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II. Törvények

2012. évi CL. törvény
a Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl és
kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között

a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ

hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles angol és magyar nyelvû szövege a következõ:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

LATVIA ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as the “Contracting

Parties”),

Recognising the important role of the mutual cooperation,

Realising that good cooperation may require exchange of Classified Information between the Contracting Parties,

Recognising that they ensure equivalent protection for the Classified Information,

Wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between them or between legal entities or

individuals under their jurisdiction,

Have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:

ARTICLE 1

SCOPE OF THE AGREEMENT
1. The objective of this Agreement is to ensure the protection of Classified Information exchanged or generated in the

course of co-operation between the Contracting Parties or between legal entities or individuals under their

jurisdiction.

2. This Agreement shall not affect the obligation of the Contracting Parties under any other bilateral or multilateral

treaty, including any agreements governing exchange and mutual protection of Classified Information.

ARTICLE 2

DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement:

a) “Classified Information” means any information that, regardless of its form or nature, under the national laws and

regulations of either Contracting Party, requires protection against unauthorised disclosure or any other

unauthorized manipulation and has been duly designated.

b) “Classified Contract” means a contract that involves or requires access to Classified Information.

c) “Originating Party” means the Contracting Party including legal entities or individuals under its jurisdiction, which

releases Classified Information.

d) “Recipient Party” means the Contracting Party including legal entities or individuals under its jurisdiction, which

receives Classified Information.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el.
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e) “Third Party” means any state including legal entities or individuals under its jurisdiction or international

organisation not being a party to this Agreement.

f) “Facility Security Clearance” means a determination by a Competent Security Authority of a Contracting Party

that a Contractor located in its country is security cleared and has in place appropriate security measures within a

specific facility to access and protect Classified Information in accordance with its national laws and regulations.

g) “Personnel Security Clearance” means a determination by a Competent Security Authority of a Contracting Party

that an individual has been security cleared to access and handle Classified Information in accordance with its

national laws and regulations.

ARTICLE 3

COMPETENT SECURITY AUTHORITIES
1. The Competent Security Authorities of the Contracting Parties responsible for the protection of Classified Information

as well as the implementation of this Agreement are:

In Hungary:

National Security Authority

In the Republic of Latvia:

Constitution Protection Bureau

2. The Competent Security Authorities shall provide each other with official contact details and shall inform each other of

any subsequent changes thereof.

ARTICLE 4

SECURITY CLASSIFICATION LEVELS AND MARKINGS
The equivalence of national security classification levels and markings is as follows:

In Hungary In the Republic of Latvia Equivalent in the
English language

SZIGORÚAN TITKOS SEVIŠ�I SLEPENI TOP SECRET

TITKOS SLEPENI SECRET

BIZALMAS KONFIDENCI�LI CONFIDENTIAL

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ DIENESTA VAJADZ�B�M RESTRICTED

ARTICLE 5

ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION
Access to Classified Information under this Agreement shall be limited only to individuals duly authorised in

accordance with the national laws and regulations of the respective Contracting Party.

ARTICLE 6

SECURITY PRINCIPLES
1. The Originating Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with appropriate security classification markings in accordance with

its national laws and regulations;

b) inform the Recipient Party of any use conditions of Classified Information;

c) inform the Recipient Party without undue delay of any subsequent changes in the security classification level.

2. The Recipient Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with an equivalent security classification marking in accordance with

Article 4;

b) afford the same degree of protection to Classified Information as afforded to its own Classified Information of an

equivalent security classification level;

c) ensure that Classified Information is not declassified nor its security classification level changed without the prior

written consent of the Originating Party;

d) ensure that Classified Information is not released to a Third Party without the prior written consent of the

Originating Party;
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e) use Classified Information only for the purpose it has been released for and in accordance with release conditions

of the Originating Party.

ARTICLE 7

SECURITY CO-OPERATION
1. In order to maintain comparable standards of security, the Competent Security Authorities shall, on request, inform

each other of their national laws and regulations concerning protection of Classified Information and the practices

stemming from their implementation. The Competent Security Authorities shall inform each other of any

substantive changes of their national laws and regulations concerning this

Agreement.

2. On request, the Competent Security Authorities shall, in accordance with their national laws and regulations, assist

each other during the Personnel Security Clearance procedures and Facility Security Clearance procedures.

3. The Contracting Parties shall on request and in accordance with their national laws and regulations, recognise the

Personnel Security Clearance certificates and Facility Security Clearance certificates issued by the other Contracting

Party. Article 4 of this Agreement shall apply accordingly.

4. The Competent Security Authorities shall promptly notify each other about changes in the recognised Personnel

Security Clearance certificates and Facility Security Clearance certificates, especially in case of their withdrawal.

5. The co-operation under this Agreement shall be effected in the English language.

ARTICLE 8

CLASSIFIED CONTRACTS
1. Classified contracts shall be concluded and implemented in accordance with the national laws and regulations of each

Contracting Party. On request, the Competent Security Authorities shall confirm if the proposed contractors as well as

individuals participating in pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts have an

appropriate Personnel Security Clearance certificate or Facility Security Clearance certificate.

2. The Competent Security Authority may request its counterpart that a security inspection is carried out at a facility

located in the territory of the other Contracting Party to ensure continuing protection of Classified Information.

3. Classified Contracts shall contain project security instructions on the security requirements and on the security

classification level of each element of the Classified Contract. A copy of the project security instructions shall be

forwarded to the Competent Security Authority of the Contracting Party under whose jurisdiction the Classified

Contract is to be implemented.

ARTICLE 9

TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. Classified Information shall be transmitted in accordance with the national laws and regulations of the Originating

Party through diplomatic channels or as otherwise agreed between the Competent Security Authorities in executive

protocols.

2. The Contracting Parties may transmit Classified Information by electronic means in accordance with the security

procedures approved by the Competent Security Authorities.

ARTICLE 10

REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. Reproductions and translations of Classified Information released under this Agreement shall bear appropriate

security classification markings and shall be protected as the originals. Number of reproductions shall be limited to

that required for official purposes.

2. Translations of Classified Information released under this Agreement shall bear a note in the language of translation

indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.

3. Classified Information released under this Agreement marked SZIGORÚAN TITKOS/ SEVIŠ�I SLEPENI/ TOP SECRET shall

be translated or reproduced only upon the prior written consent of the Originating Party.

4. Classified Information released under this Agreement marked SZIGORÚAN TITKOS/ SEVIŠ�I SLEPENI/ TOP SECRET shall

not be destroyed and shall be returned to the Originating Party.
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ARTICLE 11

VISITS
1. Visits requiring access to Classified Information shall be subject to the prior written consent of the Competent Security

Authority of the Recipient Party.

2. Requests for visit at least twenty days before the visit takes place shall be submitted to the Competent Security

Authority which shall forward it to the Competent Security Authority of the Recipient Party. In urgent cases, the

request for visit may be submitted at a shorter notice, subject to prior co-ordination between the Competent Security

Authorities.

3. Requests for visit shall contain:

a) visitor’s name, date and place of birth, nationality and passport/ID card number;

b) position of the visitor and specification of the legal entity represented;

c) visitor’s Personnel Security Clearance certificate status and its validity;

d) date and duration of the visit; in case of recurring visits the total period of time covered by the visits;

e) purpose of the visit including the highest security classification level of Classified Information involved;

f) name and address of the facility to be visited, as well as the name, phone/fax number, e-mail address of its point of

contact;

g) date, signature and stamping of the official seal of the Competent Security Authority.

4. The Competent Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visits. The Competent Security

Authorities shall agree on the further details of the recurring visits.

5. Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information received under this

Agreement.

ARTICLE 12

BREACH OF SECURITY
1. The Competent Security Authorities shall without undue delay inform each other in writing of a breach of security

resulting in unauthorised disclosure or any other unauthorised manipulation of Classified Information under this

Agreement or suspicion thereof.

2. The Competent Security Authority of the Contracting Party where the breach of security occurred, shall investigate the

incident without delay. The other Competent Security Authority shall, if required, co-operate in the investigation.

3. In any case, the Competent Security Authority of the Recipient Party shall inform the Competent Security Authority of

the Originating Party in writing about the circumstances of the breach of security, the extent of the damage, the

measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.

ARTICLE 13

EXPENSES
Each Contracting Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

ARTICLE 14

FINAL PROVISIONS
1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. This Agreement shall enter into force on the first day of

the second month following the date of receipt of the last of notifications between the Contracting Parties, through

diplomatic channels, stating that the national legal requirements for this Agreement to enter into force have been

fulfilled.

2. This Agreement may be amended on the basis of the mutual agreement of the Contracting Parties in writing. Such

amendments shall enter into force in accordance with Paragraph 1 of this Article.

3. Each Contracting Party is entitled to terminate this Agreement in writing at any time. In such a case, the validity of this

Agreement shall expire after six months following the day on which the other Contracting Party receives the written

notice of the termination.

4. Regardless of the termination of this Agreement, all Classified Information exchanged or generated under this

Agreement shall be protected in accordance with the provisions set forth herein until the Originating Party dispenses

the Recipient Party from this obligation in writing.
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5. Any dispute regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by consultations and

negotiations between the Contracting Parties, without recourse to outside jurisdiction.

Done in Budapest on 29 August 2012 in two originals, in Hungarian, Latvian and English languages, each text being

equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.

For the Government For the Government

of Hungary of the Republic of Latvia

EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A LETT KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINÕSÍTETT

ADATOK CSERÉJÉRÕL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRÕL

Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerzõdõ Felek)

Elismerve a kölcsönös együttmûködés fontos szerepét,

Felismerve, hogy a Szerzõdõ Felek közötti jó együttmûködés során szükség lehet minõsített adatok cseréjére,

Elismerve, hogy azonos szintû védelmet biztosítanak a minõsített adatok számára,

Kívánatosnak tartva, hogy a közöttük, illetve a joghatóságuk alá tartozó jogi személyek és természetes személyek

között kicserélt minõsített adatok megfelelõ védelemben részesüljenek,

Kölcsönösen tiszteletben tartva egymás nemzeti érdekeit és biztonságát, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény tárgya
1. Jelen Egyezmény célja, hogy védelmet biztosítson a Szerzõdõ Felek, valamint a joghatóságuk alá tartozó jogi

személyek és természetes személyek közötti együttmûködés során kicserélt vagy keletkezett minõsített adatok

számára.

2. Az Egyezmény nem érinti a Szerzõdõ Felek egyéb két-, vagy többoldalú szerzõdés alapján fennálló kötelezettségeit,

beleértve ebbe mindazon megállapodásokat, amelyek minõsített adatok cseréjét és kölcsönös védelmét

szabályozzák.

2. Cikk

Fogalommeghatározások
Jelen Egyezmény alkalmazásában:

a) A „Minõsített Adat” megjelenési formájától vagy természetétõl függetlenül minden olyan adat, amelyet

bármelyik Szerzõdõ Fél nemzeti jogszabályai szerint védelemben kell részesíteni a jogosulatlan hozzáféréssel

vagy jogosulatlan megváltoztatással szemben, és amelyet ennek megfelelõen minõsítettek.

b) A „Minõsített Szerzõdés” olyan szerzõdést jelent, amely minõsített adatot tartalmaz vagy amely alapján minõsített

adathoz való hozzáférés szükséges.

c) Az „Átadó Fél” azt a Szerzõdõ Felet, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes

személyeket jelenti, amely a minõsített adatot átadja.

d) Az „Átvevõ Fél” azt a Szerzõdõ Felet, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes

személyeket jelenti, amely a minõsített adatot átveszi.

e) A „Harmadik Fél” bármely olyan államot, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes

személyeket, továbbá nemzetközi szervezetet jelent, amely nem részese jelen Egyezménynek.

f) A „Telephely Biztonsági Tanúsítvány” valamely Szerzõdõ Fél hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságának azon

döntése, amellyel megállapítja, hogy a területén tevékenykedõ szerzõdõ biztonsági szempontú átvilágítása

megtörtént, a minõsített adat kezelése biztonsági kockázattal nem jár, telephelyén a minõsített adathoz történõ

hozzáférés és a minõsített adat védelme érdekében a szükséges biztonsági intézkedéseket a nemzeti

jogszabályokkal összhangban megtette.

g) A „Személyi Biztonsági Tanúsítvány” valamely Szerzõdõ Fél hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságának azon

döntése, amellyel megállapítja, hogy egy személy biztonsági szempontú átvilágítása megtörtént és a minõsített

adathoz történõ hozzáférése, vagy a minõsített adat általa történõ kezelése a nemzeti jogszabályokkal

összhangban biztonsági kockázattal nem jár.
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3. Cikk

A hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok
1. A Szerzõdõ Feleknek a minõsített adatok védelméért, valamint jelen Egyezmény végrehajtásáért felelõs, hatáskörrel

rendelkezõ biztonsági hatóságai a következõk:

Magyarországon:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

A Lett Köztársaságban:

Constitution Protection Bureau

2. A hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok kölcsönösen tájékoztatják egymást a hivatalos elérhetõségi adatokról,

illetve az ezen adatokkal kapcsolatos változásokról.

4. Cikk

Minõsítési szintek megfeleltetése
Az egyes nemzeti minõsítési szintek az alábbiak szerint feleltethetõk meg egymásnak:

Magyarországon A Lett Köztársaságban Angol nyelvû megfelelõjük

SZIGORÚAN TITKOS SEVIŠ�I SLEPENI TOP SECRET

TITKOS SLEPENI SECRET

BIZALMAS KONFIDENCI�LI CONFIDENTIAL

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ DIENESTA VAJADZ�B�M RESTRICTED

5. Cikk

Minõsített adathoz való hozzáférés
Minõsített adathoz jelen Egyezmény alapján kizárólag olyan személyek jogosultak hozzáférni, akik az adott Szerzõdõ

Fél nemzeti jogszabályaival összhangban erre megfelelõ felhatalmazást kaptak.

