti, 2012. január 1-tĘl egyházként mĦködĘ
szervezeteknek lehet átutalni.
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kezelésével összefüggĘen felmerülĘ kincstári díjak
biztosítása.

Egyház, egyházi
Államkincstár

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirĘl szóló 1997. évi
CXXIV. törvény 3.§-a alapján, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérĘl
szóló 1991. évi XXXII. törvény hatálya alá tartozó, az egyház által nem természetben
visszakért, számára át nem adott, vagy az 2. § (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi
ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény közös megegyezés esetében járadék forrásává
alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására
használható fel. Vagyis azon egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni
igénylésérĘl járadék ellenében, közös megegyezéssel a Magyar Köztársaság Kormányával
kötött megállapodásokban lemondtak, ún. ingatlanjáradékban részesülnek. A katolikus,
református, evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek valamint a budai szerb
ortodox egyházmegye kiemelt közfeladat átvállalásai miatt ún. kiegészítĘ járadékra is
jogosultak. A járadék alapot, valamint a járadék mértékét a megállapodások rögzítették. A
járadék mértéke 2001-tĘl a járadékalap 5%-a. A járadékot és a kiegészítĘ járadékot évente
az éves átlagos fogyasztói árindex-szel valorizálni kell, majd a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett elĘzĘ évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex ismeretében a
zárszámadási törvény jóváhagyását követĘen a szükséges korrekciót végre kell hajtani.

Egyház, egyházi jogi személy,

Az elĘirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítĘ
egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon túli magyar szórványú települések
gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítĘ egyházi személyek kiegészítĘ
támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetĘk vallási elĘírásokat és
kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek
tulajdonában álló lezárt zsidó temetĘk, és - kivételesen- használatban lévĘ zsidó temetĘk
felújításának támogatására. A 1138/2001.(XII. 26.), 1140/2001.(XII. 26.), 1039/2002.(IV.
19.), valamint a 2172/2004.(VII. 12.) Kormány határozatok rendelkeztek 22 egyház
esetében a megállapodások megkötésérĘl.

Egyház, egyházi jogi személy,

A támogatás a határon túli szórványban élĘ és ott a magyarság megmaradását szolgáló
egyházi közösségeknek kíván segítséget nyújtani. Olyan programok, tevékenységek
támogatására nyújt lehetĘséget, melyeket a szórványban mĦködĘ egyházi intézmények
végeznek és munkájuk a szórványban lévĘ magyar nyelvĦ hitélet megmaradását segíti.
Támogatásban részesülhetnek a szórványban mĦködĘ egyházközségek infrastruktúrájuk
kiépítésére, felújítására, magyar nyelvĦ liturgikus és egyéb kiadványaik megjelentetésére,
közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására. Kiemelten azon egyházi
szórványprogramok kapnak támogatási prioritást melyek a Kárpát-medencei magyar
egyházi kapcsolati háló stratégiai célként való megerĘsítését szolgálják. Egyben az
elĘirányzatból nyernek támogatást azon programok is, amelyek segítik a magyarországi
szórvánnyá vált, elnéptelenedĘ vagy a lakótelepi közösségekben közösségi kapcsolataikat
elvesztĘ közösségek körében mĦködĘ egyházi tevékenységek hatékonyságát.
Ezen elĘirányzatból részesülhetnek támogatásban a hitéleti, pasztorációs, valamint ifjúsági
programok és az egyházi alternatív oktatási tevékenységek, képzések is (esti gimnáziumok,
hétvégi magyar nyelv- és történelemoktatás), illetve a médiával kapcsolatos programok,
amennyiben ezek kifejezetten szórványterületen jelennek meg.
Mindezek mellett, a program kiemelt prioritásként tekinti feladatának az új
szórványgyülekezetek megalakulásának segítését, felvállalva ezek esetében egyszeri és
kiemelt támogatás nyújtását a közösségi ház, lelkészlakás/plébánia létesítéséhez, ugyancsak
az elĘirányzatból támogatható a meglévĘk, korszerĦsítése, felújítása, valamint a komplex
funkcionalitású közösségi házak létrehozása.