6. Cikk

Biztonsági alapelvek
1. Az Átadó Fél:

a) köteles biztosítani, hogy a minõsített adaton a nemzeti jogszabályai szerinti megfelelõ minõsítési szint

feltüntetésre kerüljön;

b) köteles tájékoztatni az Átvevõ Felet a minõsített adat felhasználásának esetleges feltételhez kötésérõl;

c) haladéktalanul köteles tájékoztatni az Átvevõ Felet az adat minõsítésében bekövetkezett változásokról.

2. Az Átvevõ Fél:

a) köteles biztosítani, hogy a minõsített adaton feltüntetésre kerüljön a 4. Cikk alapján meghatározott egyenértékû

minõsítési szint;

b) ugyanolyan szintû védelemben köteles részesíteni a minõsített adatot, mint amelyet a saját, azonos minõsítési

szintû minõsített adata számára biztosít;

c) köteles biztosítani, hogy az Átadó Fél elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az átvett minõsített adat minõsítését

nem szüntetik meg, illetve minõsítési szintjét nem változtatják meg;

d) köteles biztosítani, hogy az Átadó Fél elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az átvett minõsített adatot Harmadik

Fél részére nem adja át;

e) a minõsített adatot kizárólag az átadás során megjelölt célra használhatja fel, betartva az Átadó Fél által

meghatározott kezelési elõírásokat.

7. Cikk

Biztonsági együttmûködés
1. A hasonló szintû biztonsági követelmények fenntartása érdekében a hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok

a másik fél megkeresésére kötelesek egymást tájékoztatni a minõsített adat védelmével kapcsolatos nemzeti

jogszabályokról, valamint mindezek gyakorlati alkalmazásáról. A hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok

tájékoztatják továbbá egymást minden, a nemzeti jogszabályaikat érintõ, jelen Egyezménnyel kapcsolatos lényeges

változásról.
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2. Megkeresés esetén a hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok, összhangban a nemzeti jogszabályaik

rendelkezéseivel, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a személyi biztonsági tanúsítványokkal és a telephely

biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során.

3. A Szerzõdõ Felek megkeresés esetén nemzeti jogszabályaik rendelkezéseivel összhangban elismerik a másik Szerzõdõ

Fél által kibocsátott személyi biztonsági tanúsítványokat és telephely biztonsági tanúsítványokat. Mindezek során

a jelen Egyezmény 4. Cikkében foglaltakat megfelelõen kell alkalmazni.

4. A hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok haladéktalanul értesítik egymást az elismert személyi biztonsági

tanúsítványokkal és a telephely biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, különösen azok

visszavonásáról.

5. Jelen Egyezmény végrehajtása során a hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok az angol nyelvet használják.

8. Cikk

Minõsített szerzõdések
1. A minõsített szerzõdéseket a Szerzõdõ Felek saját nemzeti jogszabályai alapján kell megkötni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok megkeresésre kötelesek megerõsíteni, hogy az ajánlattevõ és

az elõzetes szerzõdési tárgyalásokban vagy a minõsített szerzõdések teljesítésében részt vevõ természetes személyek

rendelkeznek-e megfelelõ személyi biztonsági tanúsítvánnyal vagy telephely biztonsági tanúsítvánnyal.

2. A hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok kérelmezhetik, hogy a másik Szerzõdõ Fél biztonsági ellenõrzést

folytasson le a területén mûködõ létesítményben a minõsített adat folyamatos védelmének biztosítása céljából.

3. A minõsített szerzõdések részét képezi a projekt biztonsági utasítás, amely a biztonsági követelményeket és

a szerzõdés egyes elemeinek minõsítésével kapcsolatos rendelkezéseket határozza meg. A projekt biztonsági utasítás

másolatát azon Szerzõdõ Fél hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatósága részére kell továbbítani, amelynek

joghatósága alatt a minõsített szerzõdés végrehajtása történik.

9. Cikk

A minõsített adat továbbítása
1. A minõsített adat továbbítása az Átadó Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott szabályok szerint, diplomáciai

úton, vagy a hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok által végrehajtási utasításokban közösen meghatározott

egyéb módon történik.

2. A Szerzõdõ Felek, a hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok által jóváhagyott eljárási rend szerint, elektronikus

úton is továbbíthatnak minõsített adatot.

10. Cikk

A minõsített adat sokszorosítása, fordítása és megsemmisítése
1. Jelen Egyezmény alapján átadott minõsített adatról készült másolatokon és fordításokon fel kell tüntetni a megfelelõ

minõsítési jelölést és az így készült adatot ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az eredeti minõsített adatot.

A sokszorosított példányok számát a hivatalos célból szükséges mértékre kell korlátozni.

2. Jelen Egyezmény alapján átadott minõsített adat fordítása során keletkezõ példányokon a fordítás nyelvén fel kell

tüntetni, hogy az Átadó Fél minõsített adatát tartalmazza.

3. Jelen Egyezmény alapján átadott, SZIGORÚAN TITKOS/ SEVIŠ�I SLEPENI /TOP SECRET minõsítésû adat fordítása vagy

sokszorosítása kizárólag az Átadó Fél elõzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4. Jelen Egyezmény alapján átadott, SZIGORÚAN TITKOS/SEVIŠ�I SLEPENI/TOP SECRET minõsítésû adat nem

semmisíthetõ meg, az ezen minõsítési szintû adatokat az Átadó Félnek kell visszaszolgáltatni.

11. Cikk

Látogatások
1. Minõsített adathoz való hozzáférést igénylõ látogatásra a fogadó Szerzõdõ Fél hatáskörrel rendelkezõ biztonsági

hatóságának elõzetes írásbeli jóváhagyása alapján kerülhet sor.

2. A látogatásra vonatkozó megkeresést legalább 20 nappal a látogatás idõpontja elõtt a hatáskörrel rendelkezõ

biztonsági hatósághoz kell benyújtani, amely azt továbbítja a fogadó Szerzõdõ Fél hatáskörrel rendelkezõ biztonsági

hatóságához. Sürgõs esetben, a hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok elõzetes egyeztetését követõen

a látogatásra vonatkozó megkeresés a látogatás kezdetéhez közelebbi idõpontban is benyújtható.
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3. A látogatásra vonatkozó megkeresésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a látogató neve, születési helye és ideje, állampolgársága, útlevelének vagy más személyazonosító

igazolványának száma;

b) a látogató beosztásának és a látogató által képviselt létesítmény megjelölése;

c) a látogató személyi biztonsági tanúsítványának szintje és érvényességi ideje;

d) a látogatás idõpontja és idõtartama, visszatérõ látogatások esetén az egyes látogatások összesített idõtartama;

e) a látogatás célja, valamint a megismerendõ legmagasabb minõsítési szintû minõsített adat minõsítési szintjének

megjelölése;

f) a meglátogatandó létesítmény neve és címe, valamint a kapcsolattartójának neve, telefonszáma, fax száma,

e-mail címe;

g) dátum, aláírás és a hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóság hivatalos pecsétjének lenyomata.

4. A hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok közösen meghatározhatják a visszatérõ látogatásra jogosult

személyek listáját. A visszatérõ látogatások további részleteit a hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok közösen

állapítják meg.

5. A látogató által megismert minõsített adatot úgy kell tekinteni, mint a jelen Egyezmény alapján átvett minõsített

adatot.

12. Cikk

Eljárás a minõsített adat biztonságának megsértése esetén
1. A hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságok késedelem nélkül írásban tájékoztatják egymást azon minõsített adat

biztonságának megsértésérõl, amely esetben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó minõsített adathoz való

jogosulatlan hozzáférésre, a minõsített adat jogosulatlan megváltoztatására kerül sor, vagy mindezek alapos gyanúja

merül fel.

2. Azon Szerzõdõ Fél hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatósága, ahol a minõsített adat biztonságának megsértésére

sor került, késedelem nélkül intézkedik a minõsített adat megsértésének kivizsgálása érdekében. A másik Szerzõdõ Fél

hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatósága szükség esetén részt vesz a vizsgálatban.

3. Az Átvevõ Fél hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatósága minden esetben írásban tájékoztatja az Átadó Fél

hatáskörrel rendelkezõ biztonsági hatóságát a minõsített adat biztonsága megsértésének körülményeirõl, a kár

mértékérõl, a kár enyhítése érdekében megtett intézkedésekrõl, valamint a vizsgálat eredményérõl.

13. Cikk

Költségek viselése
A Szerzõdõ Felek maguk viselik a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerült költségeiket.

14. Cikk

Záró rendelkezések
1. Jelen Egyezmény határozatlan idõre jön létre. Jelen Egyezmény a Szerzõdõ Felek az Egyezmény hatálybalépéséhez

szükséges belsõ feltételek teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó értesítése kézhezvételének napját

követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.

2. Jelen Egyezmény a Szerzõdõ Felek kölcsönös egyetértésével írásban módosítható.

A módosítások hatálybalépésével kapcsolatban a jelen Cikk 1. pontjában foglaltak az irányadók.

3. Bármelyik Szerzõdõ Fél jogosult jelen Egyezményt bármikor írásban felmondani. Felmondás esetén az Egyezmény

a felmondásról szóló írásbeli értesítés másik Szerzõdõ Fél általi kézhezvételétõl számított 6 hónap elteltével hatályát

veszti.

4. Az Egyezmény megszûnésétõl függetlenül az annak alapján átadott vagy keletkeztetett minõsített adatokat

az Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni mindaddig, amíg az Átadó Fél

írásban felmentést nem ad az Átvevõ Fél részére ezen kötelezettség alól.

5. A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezmény értelmezésébõl vagy végrehajtásából fakadó vitákat tárgyalás és egyeztetés

útján, külsõ jogszolgáltatási fórum igénybe vétele nélkül rendezik.
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Készült Budapesten, 2012. augusztus 29-én, két eredeti példányban, magyar, lett és angol nyelven, mindhárom szöveg

egyaránt hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvû szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya részérõl a Lett Köztársaság Kormánya részérõl”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § az Egyezmény 14. Cikk 1. pontjában meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté

válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs

miniszter gondoskodik.

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

2012. évi CLI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*

1. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

1. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 1. § (1) bekezdés

a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ha nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:]

„a) Magyarország területén végzett, e törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítõ pénzügyi

szolgáltatási és bankképviseleti tevékenységre, önkéntes intézményvédelemre, valamint betétbiztosításra,”

2. § A Hpt. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény rendelkezései nem terjednek ki:]

„d) az (5) bekezdés, 6/A. § (2)–(4) bekezdés, 6/B. §, 13. § (1)–(2) bekezdés, 13/B. §, 13/C. §, 13/D. § (1) bekezdés, 18/A. §,

45. §, 67. § (5)–(9) bekezdés, 87/K–L. §, 87/P. §, 132. §, 137. §, 145. §, 153. §, 157–160. §, 168/B. §, 218. § és 2. számú

melléklet III. Fejezet 25. pontjának f) alpontja kivételével a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény által

végzett pénzforgalmi szolgáltatási, elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységre azzal, hogy ahol e rendelkezések

pénzforgalmi intézményt, elektronikuspénz-kibocsátó intézményt említenek, azon a Posta Elszámoló Központot

mûködtetõ intézményt is érteni kell;”

3. § A Hpt. 17. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A pénzügyi holding társaság engedély iránti kérelméhez mellékelni kell]

„a) az (1) bekezdés a) és c)–e) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglaltakat,”

4. § (1) A Hpt. 51. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]

„b) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõvel és jegyzõvel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,”

[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.]

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 8-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Hpt. 51. § (2) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]

„o) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a pénzügyi intézménynél mûködõ vagy volt könyvvizsgálója ellen indított

fegyelmi eljárás keretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával”

[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.]

5. § A Hpt. 54. § (1) bekezdése a következõ t)–u) pontokkal egészül ki:

[Nem jelenti a banktitok sérelmét:]

„t) az MNB által alapvetõ feladatai ellátása érdekében a jegybanki információs rendszerben rendelkezésre álló

adatoknak egyedi azonosításra alkalmas módon való átadása a Központi Bankok Európai Rendszere és annak tagjai

számára, azok kérelme alapján, az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdésbõl eredõ vagy központi banki feladataik

teljesítéséhez szükséges mértékben,

u) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a fizetési mûveletek feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében

a fizetési megbízás teljesítése céljából pénzügyi intézmény és pénzügyi intézménynek nem minõsülõ pénzforgalmi

szolgáltató által a fizetési mûveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közremûködõ pénzügyi

intézmények és pénzügyi intézménynek nem minõsülõ pénzforgalmi szolgáltatók részére történõ adattovábbítás.”

6. § A Hpt. 69. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Részvénytársasági vagy szövetkezeti formában mûködõ hitelintézet ügyvezetését legalább két ügyvezetõnek,

harmadik országbeli hitelintézet fióktelepének ügyvezetését legalább két vezetõ állású személynek, pénzügyi

vállalkozás ügyvezetését legalább egy ügyvezetõnek munkaviszony keretében kell ellátnia.”

7. § A Hpt. IX. fejezete a következõ 69/F. §-sal egészül ki:

„69/F. § Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ hitelintézet magyarországi fióktelepe

a hitelintézet székhelye szerinti állam javadalmazási politikára vonatkozó joga szerinti szabályokat alkalmazza.”

8. § A Hpt. 98. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Alap az államtól kapott megbízás alapján ellátja a képviseletet az (1) bekezdésben meghatározott

feladatkörében egyezségi tárgyaláson, illetve felszámolási eljárás során.”

9. § A Hpt. 101. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betétbõl, valamint azon betétkövetelésbõl, amely

olyan hitelintézettel szemben áll fenn, amelynek engedélyét a Felügyelet a 30. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján

vonta vissza elõször a tõke, majd a kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb

százezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás 105. §

(1) bekezdésében meghatározott kezdõ idõpontjának napját megelõzõ napon érvényes MNB által közzétett hivatalos

devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés

szerinti összeghatár megállapítása – a kifizetés idõpontjától függetlenül – a kártalanítás 105. § (1) bekezdésében

meghatározott kezdõ idõpontjának napját megelõzõ napon érvényes, az MNB által közzétett hivatalos

devizaárfolyamon történik.”

10. § A Hpt. 103. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„103. § (1) Az állami kezességvállalás mellett elhelyezett betétek esetén a kártalanítás kifizetését és az államot

megilletõ követelés érvényesítését az Alap – megegyezés szerinti térítés ellenében – az állammal írásban kötött

szerzõdés alapján átvállalhatja. Amennyiben az állami kezesség érvényesítése az Alapon keresztül történik,

a kifizetésre és az államot megilletõ követelésre a (2)–(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az állami kezesség beváltása és az ebbõl eredõ állami követelés érvényesítése során az állam nevében az

államháztartásért felelõs miniszter jár el. Amennyiben az Alap észleli, hogy a befagyott betétek között van állami

kezességvállalás mellett elhelyezett betét, írásban keresi meg az államháztartásért felelõs minisztert.

(3) Az állami kezességvállalás mellett elhelyezett betétek esetén az államháztartásért felelõs miniszter a központi

költségvetés terhére a kártalanítás 105. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kezdõ idõpontjától számított

negyvenöt munkanapon belül bocsátja a kezesség beváltásához szükséges pénzeszközöket az Alap rendelkezésére.
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Ezt az összeget az Alap kizárólag a kezesség beváltásból származó fizetési kötelezettség teljesítésére használhatja fel,

amely kifizetéseket az államháztartásért felelõs miniszter képviselõje a hitelintézetnél a helyszínen ellenõrizheti.

(4) Az állami kezesség beváltása címén kifizetett összegek erejéig a hitelintézettel szembeni követelés a betétesrõl az

államra száll át. A követelés átszállásával az állam a korábbi jogosult helyébe lép. Az állam a követeléseit a hitelintézet

tevékenységi engedélyének a 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti visszavonása alapján indított végelszámolási

eljárásban vagy a hitelintézet felszámolási eljárásában jogosult érvényesíteni. A hitelintézet a 30. § (1) bekezdés

b) pontjában elrendelt tevékenységi engedély visszavonása alapján indított végelszámolása vagy felszámolása során

az állam azon betétek tekintetében is jogosult hitelezõként fellépni, amelyekbõl származó jogok még nem szálltak át

az államra, ha az állam kezességvállalás alapján egyébként fizetni köteles.”

11. § A Hpt. 105. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A kifizetések teljesítése hitelintézetnek adott megbízás, a kártalanítási összeg hitelintézethez a betétes részére

történõ átutalása, fizetési számláról a Postai Elszámoló Központot mûködtetõ intézményen keresztül történõ

készpénz kifizetés vagy közvetlen kifizetés útján az elhelyezés országának törvényes fizetõeszközében történik. Az

ötszáz forintnak megfelelõ összegnél kisebb összegû kártalanítás nem fizethetõ ki.”

12. § A Hpt. 107. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés alkalmazásában a kifizetéshez kapcsolódóan az Alapnál felmerülõ költség a kifizetõ hitelintézet

díja, az átutalások költsége, a nyomdaköltség, a kommunikációs költség, a számítástechnikai költség és a jogi költség.”

13. § A Hpt. 119. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az állam készfizetõ kezesként felel az Alap azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a 98. § (1) bekezdésének

b) pontja szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében felvett – az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott

összegû – hiteleibõl, kölcsöneibõl erednek. Az Alap kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizetõ

kezességvállaláson túl a hitelezõ további biztosíték elõírására nem köteles. Az állami kezességvállalásért az Alapnak

kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.”

14. § A Hpt. 125. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„125. § A hitelintézet Alapban fennálló tagsága megszûnik, ha a Felügyelet határozata alapján a hitelintézet nem

gyûjthet betétet.”

15. § A Hpt. 126. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a hitelintézetet az Alapból kizárták, vagy tagsági jogviszonya megszûnt, illetve azt megszüntették, a korábban

teljesített befizetését nem igényelheti vissza. A kizárás vagy a tagsági viszony megszûnése, illetve megszüntetése nem

érinti a kizárt hitelintézetnek azt a kötelezettségét, hogy a biztosítás alá esõ betétek után a 121. §-nak megfelelõen

éves díjat fizessen.”

16. § A Hpt. 130/P. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1)–(3) bekezdés szerinti rendelkezések nem alkalmazandók]

„a) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló 2003. évi

XXIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alapján kijelölt rendszerre,”

17. § (1) A Hpt. 139/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és ezen

intézmények magyarországi fióktelepe, a kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek és

pénzforgalmi intézménynek nem minõsülõ – vállalkozás, a független közvetítõ és a bankképviselet a Felügyelet

részére felügyeleti díjat fizet.”

(2) A Hpt. 139/A. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A szorzószám]

„c) az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ pénzügyi intézmény magyarországi fióktelepe,

pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény magyarországi

fióktelepe esetén: négy,”
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(3) A Hpt. 139/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe által fizetendõ változó díj éves mértéke a 87/D. §

(1) bekezdése szerint számított, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe által fizetendõ

éves díj mértéke a 87/M. § (1) bekezdése szerint számított tõkekövetelmény 3,8 ezreléke.”

(4) A Hpt. 139/A. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény

vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézmény magyarországi fióktelepe által végez tevékenységet, az általa fizetendõ

változó díj éves mértéke a pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

magyarországi fióktelepének éves beszámolója szerinti mérlegfõösszeg 0,1 ezreléke.”

18. § A Hpt. 143. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„143. § A pénzügyi intézmény és magyarországi fióktelepe, a pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe,

az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe és a kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást végzõ

egyéb jogi személy – jogszabályban meghatározott tartalommal, módon és formában, rendszeres idõközönként – az

MNB-nek és a Felügyeletnek adatszolgáltatást teljesít.”

19. § A Hpt. 166. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„166. § Ha a Felügyelet a 153. § (2) bekezdés c) pont 6. alpontja, a 176/B. § (5) bekezdése és a 181. § (2) bekezdése

szerinti intézkedését a Tvt. alapján fizetést korlátozó eljárásnak minõsíti, akkor az errõl való értesítés kézhezvételét

követõ hatállyal jogosult az eljárás alá vont, a fizetési rendszerben tagsággal rendelkezõ intézmény javára érkezõ

fizetési megbízásoknak a fizetési rendszer általi elszámolását, kiegyenlítését átmenetileg vagy véglegesen megtiltani.

A Felügyelet ezen döntésérõl haladéktalanul értesíti a fizetési rendszer rendszerüzemeltetõjét, ideértve a Tvt. 9. §

(4) bekezdésével kijelölt rendszer vonatkozásában az MNB-t is – és a Tvt. szerinti kijelölt rendszer esetén a kijelölõ

hatóságot.”

20. § A Hpt. a következõ 185. §-sal egészül ki:

„185. § Hitelintézet tevékenységi engedélyének 30. § (1) bekezdés b) pontja alapján történt visszavonását követõen

engedményezett, a hitelintézettel szemben fennálló követelések beszámításának a végelszámolási eljárás során nincs

helye.”

21. § A Hpt. 189. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„189. § A Felügyelet saját feladatai ellátására szolgáló banktitkot, üzleti titkot és egyéb adatot vagy információt

kizárólag az 51. § (2) és (3) bekezdésében megjelölt szerveknek – törvényben meghatározott feladataik ellátásához

szükséges mértékben –, valamint nemzetközi együttmûködési megállapodásban foglaltak szerint szolgáltathat.

A külföldi felügyeleti hatóságtól származó banktitoknak vagy üzleti titoknak minõsülõ adatot és információt

a Felügyelet nem közölheti harmadik féllel. Az ilyen adatot kizárólag a külföldi felügyeleti hatósággal kötött

együttmûködési megállapodásban foglaltak szerint kezelheti és az érintett külföldi felügyelet hozzájárulásával

továbbíthatja. Nem jelenti a banktitok és üzleti titok sérelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló

törvény szerinti ellenõrzési eljárás során az összevont alapú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek

a pénzügyi csoport irányító tagja részére történõ átadása.”

22. § A Hpt. 210. §-a a következõ (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A (3) bekezdésben meghatározott szerzõdés felmondását megelõzõen a pénzügyi intézmény a fogyasztónak,

valamint a szerzõdésben kezesként részt vevõ személynek, továbbá – ha a zálogfedezetet nem a hitelfelvevõ

nyújtja – a zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja a fogyasztó, valamint a kezes, illetve

a zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendõ kamat és késedelmi kamat

mértékére, valamint a nemfizetés esetén növekvõ kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén

a várható jogkövetkezményekre.

(16) A (3) bekezdésben meghatározott szerzõdés felmondását a pénzügyi intézmény a fogyasztónak és a kezesnek

megküldi. A felmondás megküldésének igazolása a pénzügyi intézményt terheli.”
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23. § A Hpt. 211. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az értékpapírszerû formában kiállított betétokiraton feltûnõen fel kell tüntetni, hogy az alapjául szolgáló

szerzõdés betétszerzõdés vagy takarékbetét szerzõdés.”

24. § A Hpt. 234/H. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a fogyasztó nem él a (2)–(5) bekezdésben foglalt lehetõséggel, a szerzõdés módosítására a kölcsönök kamatai

és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvény hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezéseket

kell alkalmazni.”

25. § A Hpt. a következõ 234/L. §-sal egészül ki:

„234/L. § (1) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvény 9. §-ával megállapított

101. § (1) bekezdésében és 12. §-ával megállapított 107. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a hatálybalépését

követõen indított kártalanítási eljárásban kell alkalmazni.

(2) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvény 22. §-ával megállapított 210. §

(15) és (16) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a hatálybalépését követõen kezdeményezett felmondásokra kell

alkalmazni.

(3) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvény 23. §-ával megállapított

211. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a hatálybalépését követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.”

26. § A Hpt. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

27. § Hatályát veszti a Hpt. 210/A. § (7) bekezdése és 235. § (2) bekezdés n) pontja.

2. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

28. § (1) A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) 24. § (6) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha a lakás-takarékpénztár megállapítja a támogatással növelt betétösszeg nem lakáscélú felhasználását vagy

jogosulatlan igénybevételét, az adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározott adók módjára behajtandó

köztartozás legkisebb behajtható összegét elérõ vagy meghaladó állami támogatás és járulékai megfizetése iránti

követelést – az állam mint jogosult nevében eljárva – polgári peres vagy nemperes eljárásban érvényesíti, amely

eljárásban a lakás-takarékpénztár mentesül az eljárási illeték megelõlegezése és viselése alól.

A lakás-takarékpénztáraknak ezen képviseleti joga e törvényen alapul és valamennyi támogatott szerzõdéssel

kapcsolatos igényérvényesítésre kiterjed.”

(2) Az Ltp. 24. §-a a következõ (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A jogerõs fizetési meghagyás és a fizetési kötelezettséget megállapító jogerõs bírósági határozat végrehajtható

okirat, amely alapján a lakás-takarékpénztár megkeresésére a tartozást az állami adóhatóság a központi költségvetés

javára adók módjára hajtja be. A lakás-takarékpénztár az adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározott

költségminimum megelõlegezésére és viselésére nem köteles.

(6b) A követeléssel kapcsolatos – az adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározott – fizetési könnyítés

(részletfizetés, illetve a követelés részben vagy egészben történõ elengedése) iránti kérelmek ügyében a kincstár

kérelmezõ lakóhelye szerinti illetékes területi igazgatósága jár el. A visszakövetelt támogatás visszafizetésének

részben vagy egészben történõ elengedése akkor engedélyezhetõ, ha a kérelmezõ és a vele közös háztartásban élõ

hozzátartozójának egy fõre esõ jövedelme – a kérelem benyújtását megelõzõ három hónap átlagában – nem haladja

meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét. A kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ és a vele

közös háztartásban élõk jövedelmére vonatkozó igazolásokat.”

(3) Hatályát veszti az Ltp. 18. § (1) bekezdés h) pontjában az „a betételhelyezés szüneteltetésének feltételei és maximális

idõtartama, valamint” szövegrész.

24230 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 140. szám



3. A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló

1997. évi CXXXII. törvény módosítása

29. § (1) A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló 1997. évi

CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fkt.) 3. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A fióktelep jogképes, cégneve alatt a külföldi vállalkozás javára jogokat szerezhet és a külföldi vállalkozás terhére

kötelezettségeket vállalhat, így különösen vagyont szerezhet, szerzõdést köthet, pert indíthat és perelhetõ.”

(2) Az Fkt. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A valamely EGT-államban székhellyel rendelkezõ külföldi vállalkozás által létesített pénzügyi fióktelep külön

meghatalmazás nélkül a külföldi vállalkozás nevében, annak képviseletére irányuló tevékenységet is folytathat, ebben

az esetben nem kell alkalmazni a 10. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat. Azt a tényt, hogy a pénzügyi fióktelep az

alapító képviseletében jár el, az üzletszabályzatban, valamint a cégneve alatti eljárása során vagy tevékenysége során

keletkezõ okiraton egyértelmûen fel kell tüntetni.”