Egyház, egyházi jogi személy, határon túli
magyar egyházi jogi személy
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törvény által meghatározottak
szerint
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20/55/5/3 Hátrányos helyzetĦ
kistelepülések felzárkózása
egyházi komplex programjainak
támogatása (Testi és lelki
kenyér)

A program a magyarországi hátrányos helyzetĦ közösségek, települések, térségek lelkiszociális felzárkóztatását célozza, komplex program keretében. Ezen hátrányos helyzetĦ
területek jelentĘs része Trianon tragédiáját követĘen elvesztette kapcsolatát hagyományos
térségi partnereivel, így kézenfekvĘ, hogy ezen fejlesztési programok építsenek az Európai
Unió által biztosított határ menti regionális együttmĦködés lehetĘségeire is és ezen a
területen is kezdĘdjön meg a kapcsolatok újraszövése. Kiemelt feladat, hogy a határ menti
együttmĦködés egyaránt megvalósuljon kĘben (utak, közös fejlesztési projektek) és
emberben (közös szociális és lelki gondozási programok). A program kiemelt célja a
hátrányos helyzetĦ kistérségi felzárkózást segítĘ programok mentén az egyházi
kezdeményezések támogatása, illetve ösztönzése. Az elĘirányzatból finanszírozhatók az
egyházi karitatív-válságkezelĘ, valamint több funkciót betöltĘ létesítmények, hitéleti,
karitatív, oktató/képzĘ/átképzĘ „központok” mĦködési költségei. Kiemelt prioritásként
jelenik meg, a leghátrányosabb helyzetĦ térségek felzárkózása programjaiban, valamint a
közfoglalkoztatás programjaiban való egyházi részvétel ösztönzése és segítése. Mindezek
mellett, ebbĘl az elĘirányzatból a hátrányos helyzetĦ közösségek, települések, térségek
felzárkózást segítĘ egyházi programok, kezdeményezések fejlesztési, beruházási projektjei
is támogathatók, különös tekintettel a munkaerĘ piaci átképzést megvalósító intézmények
infrastrukturális fejlesztéseire. Ugyancsak a program keretében valósítható meg az egyházi
karitatív-válságkezelĘ, valamint több funkciót betöltĘ létesítmények, (hitéleti, karitatív,
oktató/képzĘ/átképzĘ „központok”) beruházási és felújítási költségeinek támogatása.

Egyház, egyházi jogi személy, határon túli
magyar egyházi jogi személy

20/55/7 Egyházi épített örökség
védelme és egyéb beruházások

Az elĘirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirĘl szóló
1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi mĦemlék és nem mĦemlék
ingatlanok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, hitéleti illetve
közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb
kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.
A támogatást a magyarországi egyházak és határon túli magyar egyházi jogi személyek
mĦemlék, és nem mĦemlék templomok, plébániák, parókiák, székesegyházak, érseki,püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezeti-közösségi házak, zsinagógák
rekonstrukciójára, bĘvítésére egyházi iskolák, kollégiumok felújítására, bĘvítésére,
esetenként oktatási, szociális és karitatív beruházásokra, felújításokra használhatják fel.