4. A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

30. § (1) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdés 92. pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]

„92. minõsített befektetõ: a Bszt. 48–51. §-a szerint szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnernek tekintett

befektetõ;”

(2) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 94. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]

„94. nyilvános ajánlattétel, nyilvános értékesítésre történõ felajánlás: értékpapírra vonatkozó, egyedileg elõre meg nem

határozott befektetõk részére közzétett értékesítési ajánlat, amely elegendõ információt ad az ajánlat feltételeirõl és

az értékpapírról ahhoz, hogy lehetõvé tegye a befektetõnek az értékpapír megvásárlására vonatkozó döntés

meghozatalát,”

(3) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 114. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában szabályozott piac: az Európai Unió

tagállamának tõzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következõ feltételeknek:]

„a) piacmûködtetõ által mûködtetett, illetve irányított multilaterális rendszer,”

(4) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következõ 141. ponttal egészül ki:

„141. kiemelt információ: a kibocsátó, az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítéséért kezességet (garanciát)

vállaló személy, a felajánlott, illetve a szabályozott piacra bevezetett értékpapír lényeges jellemzõit és kockázatait

rendszerezett formában tartalmazó azon információk összessége, amelynek célja, hogy elõsegítse a befektetõ

értékpapírra vonatkozó befektetési döntésének meghozatalát.”

31. § A Tpt. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a kibocsátó döntése alapján a 7. § (2) bekezdés a), c) és d) pontban szereplõ adatokban bármilyen változás áll

be, a korábban kibocsátott okirat érvénytelenítésével egyidejûleg új okiratot kell kiállítani.”

32. § A Tpt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa

követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, a hitelviszonyt

megtestesítõ értékpapír lejárt, vagy a befektetési jegyet kibocsátó befektetési alap megszûnt, az értékesített

dematerializált értékpapír ellenértékét vagy a lejáratkor esedékes összeget. Az értékesített értékpapír ellenértékét,

illetve a lejáratkor esedékes összeget a tulajdonos jelentkezéséig a kibocsátó hitelintézetnél nyitott letéti számlán

tartja. A benyújtási határidõt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket

köteles megfizetni. Az értékpapír kiadása iránti követelés helyébe lépõ pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban

megtestesített vagyoni igény elévülésére irányadó szabályok érvényesek.”
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33. § (1) A Tpt. 14. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az értékpapír forgalomba hozatala zártkörûnek minõsül (a továbbiakban: zártkörû forgalomba hozatal), ha]

„e) az összes forgalomba hozott értékpapír uniós szinten számított kibocsátási értéke az ajánlattételtõl számított

tizenkét hónapon belül nem haladja meg a százezer eurót vagy az annak megfelelõ összeget;”

(2) A Tpt. 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Már zártkörûen forgalomba hozott értékpapír esetében zártkörû forgalomba hozatalnak minõsül az is, ha]

„c) az értékpapírt a társaságok egyesülésével vagy szétválásával kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel;”

34. § (1) A Tpt. 22. § (1) bekezdés c)–e) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Nem kell tájékoztatót és hirdetményt közzétenni olyan nyilvános ajánlattétel esetén, amikor]

„c) az értékpapírt a társaságok egyesülésével vagy szétválásával kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel és az

értékpapírra vonatkozóan fennállnak a (2) bekezdésben meghatározott feltételek;

d) a részvénytársaság a részvényeseinek osztalékként olyan azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó

részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik;

e) az értékpapírt a kibocsátó, annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának, vezetõ tisztségviselõjének,

felügyelõbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezetõ tisztségviselõjének és felügyelõbizottsági

tagjának értékesíti, juttatja, ha

ea) a kibocsátó létesítõ okirat szerinti székhelye az Európai Unió területén található, és az értékpapírok számára és

jellegére, valamint az értékesítés, juttatás indokaira és részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állnak, vagy

eb) a harmadik országban székhellyel rendelkezõ kibocsátó valamely értékpapírja szabályozott piacra, Bszt.-ben

meghatározott elismert tõzsdére már be van vezetve és az értékpapírok számára és jellegére, valamint az értékesítés,

juttatás indokaira és részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állnak.”

(2) A Tpt. 22. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nem kell tájékoztatót közzétenni az értékpapír szabályozott piacra történõ bevezetéséhez, ha]

„d) az értékpapírt a társaságok egyesülésével vagy szétválásával kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel, és az

értékpapírra vonatkozóan fennállnak az (5) bekezdésben meghatározott feltételek;”

35. § (1) A Tpt. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az összefoglalóban röviden, közérthetõen, a tájékoztató eredeti nyelvén, olyan formában és tartalommal kell

ismertetni az értékpapír lényeges jellemzõit és fõ kockázatait, hogy az a befektetõk értékpapírra vonatkozó befektetési

döntésének meghozatalát elõsegítse. Az összefoglalót az értékpapírok jellemzõinek összehasonlíthatóságát biztosító,

az (1a) bekezdés szerinti kiemelt információt is tartalmazó formátumban kell elkészíteni. Az összefoglalóban fel kell

hívni a figyelmet arra, hogy

a) az összefoglaló a tájékoztató bevezetõ része;

b) a befektetési döntést a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni;

c) ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, elõfordulhat, hogy a tagállamok

nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetõnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelõzõen

a tájékoztató fordításának költségeit; és

d) az összefoglaló tartalmáért felelõsséget vállaló személyt, illetve azt, hogy az összefoglaló fordítását végzõ személyt

kártérítési felelõsség terheli a befektetõknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezetõ,

pontatlan, nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel, vagy nem tartalmazza az (1a) bekezdés szerinti kiemelt

információt.”

(2) A Tpt. 27. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kiemelt információ tartalmazza:

a) a kibocsátóra, az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítéséért kezességet (garanciát) vállaló személyre

vonatkozó alapvetõ adatokat, kockázatainak, pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges adatokat,

b) az értékpapírral kapcsolatos kockázatok, valamint az értékpapír által megtestesített jogok befektetõ általi

megismeréséhez szükséges információkat,

c) a nyilvános ajánlattétel általános feltételeit, ideértve a kibocsátó vagy az ajánlattevõ által felszámított, a befektetõt

terhelõ díjakat, költségeket,

d) a forgalomba hozatal, illetve a szabályozott piacra történõ bevezetés részleteit,

e) a forgalomba hozatal céljának és a forgalomba hozataltól várható haszon felhasználásának ismertetését.”
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(3) A Tpt. 27. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a forgalomba hozatal végleges feltételeit (így különösen: a forgalomba hozatal össznévértéke,

az értékpapír futamideje, lejárata, kamata vagy egyéb járulékai, a forgalomba hozatal módja és helye, továbbá az új

értékpapír-sorozat értékpapírkódja) sem az alaptájékoztató, sem a 32. § szerinti kiegészítés nem tartalmazza, az egyes

részkibocsátásokra vonatkozóan a kibocsátó a forgalomba hozatal kezdõ napját megelõzõen a forgalomba hozatal

végleges feltételeirõl a Felügyeletet és a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkezõ hatóságát tájékoztatja, és

a forgalomba hozatal végleges feltételeit közzéteszi.”

36. § A Tpt. 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Felelõsség nem állapítható meg kizárólag az összefoglaló alapján – ideértve annak bármely nyelvre lefordított

változatát is – kivéve, ha

a) az összefoglaló félrevezetõ, pontatlan vagy a tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelõ információt

tartalmaz, vagy

b) az összefoglaló nem tartalmazza a 27. § (1a) bekezdés szerinti kiemelt információt.”

37. § (1) A Tpt. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tájékoztató a közzététel Felügyelet általi engedélyezését követõ tizenkét hónapig érvényes. Az értékpapírt

– a 32. §-ban foglaltak figyelembevételével – legkésõbb a tájékoztató érvényességének idõszaka alatt lehet

nyilvánosan forgalomba hozni vagy szabályozott piacra bevezetni. A tájékoztató érvényességének idõszaka alatt az

értékpapír forgalmazásához nem szükséges újabb tájékoztató készítése, feltéve, hogy a tájékoztató kiegészítésére

a 32. §-ban foglaltak szerint sor kerül, és a tájékoztató használatához a tájékoztatót készítõ személy írásban

hozzájárult.”

(2) A Tpt. 31. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A regisztrációs okmány a Felügyelet által történõ jóváhagyást követõ tizenkét hónapig érvényes.

(4) Ha a kibocsátó rendelkezik tizenkét hónapnál nem régebben jóváhagyott regisztrációs okmánnyal, értékpapír

nyilvános forgalomba hozatala esetén elegendõ az értékpapírjegyzéket és az összefoglalót közzétennie. Ebben az

esetben az értékpapírjegyzéknek tartalmaznia kell a kibocsátóra vonatkozó, a regisztrációs okmány engedélyezése óta

bekövetkezett lényeges változásokat, amelyek befolyásolják a kibocsátó megítélését, kivéve, ha a tájékoztató

kiegészítésére a 32. §-ban foglaltak szerint sor került. A külön eljárás keretében engedélyezett értékpapírjegyzék és

összefoglaló a regisztrációs okmánnyal együtt érvényes tájékoztatónak minõsül.”

38. § A Tpt. 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a tájékoztatót az értékpapír forgalomba hozatalára irányuló eljárás idõtartama alatt vagy a szabályozott piacra

történõ bevezetés elõtt kiegészítették, az a befektetõ, aki a kiegészítés közzététele elõtt az értékpapírt lejegyezte vagy

megvételére megállapodást kötött, jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, a megállapodástól való elállásra.

A befektetõ az elállás jogát a kiegészítés közzétételét követõ két munkanapon belül gyakorolhatja. Az elállás jogának

gyakorlására nyitva álló határidõt a kibocsátó vagy az ajánlattevõ meghosszabbíthatja, az elállási jog gyakorlására

nyitva álló határidõt azonban a kiegészítésnek tartalmaznia kell. A befektetõ elállása esetén a kibocsátó, az ajánlattevõ,

illetve az értékpapír szabályozott piacra történõ bevezetését kezdeményezõ személy és a forgalmazó egyetemlegesen

köteles a befektetõnek a jegyzéssel vagy az értékpapírvétellel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A kiegészítés

közzétételét követõ két munkanapos idõtartam alatt az allokáció nem folytatható le.”

39. § A Tpt. 34. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A tájékoztató teljes szövegét az (1)–(2) bekezdésben meghatározott idõpontban

a) közzé kell tenni a kibocsátó és – ha van – a forgalmazó, valamint a Felügyelet honlapján, ha a Felügyelet nyújt ilyen

szolgáltatást,

b) valamennyi forgalomba hozatali helyen, valamint a kibocsátó székhelyén vagy a szabályozott piac kijelölt

helyiségében ingyenesen a nyilvánosság számára elvitelre is rendelkezésre kell bocsátani, és

c) a Felügyeletnek elektronikus úton be kell jelenteni a 391. § (1) bekezdés l)–s) pontjaiban meghatározott

– a tájékoztató tartalmával megegyezõ – adatokat.

(4) A (3) bekezdésen kívüli esetekben a közzététel helye:

a) legalább egy országos terjesztésû napilap,

b) a kibocsátó és – ha van – a forgalmazó honlapja,
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c) annak a szabályozott piacnak a honlapja, amelyen az értékpapírral kereskednek vagy

d) a Felügyelet honlapja, ha a Felügyelet nyújt ilyen szolgáltatást az e törvény szerinti közzétételi kötelezettség

teljesítése céljából.”

40. § A Tpt. 40. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Felügyelet a hatósági bizonyítványt a kérelem kézhezvételét követõ három munkanapon belül, vagy ha

a kérelmet a tájékoztató közzétételének engedélyezésére vonatkozó kérelemmel egyidejûleg nyújtották be,

a tájékoztató közzétételének engedélyezését követõ munkanapon küldi meg a másik tagállam hatáskörrel rendelkezõ

felügyeleti hatóságának a kérelmezõ egyidejû értesítése mellett.”

41. § A Tpt. 52. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E fejezetben foglaltakat kell alkalmazni a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási

kötelezettség teljesítésekor, ha:]

„b) az 1000 euróval, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva

ennek megfelelõ összeggel megegyezõ vagy ennél nagyobb névértékû hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír

kibocsátójának a létesítõ okirat szerinti székhelye Magyarországon van, vagy Magyarország területén lévõ

szabályozott piacra értékpapírját bevezették, és Magyarországot választotta székhely szerinti tagállamnak,”

42. § A Tpt. 56. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kibocsátó a szabályozott információt egyidejûleg a Felügyeletnél is köteles elektronikus úton bejelenteni.

A rendszeres és a rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó információk hivatalos információtárolási rendszeren történõ

közzétételét a Felügyelet biztosítja.”

43. § A Tpt. 65/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A csoport tagja a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságban való befolyásszerzését – tekintet nélkül annak

mértékére – az anyavállalat részére haladéktalanul, de legkésõbb a befolyásszerzéstõl számított két napon belül

köteles bejelenteni. Az anyavállalat haladéktalanul, de legkésõbb két napon belül értesíti a csoport azon tagjait,

amelyek a 68. § (2) bekezdés d) pontja alapján nyilvános vételi ajánlatot kötelesek tenni.”

44. § A Tpt. 72. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Saját tõkeként]

„a) a legutolsó, közgyûlés által jóváhagyott, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóban, vagy”

45. § A Tpt. 214. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Alap a tevékenysége ellátásához szükséges adatok szolgáltatását írhatja elõ a tagjai számára, és a helyszínen

ellenõrizheti a tagsági viszony alapján a tagokat terhelõ kötelezettségek teljesítését. Ebben a körben a Felügyelet és az

MNB az Alap kérésére megadja a rendelkezésére álló adatokat. Ha az Alap feladatkörében eljárva jogszabálysértést

észlel, arról haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.”

46. § A Tpt. 225. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Alap igazgatósága a tag tevékenységében rejlõ kockázat meghatározásának és a díjalap arányában számított

díj kockázatarányos módosításának szabályozásával kapcsolatban véleményt kér a Felügyelettõl és az MNB-tõl.”

47. § A Tpt. 335/A. § (1) bekezdés l)–m) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek és a bekezdés egyidejûleg

a következõ n)–o) pontokkal egészül ki:

[Az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet a (2) bekezdésben és a 335. § (3) bekezdésének i) pontjában foglaltak

kivételével szolgáltatásokat]

„l) az állam vagyonát kezelõ szervezetek számára;

m) az MNB számára;

n) az Országos Betétbiztosítási Alap számára és

o) a Befektetõ-védelmi Alap számára”

[nyújthat.]

24234 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 140. szám



48. § (1) A Tpt. 391. § (1) bekezdésének o) és p) pontja helyébe a követezõ rendelkezés lép:

[A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következõ adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:]

„o) a kibocsátó vezetõ állású személyeinek természetes személyazonosító adatai, lakcíme, a kibocsátóban fennálló

részesedésük (ideértve a részesedés megszerzésére vonatkozó opciót és egyéb jogokat is) mértéke;

p) a kibocsátó tulajdonosainak természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye), más társaságban

lévõ részesedése;”

(2) A Tpt. 391. § (1) bekezdésének r) és s) pontja helyébe a követezõ rendelkezés lép:

[A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következõ adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:]

„r) a bennfentes személyek természetes személyazonosító adatai, lakcíme;

s) a kibocsátó könyvvizsgálójának természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye);”

49. § A Tpt. a következõ 409. §-sal egészül ki:

„409. § A 14. § (1) bekezdés c)–d) pontjában, a 21. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában, a 26. § (5) bekezdésében,

a 45. § (2) bekezdés b) pontjában és az 54. § (3) bekezdésében elõírt rendelkezéseknek való megfelelést 2013.

január 1-tõl kell biztosítani.”

50. § A Tpt. 25. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

51. § (1) A Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontjában a „száznál” szövegrész helyébe a „százötvennél” szöveg lép.

(2) A Tpt. 14. § (1) bekezdés c)–d) pontjában, 26. § (5) bekezdésében, 43. § (7) bekezdésében, 54. § (3) bekezdésében és

az 58. § (5) bekezdésében az „ötvenezer” szövegrész helyébe a „százezer” szöveg lép.

(3) A Tpt. 15. § nyitó szövegrészében az „és” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép.

(4) A Tpt. 21. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „két és fél millió” szövegrész helyébe az „ötmillió” szöveg lép.

(5) A Tpt. 45. § (2) bekezdés b) pontjában az „az ötvenmillió” szövegrész helyébe az „a hetvenötmillió” szöveg lép.

52. § (1) Hatályát veszti a Tpt. 19. §-a; 34. § (5) bekezdése; 56. § (5) bekezdése; 391. § (1) bekezdés u) és v) pontjai; 394. §

(1) bekezdés l) pontja, 451. § (2) bekezdés d) pontja.

(2) Hatályát veszti a Tpt. 201/D. § (1) bekezdésében „a 378. § i) pontjában foglalt feladatának ellátása érdekében”

szövegrész.

5. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló

2003. évi XXIII. törvény módosítása

53. § A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló 2003. évi XXIII. törvény

(a továbbiakban: Tvt.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõponttól kezdõdõen a fizetést korlátozó eljárás hatálya alatt álló

résztvevõ által benyújtott transzfer megbízás teljesítése és az elszámolási nettósítás a rendszer résztvevõje elleni

fizetést korlátozó eljárás megindításától függetlenül végrehajtható és megtámadhatatlan.”

54. § (1) A Tvt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bíróság vagy az intézkedésre jogosult hatóság a résztvevõ elleni fizetést korlátozó eljárás megindításáról – ha az

eljárás megindítását maga a résztvevõ kéri, a kérelem elõterjesztésérõl – haladéktalanul értesíti a 3. § (1) bekezdés

c) pontja szerinti rendszerüzemeltetõt, valamint a rendszer kijelölésére jogosult hatóságot. Az intézkedésre jogosult

hatóság értesítésének kifejezetten tartalmaznia kell az arra vonatkozó utalást, hogy az értesítés alapjául szolgáló

eljárás átmeneti vagy végleges fizetést korlátozó eljárásnak minõsül.”

(2) A Tvt. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény alkalmazásában a fizetést korlátozó eljárás megindításának idõpontja:

a) a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozat, ennek hiányában

b) az elsõ fokon jogerõs végzés esetében a jogerõre emelkedést megállapító végzés, ennek hiányában

c) a jogerõs határozat

bíróság vagy az intézkedésre jogosult hatóság általi közlésének idõpontjával egyezik meg.”
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(3) A Tvt. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A bíróság vagy az intézkedésre jogosult hatóság, illetve a kijelölõ hatóság a fizetést korlátozó eljárás

megindításával kapcsolatos belföldi értesítési kötelezettségének olyan módon köteles eleget tenni, hogy az értesítés

elektronikus dokumentum formájában a lehetõ legrövidebb idõn belül megérkezzék a 3. § (1) bekezdés c) pontja

szerinti rendszerüzemeltetõhöz, illetve a kijelölõ hatósághoz. Amennyiben az elektronikus úton való értesítésre

nincsen lehetõség, akkor az értesítési kötelezettségnek személyes átadás, az intézkedésre jogosult vagy a kijelölõ

hatóság kézbesítõje útján, vagy postai úton kell eleget tenni.”

(4) A Tvt. 5. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A (7) bekezdés szerinti elektronikus dokumentum formájában történõ értesítést olyan üzenettovábbító rendszer

útján kell megküldeni, amelynek sértetlensége biztosított, és amely

a) biztosítja az értesítés küldõjének beazonosíthatóságát,

b) megakadályozza az értesítést tartalmazó üzenet illetéktelen személyek általi megismerését, valamint

c) biztosítja, hogy az értesítés küldõje az üzenet kézbesítésének megtörténtérõl megbizonyosodhat.”

6. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

55. § A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 96/A. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„96/A. § (1) A biztosító magatartása nem sérti – az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló

2003. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Ebktv.) meghatározott – a nemi hovatartozáson alapuló egyenlõ

bánásmód követelményét, ha a biztosító kizárólag

a) a tartalékképzés,

b) a biztosító pénzügyi eszközei összetételének összesített árképzési szempontú nyomon követésével összefüggõ

belsõ árazás,

c) a viszontbiztosítási szerzõdések árazása,

d) a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott

gazdasági reklám, továbbá hirdetési tevékenység,

e) az élet-, baleset és betegségbiztosítási szerzõdésekkel összefüggésben kockázat elbírálási tevékenység végzése

céljából a nemi hovatartozásra vonatkozó, illetve azzal összefüggõ adatot, információt kezel, tárol és felhasznál.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés nem sérti az

egyenlõ bánásmód követelményét

a) az olyan – nemi hovatartozáshoz is kapcsolható – közvetett különbségtétel esetén, amelynek tárgyilagos

mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggõ, önállóan értékelhetõ és valós különbségen alapuló

ésszerû indoka van,

b) a biztosító ügyfelére, ügyfélcsoportjára nézve az Ebktv. 30/A. §-ában foglaltakhoz képest kedvezõbb elbírálás

alkalmazása, ha az nem jelent meg nem engedett különbségtételt az adott ügyféllel, ügyfélcsoporttal

összehasonlítható helyzetben lévõ más személlyel, személyekkel szemben,

c) az egyik nem tagjainak meghatározott termékhez való hozzáférése megtagadása, ha a biztosító az adott terméket

objektíven igazolt céllal, kizárólag vagy elsõsorban az egyik nem tagjainak nyújtja, és a biztosító által alkalmazott

megoldások a cél eléréséhez megfelelõek és ahhoz szükségesek.”

56. § A Bit. 157. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló

törvény szerinti ellenõrzési eljárás során az összevont alapú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek

a pénzügyi csoport irányító tagja részére történõ átadása.”

57. § A Bit. „Átmeneti és vegyes rendelkezések” alcíme a következõ 231/B. §-sal egészül ki:

„231/B. § (1) Az e törvény – az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvénnyel

megállapított – 96/A. §-ában foglalt rendelkezések a 2007. december 21-ét követõen, de 2012. december 21-ét

megelõzõen létrejött biztosítási szerzõdés vonatkozásában akkor alkalmazandók, ha a szerzõdés módosítása

a biztosító és a szerzõdõ olyan együttes, kifejezett hozzájárulását igényli, amely az egyének által egyedileg fizetendõ

biztosítási díj nagyságát vagy az õket megilletõ szolgáltatás összegét befolyásolja, és az adott módosításhoz szükséges

utolsó nyilatkozat megtételére 2012. december 21-ét követõen kerül sor.
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(2) Az e törvény – az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvénnyel megállapított –

96/A. §-ában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a 2007. december 21-ét követõen, de 2012. december 21-ét

megelõzõen létrejött biztosítási szerzõdések módosításának alábbi eseteiben:

a) a biztosítás kockázati terjedelmének megváltoztatása, így különösen a szerzõdés személyi vagy tárgyi hatályának

újabb biztosítottra, vagy újabb biztosított vagyontárgyra való kiterjesztése, a szerzõdés új biztosítási kockázattal való

bõvítése, vagy a szerzõdés személyi vagy tárgyi hatályának egyes biztosítottak, biztosított vagyontárgyak, biztosítási

kockázatok vonatkozásában való megszüntetése, illetve az ügyfél által kötelezõen bejelentendõ, bejelentett vagy

közlendõ, közölt változásból eredõ módosítások eseteiben, ha a szerzõdés ilyen módosítással nem érintett része

változatlan marad,

b) az életbiztosítási szerzõdés nemi hovatartozástól független befektetési díjrészének és szolgáltatási tartalmának

módosítása az életbiztosítási szerzõdés kockázati biztosítási díjának és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásnak

a módosítása nélkül, így különösen a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerzõdések befektetési

díjrészének vagy szolgáltatásának módosítása,

c) a szerzõdés biztosítási díjának és szolgáltatásának a szerzõdésben elõre lefektetett módon történõ, a nemi

hovatartozástól független tényezõkön alapuló módosítása.

(3) Az e törvény – az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvénnyel megállapított –

96/A. §-ában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a 2007. december 21-ét megelõzõen létrejött biztosítási

szerzõdések esetében.”

58. § (1) Hatályát veszti a Bit. 72. § (4) és (5) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Bit. 235. § h) pontja.

7. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló

2003. évi CXXV. törvény módosítása

59. § (1) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:

Ebktv.) 30/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30/A. § (1) A biztosítási szolgáltatások és a biztosítási elven alapuló szolgáltatások esetében – ide nem értve

a csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosításokat – a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés az

e szolgáltatásokat szabályozó törvény eltérõ rendelkezése hiányában sérti az egyenlõ bánásmód követelményét,

ha a szolgáltatatást nyújtó eljárása az egyének által egyedileg fizetendõ díj nagyságában vagy az õket megilletõ

szolgáltatásban a nemi hovatartozáson alapuló közvetlen vagy közvetett különbségtételt eredményez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások esetében a terhességgel és az anyasággal kapcsolatos

költségek nem eredményezhetnek különbséget az egyének által fizetendõ díjakban és az õket megilletõ

szolgáltatásokban.”

60. § Az Ebktv. VI. Fejezete a következõ 64/C. §-sal egészül ki:

„64/C. § Az e törvény – az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvénnyel

megállapított – 30/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló

2003. évi LX. törvény 231/B. §-ában meghatározottak szerint alkalmazandók.”

8. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

61. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 90. §-a a következõ

új e) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„e) a Tanács 2004. december 13-án kelt 2004/113/EK irányelve a nõk és férfiak közötti egyenlõ bánásmód elvének az

árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történõ

végrehajtásáról.”
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9. A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

62. § (1) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A 8. §, 13. §, 22. §, 24. §, 27–31. §, 37–39. §, 97–107. §, 121. §, 124–141. §, 155–170. § és 172–175. § kivételével

a befektetési vállalkozásra elõírt rendelkezéseket kell alkalmazni

a) a Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB) az MNB tv.-ben meghatározott alapvetõ feladatain kívül

végzett, és

b) a kincstárnak az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok tekintetében végzett

befektetési szolgáltatási tevékenységére és kiegészítõ szolgáltatás nyújtására.”

(2) A Bszt. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a befektetési szolgáltatási tevékenységet végzõ vagy kiegészítõ

szolgáltatást nyújtó hitelintézetre – a 8. § (5) bekezdése, 13. §, 15–16. §, 22. § (1)–(3) bekezdése, 25. § (1) bekezdése,

37–39. §, 60. §, 97–99. §, 100. § (1) bekezdés e) pont, 105–107. §, 121. §, 124–135. §, 136. § (2)–(5) bekezdése, 137–139. §

és 4. melléklet kivételével – a befektetési vállalkozásra elõírt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol

a rendelkezés befektetési vállalkozást említ, ott hitelintézetet kell érteni.”

(3) A Bszt. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések és a 25. § (1) bekezdése kivételével a befektetési vállalkozásra

elõírt rendelkezéseket kell alkalmazni az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-nek (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) törvényben

meghatározottak szerinti államadósság-kezelésen kívül végzett befektetési szolgáltatási tevékenységére és kiegészítõ

szolgáltatás nyújtására.”