Egyház, egyházi jogi személy, határon túli
magyar egyházi jogi személy

106.1.
Az elĘirányzat felhasználható
106.1.1. a pénzügyi nehézségekkel küszködĘ, válságos helyzetbe jutott nemzetiségi
intézmények, szervezetek, önkormányzatok mĦködési zavarainak elhárítására és
nemzetiségpolitikai szempontból kiemelten fontos intézmények, rendezvények,
programok egyedi döntéssel történĘ támogatására,
106.1.2. a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kormányközi vegyesbizottságok
ülésein
elfogadott
kormányzati
kötelezettség-vállalások
finanszírozására,
106.1.3. pályázat útján
106.1.3.1. nemzetiségi civil szervezetek támogatására,
106.1.3.2. a nemzetiségi közoktatási intézmények, szervezetek, önkormányzatok
anyaországi
intézményekkel,
településekkel,
szervezetekkel
történĘ
kapcsolattartásának támogatására,
106.1.3.3. az anyaországban történĘ nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekhez és a
kétoldalú nemzetiségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplĘ közoktatási
intézményi fejlesztésre,
106.1.4. a nemzetiségi kulturális támogatások, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj és a
Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján
adományozott, kiemelt munkát végzĘ hazai nemzetiségek képviselĘinek
elismerésének finanszírozásához.
106.2.
Az elĘirányzat felhasználása a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl rendelkezĘ
kormányrendelettel összhangban
106.2.1. pályázati úton (nyílt vagy meghívásos pályázat) vagy támogatási kérelem alapján
a nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, szervezetek részre támogatási
szerzĘdés alapján, elĘ- vagy utófinanszírozás keretében, visszatérítendĘ vagy
nem visszatérítendĘ költségvetési támogatás formájában, valamint
106.2.2. az elismerésben, ösztöndíjban részesülĘ kedvezményezett esetében a kifizetés
érdekében történĘ elĘirányzat-átcsoportosítássa valósul meg.
106.3.
A visszatérítési kötelezettség mellett nyújtott költségvetési támogatás
visszafizetési határideje a kedvezményezettel megkötött szerzĘdésben kerül
meghatározásra.
106.4.
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kezelésével összefüggĘen felmerülĘ kincstári
díjak biztosítása.

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv), jogi személyiségĦ társaság,
többcélú
kistérségi
társulás,
egyesület,
alapítvány, civil társaság, közalapítvány, egyházi
jogi személy, (nonprofit)gazdasági társaság,
európai részvénytársaság, egyesülés, európai
gazdasági
egyesülés,
európai
területi
együttmĦködési csoportosulás, állami vállalat,
egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet,
lakásszövetkezet, európai szövetkezet, egyes jogi
személyek
vállalata,
leányvállalat,
vízgazdálkodási társulat, erdĘ birtokossági
társulat, végrehajtói iroda, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minĘsülĘ
természetes
személy,
országos
sportági
szakszövetség,
sportszövetség,
jogszabály
alapján jogi személynek minĘsülĘ egyéb
szervezet; Magyar Államkincstár
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107.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
107.2.
A támogatás a 107.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

108.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
108.2.
A támogatás a 108.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

109.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
109.2.
A támogatás a 109.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

110.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
110.2.
A támogatás a 110.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

111.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
111.2.
A támogatás a 111.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

112.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
112.2.
A támogatás a 112.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

113.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
113.2.
A támogatás a 113.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

114.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
114.2.
A támogatás a 114.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

115.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
115.2.
A támogatás a 115.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

MAGYAR KÖZLÖNY

114.

20/57/1 Bolgár Országos
Önkormányzat és Média

C

•

20/57/9 Országos Szlovák
Önkormányzat és Média

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

116.
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv
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Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

116.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
116.2.
A támogatás a 116.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

117.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
117.2.
A támogatás a 117.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

118.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
118.2.
A támogatás a 118.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

119.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó mĦködési támogatására.
119.2.
A támogatás a 119.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

120.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
120.2.
A támogatás a 120.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

20/58/2 Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzat által
fenntartott intézmények
támogatása

121.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
121.2.
A támogatás a 121.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

20/58/3 Országos Horvát
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

122.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
122.2.
A támogatás a 122.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

20/58/4 Magyarországi
Németek Országos
Önkormányzata által fenntartott
intézmények támogatása

123.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
123.2.
A támogatás a 123.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

20/58/5 Magyarországi
Románok Országos
Önkormányzata által fenntartott
intézmények támogatása

124.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
124.2.
A támogatás a 124.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

20/57/10 Országos Szlovén
Önkormányzat és Média

20/57/11 Szerb Országos
Önkormányzat és Média

20/57/12 Országos Ruszin
Önkormányzat és Média

20/57/13 Ukrán Országos
Önkormányzat és Média

20/58/1 Bolgár Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel
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Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

125.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
125.2.
A támogatás a 125.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

20/58/7 Országos Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat által
fenntartott intézmények
támogatása

126.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
126.2.
A támogatás a 126.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

20/58/8 Országos Örmény
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

127.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
127.2.
A támogatás a 127.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

128.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
128.2.
A támogatás a 128.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

129.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
129.2.
A támogatás a 129.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

130.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
130.2.
A támogatás a 130.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

131.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
131.2.
A támogatás a 131.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

132.1.
Az elĘirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elĘirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszerérĘl és elszámolásának rendjérĘl szóló 28/2012 (III. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott intézmények mĦködési támogatására.
132.2.
A támogatás a 132.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlĘ részletben

helyi önkormányzat(i költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv)

egyedi döntéssel

20/58/9 Országos Szlovák
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

20/58/10 Országos Szlovén
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

20/58/11 Szerb Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

20/58/12 Országos Ruszin
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

20/58/13 Ukrán Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

elĘfinanszírozással
részletekben történĘ kifizetéssel

MAGYAR KÖZLÖNY
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B
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
száma és megnevezése

133.