63. § A Bszt. 24. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

[A 22. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 23. § alkalmazása szempontjából szakmai gyakorlatként vehetõ figyelembe]

„m) biztosítónál vagy nyugdíjpénztárnál,”

[tisztségviselõként, köztisztviselõként, kormánytisztviselõként, vagy alkalmazottként befektetési vagy pénzügyi

szakterületen eltöltött idõ.]

64. § A Bszt. 120. §-a a következõ q)–r) pontokkal egészül ki:

[Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét]

„q) az MNB által alapvetõ feladatai ellátása érdekében a jegybanki információs rendszerben rendelkezésére álló

adatoknak egyedi azonosításra alkalmas módon való átadása a Központi Bankok Európai Rendszere és annak tagjai

számára, azok kérése alapján, az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdésbõl eredõ vagy központi banki feladataik

teljesítéséhez szükséges mértékben,

r) a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítõ szolgáltatás, árutõzsdei szolgáltatás, multilaterális kereskedési

rendszer mûködtetési tevékenység keretében az értékpapírszámlához vagy ügyfélszámlához kapcsolódó megbízás

teljesítése céljából a befektetési vállalkozás, az árutõzsdei szolgáltató és a multilaterális kereskedési rendszer

mûködtetõje által az értékpapírszámlához vagy ügyfélszámlához kapcsolódó megbízás feldolgozásában,

elszámolásában és teljesítésében közremûködõ befektetési vállalkozás, árutõzsdei szolgáltató, multilaterális

kereskedési rendszer mûködtetõje, központi értéktár, központi szerzõdõ fél, kockázati tõkealap-kezelõ, tõzsde,

elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet, továbbá befektetési szolgáltatási tevékenységet végzõ vagy kiegészítõ

szolgáltatást nyújtó hitelintézet és befektetési alapkezelõ részére történõ adattovábbítás.”

65. § A Bszt. 183. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„f) az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének

megkezdésérõl és folytatásáról.”

66. § (1) A Bszt. 110. § (6) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg lép.

(2) A Bszt. 183. § (1) bekezdés c) pontjában a „2006/48/EK” szövegrész helyébe a „2006/49/EK” szöveg lép.
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10. A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása

67. § A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény 24. § (1) és (2) bekezdésében

a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg lép.

11. A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

68. § (1) A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 3. § 5. pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„5. díjtarifa: miniszteri rendeletben meghatározott gépjármû-kategóriánként és – a flotta kivételével – bonus-malus

osztályonként a biztosító által megállapított alapdíjak és a díj meghatározásánál alkalmazható valamennyi korrekciós

tényezõ összessége;”

(2) A Gfbt. 3. § 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„21. Kártalanítási Alap: az e törvény szerinti biztosítók által létrehozott és finanszírozott pénzalap, mely azon

biztosítónál (a továbbiakban: felszámolás alatt álló biztosító) a károkozás idõpontjában e törvény szerinti biztosítási

szerzõdés alapján fedezettel rendelkezõ üzemben tartó gépjármûvével okozott károk megtérítését fedezi, mellyel

szemben a biztosító tevékenységét engedélyezõ tagállamban felszámolási eljárás megindult;”

69. § (1) A Gfbt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A biztosító a magyarországi telephelyû gépjármû üzemben tartójának, valamint azon gépjármû tulajdonosának,

melynek rendeltetés helye szerinti tagállama Magyarország, az e törvényben meghatározott feltételek szerinti

biztosítási szerzõdés megkötésére vonatkozó – a biztosító díjtarifájának megfelelõ – ajánlatát a 13. § (1) bekezdésében

meghatározott összeghatárok szerint köteles elfogadni. A biztosító a biztosítási idõszak kezdetét hatvan nappal

megelõzõen tett ajánlatot nem fogadhatja el, és ezen idõpontot megelõzõen szerzõdést nem köthet, az így létrejött

szerzõdés érvénytelen. A biztosító az ajánlat elutasításáról annak beérkezésétõl számított tizenöt napon belül értesíti

az üzemben tartót.”

(2) A Gfbt. 5. § (3) bekezdésében a „szerzõdést megkötni” szövegrész helyébe a „szerzõdést – az újrakötött szerzõdés

kockázatviselési kezdetének idõpontjában alkalmazandó díjtarifa alapján – megkötni” szöveg lép.

70. § A Gfbt. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az üzemben tartó a szerzõdéskötéskor köteles minden, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges

körülményt közölni a biztosítóval, így különösen – fennálló szerzõdés esetén a biztosítási idõszak vagy a tartam utolsó

napját követõ – az új biztosítási idõszak vagy a határozott tartam kezdõ napját, biztosítóváltás esetén az elõzõ

biztosítási idõszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító megnevezését és a biztosítást igazoló okirat számát,

továbbá – amennyiben az üzemben tartó már rendelkezik vele – a kártörténeti rendszerazonosító számot.”

71. § A Gfbt. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § Ugyanarra a biztosítási idõszakra vagy ugyanazon biztosítási idõszak egy részére kötött további biztosítási

szerzõdés érvénytelen.”

72. § A Gfbt. 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A biztosító a díjat a flottára kötött szerzõdés vonatkozásában a biztosítási idõszak, illetve tartam kezdõ napján

alkalmazandó díjtarifa alapján alakítja ki. A biztosító az így megállapított díjat az adott biztosítási idõszak alatt nem

változtathatja meg.

(3) A biztosító köteles a flottára kötött szerzõdés vonatkozásában egy – a meghirdetés napjától számított

hatvannapos idõszakon túli – elõre meghatározott naptól alkalmazandó díjtarifáját a Felügyelet elnökének

rendeletében meghatározott módon, a Felügyelet honlapján meghirdetni, továbbá a meghirdetés közzétételével

egyidejûleg a saját és a MABISZ honlapján közzétenni. Eltérés esetén a Felügyelet honlapján meghirdetett tarifa az

alkalmazandó.”
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73. § A Gfbt. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A határozatlan tartamú szerzõdések esetében a biztosítási idõszak egy év, az 5. § (2) bekezdésében

meghatározottak szerint újrakötött szerzõdések esetében a megszûnt szerzõdés szerinti biztosítási idõszak végéig

terjedõ idõszak.”

74. § A Gfbt. 21. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a szerzõdõ fél a szerzõdés megkötésekor köteles megfizetni

az újrakötött szerzõdés vonatkozásában az adott biztosítási idõszak hátralévõ részére járó díjat, és – amennyiben még

nem fizette meg – a díjnemfizetéssel megszûnt szerzõdés vonatkozásában a türelmi idõre járó díjat.

(7) A biztosító köteles a szerzõdés (4) bekezdés szerinti díjnemfizetés miatt bekövetkezõ megszûnése esetén

a kötvénynyilvántartó szerv felé a 49. § alapján fennálló értesítési kötelezettségének a szerzõdés megszûnésétõl

számított nyolc munkanapon belül eleget tenni.”

75. § A Gfbt. 22. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A Kártalanítási Számla kezelõje a fedezetlenségi díjnak – a díjhirdetést követõ naptári évre vonatkozó,

a Kártalanítási Számla általi kártérítések és a kártérítésekhez kapcsolódó eljárási költségek alapján egy naptári évre

számított – tarifáját gépjármû-kategóriánként, legkésõbb a naptári év végét megelõzõ negyvenötödik napig

a Felügyelet elnöke által meghatározott módon a Felügyelet honlapján meghirdeti, továbbá ezzel egyidejûleg

a MABISZ honlapján közzéteszi. Eltérés esetén a Felügyelet honlapján meghirdetett tarifa az alkalmazandó.”

76. § A Gfbt. 23–24. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„23. § (1) A biztosító a díjat minden egyedi szerzõdés vonatkozásában a meghirdetett – a biztosítási idõszak, illetve

tartam kezdõnapján alkalmazandó – díjtarifa alapján alakítja ki és azt az adott biztosítási idõszak alatt – jogszabály

eltérõ rendelkezése hiányában – nem változtathatja meg, kivéve, ha a szerzõdés díja a szerzõdõ üzemben tartónak

a szerzõdés megkötésekor fennálló közlési vagy együttmûködési kötelezettségének megsértése következtében tér el

a díjtarifa szerint megállapítandó díjtól.

(2) A szerzõdõ üzemben tartónak a szerzõdés megkötésekor fennálló közlési vagy együttmûködési

kötelezettségének megsértése esetén a szerzõdés díja legkésõbb a kockázatviselés kezdetét követõ hatvan napon

belül, az üzemben tartó egyidejû értesítése mellett – a szerzõdéskötéskor fennálló tények figyelembevételével –

a kockázatviselés kezdetétõl alkalmazandó hatállyal módosítható a biztosítási idõszak, illetve tartam kezdõnapján

alkalmazandó díjtarifa szerint.

(3) A biztosító köteles minden egyedi szerzõdés vonatkozásában egy – a meghirdetés napjától számított

hatvannapos idõszakon túli – elõre meghatározott naptól alkalmazandó díjtarifáját a Felügyelet elnökének

rendeletében meghatározott módon, a Felügyelet honlapján meghirdetni, továbbá a meghirdetés közzétételével

egyidejûleg a saját és a MABISZ honlapján közzétenni. Eltérés esetén a Felügyelet honlapján meghirdetett tarifa

alkalmazandó.

(4) A biztosító köteles a biztosítási feltételeit és az alkalmazandó díjtarifáját az ügyfélfogadásra rendelkezésre álló

helyiségeiben és a honlapján folyamatosan hozzáférhetõvé tenni.

(5) Ha a biztosító a gépjármû-felelõsségbiztosítást határon átnyúló szolgáltatás keretében nyújtja és Magyarország

területén szervezeti egységgel nem rendelkezik, köteles gondoskodni arról, hogy a (4) bekezdésben említett

információk a kárképviselõ székhelyén vagy lakóhelyén betekintés céljából kifüggesztésre kerüljenek.

24. § (1) A határozatlan tartamú szerzõdés fennállása alatt a biztosítás díja a következõ biztosítási idõszak elsõ napjától

kezdõdõ hatállyal a biztosítási idõszak kezdõnapján alkalmazandó díjtarifa szerint módosul, és az az adott biztosítási

idõszak alatt nem változtatható meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól kizárólag akkor lehet eltérni, ha azt jogszabály kifejezetten lehetõvé teszi.”

77. § A Gfbt. 36. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Kártalanítási Számla kezelõjének kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki az ismeretlen gépjármûvel a károsult

gépjármûben, az útban, az út tartozékát képezõ közlekedési mûtárgyakban, az elektromos és a hírközlési

berendezésekben és egyéb közmûvekben, ezek tartozékaiban, a reklámhordozó eszközökben, továbbá az egyéb

vagyontárgyakban okozott károkra.”
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78. § A Gfbt. 47. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet:]

„b) a 46. § (2) bekezdésében foglalt adatok tekintetében – a biztosítással nem rendelkezõ vagy ismeretlen üzemben

tartó gépjármûve által, valamint az ismeretlen gépjármûvel okozott károk megtérítése és a károsult követelésének

kielégítésével kapcsolatban felmerült összes ráfordítása és költsége visszakövetelése céljából – a Kártalanítási Számla

kezelõje, az adatigénylés idõpontja szerinti és az adatigénylés idõpontját megelõzõ, egy meghatározott idõpont

szerinti adatokra vonatkozóan;”

79. § A Gfbt. 49. §-ában a „megszûnésétõl” szövegrész helyébe az „– a 21. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel –

megszûnésétõl” szöveg lép.

80. § A Gfbt. 51. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A kárnyilvántartás tartalmazza az üzemben tartó, a gépjármû, a szerzõdés és a káresemény alább felsorolt adatait:]

„a) a szerzõdõ üzemben tartó, és a 36. § (8) bekezdés a), b) és e) pontjában meghatározott üzemben tartó

aa) nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét és lakcímét,

ab) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetén annak megnevezését, továbbá

cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, székhelyét, telephelyét, továbbá

ac) 52. § (6) bekezdése szerint képzett kártörténeti rendszer azonosító számát;”

81. § A Gfbt. 52. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kárnyilvántartó szerv az üzemben tartó személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv általi sikeres azonosítását

követõen a kapcsolati kód alapján, a kártörténeti nyilvántartási rendszerben történõ folyamatos azonosíthatóság

érdekében kártörténeti rendszer azonosító számot képez, amelyet a biztosító írásban közöl az üzemben tartóval.

A kártörténeti rendszer azonosító számot a biztosító a 8. § (3) bekezdése, 17. § (4) bekezdése és 21. § (5) bekezdése

szerinti értesítéseken szerepelteti.”

82. § A Gfbt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 62. §-sal egészül ki:

„62. § Az e törvény – az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvénnyel megállapított –

5. § (1) bekezdését a 2013. január 1-jét követõen tett ajánlatokra vagy megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.”

83. § A Gfbt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 62/A. §-sal egészül ki:

„62/A. § (1) A biztosító a 2012. október 30-áig meghirdetendõ díjtarifáját a 23. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2013.

január 1-tõl alkalmazandó tarifájaként hirdeti meg.

(2) A biztosító a 2012. október 30. és 2012. december 31. közötti idõszakban a 2013. március 1-jét követõen kezdõdõ

biztosítási idõszakra szóló ajánlatot nem fogadhatja el, és ezen idõponttól kezdõdõ biztosítási idõszakra szóló

szerzõdést nem köthet, az így létrejött szerzõdés érvénytelen. A biztosító az ajánlat elutasításáról annak beérkezésétõl

számított tizenöt napon belül értesíti az üzemben tartót.

(3) A biztosító a kártörténeti rendszer azonosító számot az e törvény – egyes pénzügyi tárgyú törvények

módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvénnyel megállapított – 52. § (6) bekezdésében foglaltak szerint legkésõbb 2013.

január 1-jétõl köteles szerepeltetni az e törvény 8. § (3) bekezdése, 17. § (4) bekezdése és 21. § (5) bekezdése szerinti

értesítéseken.”

84. § A Gfbt. 69. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke, hogy az egyedi szerzõdésekre vonatkozó díjtarifának, a gépjármûflottára

kötött szerzõdésekre vonatkozó díjtarifának, továbbá fedezetlenségi díj tarifájának a Felügyelet honlapján történõ

meghirdetésének módjára vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

85. § Hatályát veszti a Gfbt. 3. § 7. pontjában a „valamint az üzemben tartó önhibáján kívül esõ, hitelt érdemlõen igazolt

okból bekövetkezõ díjnemfizetés idõtartamának” szövegrész.
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12. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

86. § A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 21. §-a a következõ

(2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A számlatulajdonos fizetési számlája terhére benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítéséhez

szükséges fedezetet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízásban szereplõ név és egyedi azonosító fizetõ féllel

történõ egyezõségének megállapítása után azonnal elkülöníti.”

87. § A Pft. 60. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthetõ hatósági átutalást és átutalási végzésen

alapuló átutalást a kedvezményezett azonnali visszaküldést kérõ rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges

fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban harmincöt napig – a pénzforgalmi szolgáltató sorba állítja.”

13. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

88. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.) 1. § (3) bekezdése

a következõ f) ponttal egészül ki:

[A Felügyelet tevékenységének célja]

„f) a fogyasztó és a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek között létrejött

szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli – a Pénzügyi Békéltetõ Testület

útján történõ – rendezése.”

89. § A Psztv. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A short ügyletekrõl és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló

236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2012. március 14.) (a továbbiakban: a 236/2012/EU európai

parlamenti és tanácsi rendelet) 32. cikke szerinti illetékes hatóságként a Felügyelet látja el a 236/2012/EU európai

parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.”

90. § A Psztv. 7. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Felügyelet feladata]

„h) bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély vagy bejelentés nélküli tevékenység végzésének gyanúja

esetén, a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–8. cikkében elõírt bejelentési és közzétételi

kötelezettségre és 12–14. cikkében elõírt fedezetlen ügyletek korlátozására vonatkozó szabályok ellenõrzése esetén,

valamint a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok ellenõrzése esetén piacfelügyeleti eljárás indítása,”

91. § (1) A Psztv. 10. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Felügyelet honlapján közzéteszi]

„e) a pénzügyi szervezetek és befektetési vállalkozások által alkalmazandó hatályos jogszabályok elérhetõségére

mutató internetes hivatkozásokat,”

(2) A Psztv. 10. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Felügyelet honlapján közzéteszi]

„m) a pénzügyi szervezetek ügyfeleinek tájékoztatását az egyes betéti-, hitel-, biztosítási és lízingtermékek

összehasonlításáról,”

(3) A Psztv. 10. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Felügyelet honlapján közzéteszi]

„u) a hatósági szerzõdésrõl szóló hirdetményt,”

92. § A Psztv. „Nyilvánosságra hozatali kötelezettség” alcíme a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A Felügyelet, ha engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység miatt piacfelügyeleti

bírság kiszabására, jogsértõ magatartás további folytatása megtiltásának elrendelésére vagy jogsértõ állapot

megszüntetésének elrendelésére került sor, és arra az engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett
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tevékenységet végzõ személy vagy szervezet ügyfelei jogi vagy gazdasági érdekeinek vagy a közérdek védelme miatt

szükség van, honlapján közzéteszi

a) a határozat számát és tárgyát,

b) a jogsértõ természetes személy családi és utónevét és lakcímét,

c) a jogsértõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet nevét és székhelyét, és

d) a döntés rendelkezõ részét, ide nem értve jogerõs döntés esetén a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott körbe nem tartozó hatósági eljárásban hozott döntéseit – az

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok közzététele kivételével – közzéteheti.

(3) A Felügyelet a honlapján – a hatósági eljárásban hozott döntése alapján – közzétett személyes adatokat

a közzétételtõl számított egy év elteltével honlapjáról eltávolítja, a személyes adatnak nem minõsülõ további adatokat

a közzétételtõl számított egy év elteltével honlapjáról eltávolíthatja.

(4) A (2) bekezdés szerinti közzététel során a Felügyelet a tisztség betöltését engedélyezõ határozat esetén

a tisztségviselõ családi és utónevét is közzéteheti honlapján.

(5) A Felügyelet indokolt esetben – így különösen a pénzügyi közvetítõrendszer stabil, zavartalan mûködésének

biztosítása érdekében – a döntésének közzétételét a döntés közlésétõl számított legfeljebb 3 hónapig elhalaszthatja.”

93. § A Psztv. 31. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A fogyasztóvédelmi eljárás során kiszabott bírságból származó bevétel kizárólag a 4. §-ban meghatározott

törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek ügyfeleinek tájékoztatására, a hazai pénzügyi kultúra

fejlesztésére és civil fogyasztóvédelmi szervezetek tevékenységének támogatására fordítható.

(4) A Felügyelet bevételei – a felügyeleti bírságból származó bevétel kivételével – kizárólag saját mûködésével

összefüggõ kiadásokra és az 1. § (3) bekezdésében meghatározott célok megvalósítására fordíthatók.

(5) A Felügyelet bevételeibõl évente – a felügyeleti bírságból származó bevétel kivételével – legfeljebb a tárgyévi

bevétel 20%-ának megfelelõ mértékig tartalékot képezhet. Az így képzett tartalék kizárólag a Felügyelet

mûködésének fedezetére használható fel, az más célra nem vonható el.

(6) A Felügyelet elnöke a Felügyelet által foglalkoztatottak részére hitelintézet útján nyújtott lakáscélú munkáltatói

kölcsön alapján fennálló követelésrõl – legfeljebb a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésével

megállapított adómentes összeghatárig – lemondhat.”

94. § A Psztv. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„38. § (1) A Felügyelet folyamatos felügyeletet gyakorol a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó

személyek és szervezetek, valamint tevékenységek felett, amelynek részeként engedélyezési eljárást, ellenõrzési

eljárást, fogyasztóvédelmi ellenõrzést és piacfelügyeleti eljárást folytathat le.

(2) A folyamatos felügyelet helyszíni ellenõrzéssel, a rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatásból származó adatok,

a Felügyelet részére megküldött dokumentumok, valamint a hivatalosan ismert tények ellenõrzésével és elemzésével

valósul meg.

(3) A Felügyelet a folyamatos felügyelethez szükséges információk beszerzése érdekében a 4. §-ban meghatározott

törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek számára rendszeres vagy rendkívüli adatszolgáltatási

kötelezettséget írhat elõ.

(4) A Felügyelet felhívására a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy és szervezet köteles

a Felügyelet feladatellátásához kért, a tevékenységére vonatkozó tájékoztatást megadni, a hatósági eljárás tárgyával

összefüggõ adatot, beszámolót, bizonylatot, vizsgálati anyagot, számviteli nyilvántartásait, szabályzatait, az egyes

ügyletekhez kapcsolódó dokumentációit, ügyvezetõ, ellenõrzõ, illetve legfõbb szerve elõterjesztéseit, azok

jegyzõkönyveit, a könyvvizsgáló írásos észrevételeit, a könyvvizsgálati jelentést, a belsõ ellenõrzés jelentéseit,

jegyzõkönyveit, továbbá meghatározott formájú és tagolású kimutatást a Felügyelet által meghatározott formában

elkészíteni és a Felügyelet rendelkezésére bocsátani.

(5) A Felügyelet az általa hivatalosan ismert tények alapján a 61. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedést

közvetlenül is alkalmazhatja.”

95. § A Psztv. 47. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bíróság a Felügyelet döntését – a 60. § (1) bekezdésében és a 70. §-ban meghatározott kivétellel –

megváltoztathatja.”
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96. § A Psztv. a 47. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Elektronikus kapcsolattartás
47/A. § (1) Az 1. melléklet szerinti eljárásokban a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó nem

természetes személy és szervezet (a továbbiakban együtt: elektronikus kapcsolattartásra kötelezett) és a Felügyelet

közötti kapcsolattartás a Felügyelet által mûködtetett elektronikus kézbesítési felületen, az elektronikus

kapcsolattartásra kötelezett részére fenntartott kézbesítési tárhelyen keresztül elektronikus úton történik.

(2) A Felügyelet az általa a kézbesítési tárhelyen elhelyezett iratról az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett részére

az általa megjelölt legfeljebb öt elektronikus levélcímre értesítést küld. Az értesítéshez joghatás nem fûzõdik.

(3) Ha az irat kézbesítési tárhelyen történt elhelyezését követõen a címzett az iratot nyolc napon belül nem veszi át, az

iratot a kézbesítési tárhelyen történt elhelyezését követõ kilencedik napon kézbesítettnek kell tekinteni. A kézbesítés

megtörténtérõl és a kézbesítési vélelem beállásáról a Felügyelet automatikusan létrehozott elektronikus

visszaigazolásban (elektronikus tértivevény) értesül.

(4) A Felügyelet az iratot a kézbesítési tárhelyen az ahhoz kapcsolódó kérelem alapján igénybe vehetõ rendes és

rendkívüli jogorvoslati lehetõségekre nyitva álló határidõ utolsó napjáig megõrzi (a továbbiakban: megõrzési idõ).

A Felügyelet a megõrzési idõ utolsó napján a kézbesítési tárhelyrõl eltávolítja az iratot, amelynek újbóli elektronikus

megküldését az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett kérheti.

(5) Ha a Felügyelet kézbesítési tárhelye bármely okból munkanapon legalább négy órán keresztül mûködésképtelen,

ez a nap a (3) bekezdés szerinti határidõbe nem számít be. A Felügyelet honlapján közzéteszi azokat a napokat,

amelyek a határidõbe nem számítanak be.

(6) A Felügyelet az e törvényben meghatározott elektronikus kapcsolattartás esetében biztonságos kézbesítési

szolgáltatást végez.”

97. § A Psztv. 50. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 4. § (1) bekezdés a), c), f), h), i), k), 1), n) és r) pontjában meghatározott törvények hatálya alá tartozó

engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentéseknél a kérelmet,

illetve bejelentést az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell benyújtani.”

98. § A Psztv. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„53. § (1) A Felügyelet a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy és szervezet mûködésére és

tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásának, továbbá a Felügyelet által hozott határozatok

végrehajtásának ellenõrzése céljából hivatalból ellenõrzési eljárást folytat le (a továbbiakban: ellenõrzési eljárás).

(2) Az ellenõrzési eljárásban a Ket. 29. § (3)–(12) bekezdését, 70. § (1)–(3) bekezdését, a 93. §-át, 94. §-át és 94/A. §-át

nem kell alkalmazni.”

99. § A Psztv. 54. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ellenõrzési eljárás során a Felügyelet a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személynél és

szervezetnél

a) átfogó vizsgálatot,

b) célvizsgálatot és

c) több személynél és szervezetnél témavizsgálatot

végez.

(2) A Felügyelet a határozatainak teljesülését utóvizsgálat keretében vagy adatszolgáltatás alapján ellenõrzi.

(3) A Felügyelet

a) banknál, szakosított hitelintézetnél, biztosító részvénytársaságnál és viszontbiztosítónál, valamint pénzügyi

csoportnál legalább háromévenként,

b) szövetkezeti hitelintézetnél, pénzforgalmi intézménynél, befektetési vállalkozásnál, árutõzsdei szolgáltatónál,

kockázati tõkealap-kezelõnél, befektetési alapkezelõnél, biztosító egyesületnél, biztosító szövetkezetnél,

magánnyugdíjpénztárnál, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, a foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménynél,

az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezetnél, a központi értéktárnál, a központi szerzõdõ fél tevékenységet

végzõ szervezetnél és tõzsdénél legalább ötévenként

átfogó vizsgálatot folytat le.

(4) A Felügyelet a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó olyan személynél és szervezetnél, amelyre

kiterjed az összevont alapú felügyelet (a továbbiakban: pénzügyi csoport), az összes csoporttag vonatkozásában

együttesen is jogosult átfogó vizsgálatot végezni. A pénzügyi csoport vizsgálata kiterjed az összevont alapú
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felügyeletre vonatkozó jogszabályi elõírások betartásának ellenõrzésére és magában foglalhatja az összes

csoporttagra vonatkozó törvényi elõírások betartásának egyedi alapú vizsgálatát is (a továbbiakban: csoportvizsgálat).

(5) Az átfogó vizsgálat részeként a Felügyelet helyszíni ellenõrzést is tart. A Felügyelet a csoportvizsgálat keretében

valamennyi csoporttagnál tarthat helyszíni ellenõrzést. A Felügyelet az ellenõrzési eljárásban tartott helyszíni

ellenõrzésrõl külön jegyzõkönyvet vagy egyszerûsített jegyzõkönyvet nem készít, az ellenõrzési eljárás során tett

megállapításait az 57. § (3) bekezdése szerinti vizsgálati jelentésben és csoportvizsgálati jelentésben rögzíti.

(6) A Felügyelet az átfogó vizsgálatot az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezetnél és a központi értéktárnál

a mûködési megbízhatóság és a rendszerkockázatok kezelése tekintetében az MNB bevonásával végzi.”