136.

20/59/6 Felzárkózás-politika
koordinációja

20/59/7 Roma ösztöndíj
programok

E

F

G

H

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelĘ szerv
neve

Lebonyolító szerv

–

–

Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ

–

–

Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ

–

–

Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ

–

–

Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ

Felhasználási célja

Támogatásban részesíthetĘk köre

Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékenységéhez támogatás nyújtása.
Nemzetközi hírĦ roma együttes és országos gyĦjtĘkörrel rendelkezĘ tájház támogatása. A
fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kezelésével összefüggĘen felmerülĘ kincstári díjak
biztosítása.

központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzat(i költségvetési szerv), helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv), jogi személyiségĦ társaság,
többcélú
kistérségi
társulás,
egyesület,
alapítvány, civil társaság, közalapítvány, egyházi
jogi személy, (nonprofit)gazdasági társaság,
egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet,
egyes jogi személyek vállalata, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minĘsülĘ természetes személy, jogszabály
alapján jogi személynek minĘsülĘ egyéb
szervezet, Magyar Államkincstár

pályázati úton

134.1.
a hátrányos helyzetĦ felsĘfokú tanulmányokat folytató hallgatók
esélyegyenlĘségének, tehetséggondozásának elĘmozdítása érdekében elsĘsorban a
roma szakkollégiumok létrehozásának, mĦködésének támogatására, továbbá roma
nemzetiségi oktatási intézmény mĦködésének támogatására,
134.2.
a romák társadalmi-gazdasági integrációjához,
134.3.
a hátrányos helyzetĦ kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetĦ
településeken megjelenĘ etnika, szociális társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez,
a szegregált lakókörnyezetben élĘk lakhatási és szociális integrációjához,
életfeltételeinek javításához és gyermekek esélyteremtését szolgáló programokhoz,
134.4.
a szociálisan hátrányos helyzetĦ, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit
középpontba állító gazdasági aktivizálásához,
134.5.
a kulturális autonómia intézményeinek megerĘsítéséhez
134.6.
134.1.-134.6.
pontban
megjelölt
célokhoz
kapcsolódó
járulékos
tevékenységekhez.
134.7.
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kezelésével összefüggĘen felmerülĘ kincstári
díjak biztosítása.

központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzat(i költségvetési szerv), helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv), jogi személyiségĦ társaság,
többcélú
kistérségi
társulás,
egyesület,
alapítvány, civil társaság, közalapítvány, egyházi
jogi személy, (nonprofit)gazdasági társaság,
egyes jogi személyek vállalata, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minĘsülĘ természetes személy, jogszabály
alapján jogi személynek minĘsülĘ egyéb
szervezet, szövetkezet, Magyar Államkincstár

pályázati úton

135.1.
a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok, az Európa 2020
stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljának, az uniós
roma stratégiához kapcsolódó Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában, a
társadalmi felzárkózás politikával kapcsolatos intézkedési tervben, továbbá a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre
szóló
kormányzati
intézkedési
tervérĘl
szóló
1430/2011.
(XII.13.)
kormányhatározatban a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában,
valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követéséhez, értékeléséhez,
a monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztéséhez,
nemzetközi szakértĘi koordinációhoz, kommunikációhoz, kutatáshoz, a stratégiákhoz
kapcsolódó kiadványok elkészítéséhez, terjesztéséhez,
135.2.
a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elĘsegítĘ programok, azokat
megalapozó felmérések, kutatások, népszerĦsítĘ, kapcsolódó rendezvények, fórumok
támogatásához, kiemelten a hátrányos helyzetĦ társadalmi csoportok érdekében
135.3.
a 135.1. és 135.2. pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó utazási
költségtérítésekre.
135.4.
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kezelésével összefüggĘen felmerülĘ kincstári
díjak biztosítása.

központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzat(i költségvetési szerv), helyi
nemzetiségi
önkormányzat(i
költségvetésis
szerv), országos nemzetiségi önkormányzat(i
költségvetési szerv), jogi személyiségĦ társaság,
többcélú
kistérségi
társulás,
egyesület,
alapítvány, civil társaság, közalapítvány, egyházi
jogi személy, (nonprofit)gazdasági társaság,
egyes jogi személyek vállalata,
egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minĘsülĘ természetes személy, jogszabály
alapján jogi személynek minĘsülĘ egyéb
szervezet, Magyar Államkincstár

pályázati úton

136.1.
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetĦ, többnyire mélyszegénységben élĘ,
elsĘsorban roma tanulók és hallgatók esélyegyenlĘségének megteremtéséhez, további
tanulmányuk elĘsegítéséhez, kollégiumi, szakkollégiumi ellátásához, oktatásához,
neveléséhez,
136.2.
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló kormányrendeletben meghatározott
ÚTRAVALÓ-MACIKA esélyegyenlĘségi ösztöndíjhoz,
136.3.
az Iskola-háló programhoz, továbbá a roma szakkollégiumi ösztöndíjhoz.
136.4.
A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kezelésével összefüggĘen felmerülĘ kincstári
díjak biztosítása.

Állami vagy nem állami fenntartású közoktatási
és felsĘoktatási intézmények, szakkollégiumok,
illetve természetes személy részére történhet
kifizetés. Magyar Államkincstár, jogszabály
alapján jogi személynek minĘsülĘ egyéb
szervezet, egyéni vállalkozónak nem minĘsülĘ
természetes személy

pályázati úton

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
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135.

20/59/5 Társadalmi, gazdasági,
területi hátránykiegyenlítést
elĘsegítĘ programok,
szakkollégiumok

D
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134.

20/59/4 Roma kultúra
támogatása

C

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Sorszám

utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel

egyedi döntéssel
elĘfinanszírozással
utófinanszírozással
egyösszegĦ kifizetéssel
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Határozatok Tára

A Kormány 1452/2012. (X. 17.) Korm. határozata
a magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok
összehangolásáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló
1522/2011. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján – tekintettel a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésére –
a következõ határozatot hozza:
1. A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelõs
kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló 1522/2011. (XII. 30.) Korm. határozat a következõ 1a. ponttal
egészül ki:
„1a. A kormánybiztost akadályoztatása esetén az 1. pontban meghatározott, Magyarországnak a Kínai
Népköztársasággal fennálló gazdasági kapcsolatai elõsegítésére és egyéb kétoldalú kapcsolatai összehangolására
irányuló feladat- és hatáskörében, a 2. pontban meghatározott feladatok ellátásában a Miniszterelnökség külügyi és
külgazdasági államtitkára helyettesíti.”
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1453/2012. (X. 17.) Korm. határozata
a Mátyás templommal kapcsolatos forrásigényrõl
1. 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 kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok további intézkedésig fel nem használható összegébõl
engedélyezi a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet részére 276.251 ezer forint, a Kvtv. 1. melléklet
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet részére 423.749 ezer Ft felhasználását, és az 1. melléklet szerinti
átcsoportosítását rendeli el.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. Az 1. pontban meghatározott összegbõl 606,0 millió forint a Mátyás-templom rekonstrukciójának folytatására
a tényleges mûszaki teljesítés függvényében, 94,0 millió forint a rekonstrukcióval összefüggõ egyéb járulékos
költségek finanszírozására használható fel.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2011. évi maradványok átcsoportosítása
ezer forintban
Fejezet-szám Cím- szám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

ElĘir.Jogcímcsoportszám
szám

Kiemelt
elĘir.szám

XV.

5
1
1
5
2
1
5
3
1
5
10
1
5
30
4
1
5
33
1
5
50
1
5
XX.
20
1
4
2
3
7
15
3
1
1
5
17
1
1
5
19
1
1
5
46
5

ElĘir.csop.-név

Kiemelt elĘirányzat neve

Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Ágazati célelĘirányzatok
Kárrendezési célelĘirányzat
FüggĘ kár kifizetés
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Járadék kifizetés
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
TĘkésítésre kifizetés
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
ÁKK Zrt. osztalék befizetés
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyéb fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
NATO tagságból adódó ágazati feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Képzéssel támogatott közmunkaprogram
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Fejezeti általános tartalék
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Beruházás
Kulturális beruházások
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)
Felhalmozási költségvetés
ElĘzĘ évi felhalmozási célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és ifjúsági célú pályázatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyes szociális pénzbeli támogatások
Gyermekvédelmi Lakás Alap
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatásával összefüggĘ bértámogatás
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

-134 241

-156 675

-240

-50 586

-12 003

-25 504

-44 500

700 000

-1 679

-241 636

-9 284

-23 652

24201

1

Jogcímnév
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2

Cím-név Alcím-név

Jogcímcsop.név

•
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Fejezetnév
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1. melléklet az 1453/2012. (X. 17.) Korm. határozathoz

24202

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 138. szám

A Kormány 1454/2012. (X. 17.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a nemzeti ünnepek, valamint
a kiemelt fontosságú rendezvények megvalósítására 90,0 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 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: 2013. február 15.
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1377/2012.
(IX. 17.) Korm. határozat 1. pontjában a „2013. június 30.” szövegrész helyébe a „2013. december 31.” szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1454/2012. (X. 17.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium

XI.
297102

3
X.
20
2

240801

7
1
3

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
Működési költségvetés
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

-90,0
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ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

•

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

90,0

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

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

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

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
X.
20
2
240801

7

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

90,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

90,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

90,0
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A Kormány 1455/2012. (X. 17.) Korm. határozata
az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésû állami beruházás egyes kérdéseirõl
szóló 1259/2012. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról
1. Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésû állami beruházás egyes kérdéseirõl szóló
1259/2012. (VII. 26.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 4. pontjában a „további engedélyeztetésének, egyéb
elõkészítõ feladatoknak” szövegrész helyébe a „további engedélyeztetésének, a beruházás lebonyolító, mûszaki
ellenõr mérnök tanácsadó tevékenységnek, egyéb elõkészítõ feladatoknak” szöveg lép.
2. A H. a következõ 7. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az arra jogosult szervezet útján gondoskodjon a Beruházás
megvalósításához szükséges építési beruházási közbeszerzési eljárásnak az 1. pontban meghatározott ütemezéssel
összhangban történõ lefolytatásáról.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2013. február 1.”
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1456/2012. (X. 17.) Korm. határozata
a Tüskecsarnok projekt befejezéséhez kapcsolódó további feladatokról
A Kormány
1. egyetért a Tüskecsarnok üzemeltetésére kidolgozott mûködési tervvel;
2. egyetért azzal, hogy a Budapest XI. kerület, 4082/23 helyrajzi számú teljes ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan)
egységesen „a Tüskecsarnok projekt befejezése” beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósítására feljogosított
Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján gondoskodjon az ehhez szükséges intézkedések megtételérõl;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
3. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok ellátásáért
felelõs kormánybiztost, hogy a Magyar Egyetemi-Fõiskolai Sportszövetséggel, az Eötvös Loránd
Tudományegyetemmel, valamint a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttmûködve
dolgozzon ki együttmûködési megállapodást az Ingatlan felsõoktatási sportszakmai igényeket figyelembe vevõ
hasznosítására, használatára vonatkozóan;
Felelõs:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok
ellátásáért felelõs kormánybiztos
Határidõ:
2012. november 30.
4. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok ellátásáért
felelõs kormánybiztost, hogy a Kormányt tájékoztassa a Beruházás megvalósításának helyzetérõl.
Felelõs:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok
ellátásáért felelõs kormánybiztos
Határidõ:
2013. február 28.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 127/2012. (X. 17.) ME határozata
a Dunai Szabadalmi Intézetrõl szóló Megállapodás szövegének létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter együttes elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Dunai Szabadalmi Intézetrõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevõ személyt kijelölje;
3. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert 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;
5. felhívom a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követõen
a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
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.