100. § A Psztv. 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„57. § (1) A 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyt, szervezetet és a pénzügyi csoport irányító

tagját a Felügyelet az ellenõrzési eljárás tartásáról – annak megkezdése elõtt legalább tizenöt nappal – írásban értesíti,

kivéve, ha az elõzetes értesítés az ellenõrzési eljárás eredményességét veszélyezteti.

(2) Helyszíni ellenõrzést magában foglaló ellenõrzési eljárásban a helyszíni ellenõrzés tartására vonatkozó értesítésre

az (1) bekezdést kell alkalmazni.”

101. § A Psztv. a következõ 57/A–57/C. §-sal egészül ki:

„57/A. § (1) A Felügyelet az ellenõrzési eljárás során tett megállapításait átfogó vizsgálat és célvizsgálat esetében az

ellenõrzési eljárás megindítását követõ hat hónapon belül, témavizsgálat esetében kilenc hónapon belül vizsgálati

jelentésben rögzíti, és azt az ellenõrzött személlyel vagy szervezettel közli. Ha az ellenõrzési eljárás során

csoportvizsgálatra kerül sor, a Felügyelet a csoportvizsgálat során tett megállapításait csoportvizsgálati jelentésben

rögzíti, és azt az összes csoporttaggal a pénzügyi csoport irányító tagja útján közli. A vizsgálati jelentés és

a csoportvizsgálati jelentés elkészítésére és közlésére nyitva álló határidõ indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb

hat hónappal meghosszabbítható.

(2) A vizsgálati jelentés és a csoportvizsgálati jelentés tartalmazza

a) a hatóság megnevezését, a vizsgálatvezetõ nevét, a vizsgálat tárgyát és az ügyiratszámot,

b) a vizsgált személy nevét és lakcímét, szervezet esetében nevét és székhelyét, a vizsgált személy vagy szervezet

eljárásjogi helyzetét és – ha azt a hatóság tudomására hozta – egyéb elérési lehetõségét,

c) az eljárási cselekményben érintett személy vagy szervezet jogaira és kötelességeire való figyelmeztetést,

d) a Felügyeletnek az ellenõrzési eljárás során tett megállapításait és az azokat alátámasztó bizonyítékokat, és

e) a megállapítások értékelését.

(3) A csoportvizsgálati jelentés magában foglalja a Felügyeletnek a pénzügyi csoport egészére és – csoporttagonként

elkülönítve – az összes csoporttag egyedi alapú vizsgálatára vonatkozó megállapításait.

(4) Az ellenõrzési eljárás alá vont személy és szervezet a vizsgálati jelentésre és a csoportvizsgálati jelentésre – annak

kézhezvételétõl számított húsz napon belül – írásban észrevételt tehet. Ha ez az idõtartam az intézkedés

eredményességét veszélyeztetné, a Felügyelet ennél rövidebb határidõt is elõírhat.

57/B. § (1) A Felügyelet az 57/A. § (4) bekezdése alapján megtett észrevétel kézhezvételétõl vagy a határidõ

eredménytelen elteltétõl számított hatvan napon belül hoz döntést. Ez a határidõ indokolt esetben, egy alkalommal,

legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. A Felügyelet a vizsgálatot lezáró döntését a vizsgálati jelentésben

foglalt megállapítások, valamint a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok, hivatalosan ismert és köztudomású tények

alapján hozza meg.

(2) Az 57. § szerinti értesítés mellõzését – kivéve a rendszeres adatszolgáltatásból származó adatok ellenõrzésén

alapuló eljárást – és az 57/A. § (4) bekezdésében meghatározott határidõnél rövidebb határidõ elõírását a Felügyelet

az (1) bekezdés szerinti döntésében megindokolja.

57/C. § Ha a vizsgálati jelentés és a csoportvizsgálati jelentés megküldését követõen olyan, az ügy érdemi vizsgálatára

lényeges kihatással járó új adat, tény vagy információ jut a Felügyelet tudomására, amely szükségessé teszi a vizsgálati

jelentés és a csoportvizsgálati jelentés módosítását vagy kiegészítését, a Felügyelet a vizsgálati jelentés és

a csoportvizsgálati jelentés egészét vagy módosított, illetve kiegészített részét az 57/B. § (1) bekezdése szerinti

döntése meghozataláig észrevételezés céljából egy alkalommal ismételten megküldheti az ellenõrzési eljárás alá vont

személy vagy szervezet részére. Az ellenõrzési eljárás alá vont szervezet vagy személy ismételt észrevételezési

határidejére az 57/A. § (4) bekezdését kell alkalmazni, a Felügyelet döntésére vonatkozó eljárási határidõt pedig az

ismételt észrevételezés során megtett észrevétel kézhezvételétõl vagy a határidõ eredménytelen elteltétõl kell

számítani.”
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102. § A Psztv. 60. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Felügyelet eljárásában a döntés meghozataláig terjedõ idõtartamra a végrehajtás felfüggesztésére irányuló

kérelemre tekintet nélkül végrehajtható végzésben a 4. §-ban meghatározott, az adott tevékenységre vonatkozó

törvény szerinti intézkedést, kivételes intézkedést alkalmazza, ha erre – az érdekeltek jogi vagy gazdasági érdekeinek

védelme miatt – halaszthatatlanul szükség van. A Felügyelet e végzését soron kívül hozza meg.”

103. § A Psztv. 61. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Nem lehet intézkedést alkalmazni a mulasztásnak vagy kötelezettségszegésnek a Felügyelet tudomására

jutásától számított két év, illetve az elkövetésétõl számított öt év elteltével. Ha a bíróság a Felügyeletet új eljárás

lefolytatására utasítja, intézkedést a kétéves határidõre tekintet nélkül az elkövetéstõl számított ötödik év utolsó

napjáig lehet alkalmazni.”

104. § A Psztv. 75. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Felügyelet eljárást indít (a továbbiakban: piacfelügyeleti eljárás)

a) felügyeleti engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett pénzügyi szolgáltatási, kiegészítõ pénzügyi

szolgáltatási, tõzsdei, árutõzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tõkealap-kezelési, központi értéktári,

elszámolóházi, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári, viszontbiztosítási, biztosítási,

biztosítási szaktanácsadói, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltatói, befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítõ

szolgáltatás, közvetítõi (ügynöki) tevékenység észlelése esetén,

b) bennfentes kereskedelem vagy piacbefolyásolás észlelése esetén,

c) bennfentes személyre vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályok ellenõrzése

céljából,

d) a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok ellenõrzése céljából,

e) a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–8. cikkében elõírt bejelentési és közzétételi

kötelezettségre és 12–14. cikkében elõírt fedezetlen ügyletek korlátozására vonatkozó szabályok ellenõrzése céljából.”

105. § A Psztv. 76. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Felügyelet az engedély nélkül végzett tevékenység, a bennfentes kereskedelem, a piacbefolyásolás

megállapítására, a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályok

ellenõrzésére és a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–8. cikkében meghatározott bejelentési és

közzétételi kötelezettségre és 12–14. cikkében meghatározott fedezetlen ügyletek korlátozására vonatkozó szabályok

ellenõrzésére irányuló piacfelügyeleti eljárása során jogosult feladatának ellátása érdekében az eljárása alá vont

ügyfélre vonatkozó,

a) az értékpapír-, ügyfél- és fizetésiszámla-forgalommal, a terhelendõ és a jóváírandó számla számával,

tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával kapcsolatos,

b) az elektronikus hírközlésrõl szóló törvényben meghatározott elõfizetõi állomás számával vagy egyéb

azonosítójával, a hívó és hívott elõfizetõi számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumával és kezdõ

idõpontjával kapcsolatos,

c) az eljárás alá vont ügyfél fizetési számlája és értékpapírszámlája forgalma alapján megismert, a piacfelügyeleti

eljárás szempontjából valószínûsíthetõen további bizonyítékokkal rendelkezõ természetes személy beazonosításához

szükséges

családi és utónév, születési név és lakcím megismerésére és kezelésére.”

106. § A Psztv. a következõ 76/A. §-sal egészül ki:

„76/A. § (1) Ha

a) az ügyfél EGT-tagállamon kívüli lakcímmel vagy székhellyel rendelkezik,

b) az ügyfél képviselõt vagy kézbesítési megbízottat nem nevezett meg, és

c) elektronikus kapcsolattartásnak sincs helye,

a Felügyelet piacfelügyeleti eljárásban hozott döntését postai szolgáltató útján is közölheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közlési mód alkalmazása esetén a döntést a Felügyelet hirdetményi úton is

közli. A hirdetményt ebben az esetben a Felügyelet és Budapest Fõváros Önkormányzata hirdetõtábláján kell

kifüggeszteni, a központi rendszeren és a Felügyelet elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni.”
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107. § (1) A Psztv. 77. § (3)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A Felügyelet

a) a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–8. cikkében elõírt bejelentési és közzétételi kötelezettség

megsértése esetén a közzétételi kötelezettségének teljesítését elmulasztó személyt vagy szervezetet az elmulasztott

közzététel pótlására kötelezi,

b) a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12–14. cikkében elõírt fedezetlen ügyletek korlátozására

vonatkozó szabályok megsértése esetén az ügyletkötési korlátozást megsértõ személyt vagy szervezetet az

ügyletkötési feltételeknek való megfelelésre szólítja fel, és

c) az a)–b) pontban foglalt esetekben piacfelügyeleti bírságot szab ki.

(4) A Felügyelet piacfelügyeleti eljárásban ideiglenes biztosítási intézkedést rendelhet el abban az esetben is, ha úgy

ítéli meg, hogy a jogosulatlanul tevékenységet végzõ személy vagy szervezet ügyfelei érdekeinek megóvása ezt

indokolja. A Felügyelet piacfelügyeleti eljárásban hozott döntésének végrehajtása érdekében biztosítási intézkedést

rendel el a Ket.-ben meghatározotton túl abban az esetben is, ha úgy ítéli meg, hogy a piacfelügyeleti bírság

behajthatóságának biztosítása vagy a jogosulatlanul tevékenységet végzõ személy vagy szervezet ügyfelei

érdekeinek megóvása ezt indokolja.

(5) Piacfelügyeleti eljárás során

a) az engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett szolgáltatás esetén a piacfelügyeleti bírság összege százezer

forinttól ötszázmillió forintig,

b) a bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra és a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok megsértése esetén

a bírság összege százezer forinttól ötszázmillió forintig,

c) a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési kötelezettség megsértése esetén a bírság összege százezer forinttól

ötmillió forintig,

d) a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–8. cikkében elõírt bejelentési és közzétételi kötelezettség,

valamint a 12–14. cikkében elõírt fedezetlen ügyletkötési korlátozások megsértése esetén a bírság összege százezer

forinttól ötszázmillió forintig

terjedhet.

(6) A kiszabható piacfelügyeleti bírság felsõ határa az (5) bekezdés b) pontjától eltérõen az elért árfolyamnyereség

vagy elkerült árfolyamveszteség négyszáz százaléka, ha az árfolyam-különbözet mértéke tételesen kimutatható és az

magasabb, mint az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott bírságtétel felsõ határa.

(7) Ha a Felügyelet a piacfelügyeleti rendelkezések betartását az ellenõrzési eljárás keretében ellenõrzi, akkor az

eljárásra a 75–76. §-t is alkalmazni kell.

(8) Ha a Felügyelet a piacfelügyeleti rendelkezések megsértését ellenõrzési eljárás során észleli, akkor e rendelkezések

megsértése miatt az (1)–(6) bekezdésekben meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.

(9) Ha az ellenõrzési eljárás keretében megállapított tényállás alapján a 61. § (1) bekezdés a)–c) pontjában

meghatározott esetkörök mellett piacfelügyeleti rendelkezések megsértése is megvalósult, a Felügyelet valamennyi

jogsértésre egységes intézkedést is alkalmazhat, amely a 61–62. §-okban meghatározottakon kívül kiterjed az

(1)–(6) bekezdésekben foglalt intézkedésekre is.

(10) Ha a Felügyelet a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyekre és szervezetekre vonatkozó

jogszabályi rendelkezések vagy a felügyelet által hozott határozatban vagy a 4. §-ban meghatározott törvények

hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek belsõ szabályzatában foglaltak megsértését piacfelügyeleti eljárás

során észleli, akkor e rendelkezések megsértése miatt a 61. §-ban meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.”

(2) A Psztv. 77. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A piacfelügyeleti eljárás során a Ket. 29. § (4) bekezdését és 70. §-át, valamint az e törvény szerinti ellenõrzési

eljárás szabályait az 54. § (1) és (3)–(8) bekezdése, az 55. §, az 57–57/C. § és a 62. § kivételével alkalmazni kell.”

108. § A Psztv. 117. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg:]

„a) a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek Felügyelet részére történõ

adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségének rendjére, módjára, tartalmára, formájára és idõpontjára, valamint

az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentésre”

[vonatkozó részletes szabályokat.]
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109. § (1) A Psztv. 117. § (1) bekezdése a következõ e)–f) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg:]

„e) a pénz-, tõke- és biztosítási piac szervezetei, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár,

továbbá a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató esetében a Felügyelet hatáskörébe tartozó eljárások tekintetében

ea) az alapításra, létesítésre vonatkozó engedélyezésre,

eb) egyesülésre, szétválásra vonatkozó engedélyezésre,

ec) nyilvántartásba vételre,

ed) tevékenységi engedély megadására,

ee) határon átnyúló tevékenység bejelentésére,

ef) fióktelep létesítésére,

eg) a szabályzatának jóváhagyására vagy módosítására,

eh) a minõsített befolyás engedélyezésére,

ei) a független és függõ közvetítõ igénybevételéhez szükséges engedélyezésre vagy nyilvántartásba vételre

irányuló eljárásért fizetendõ igazgatási-szolgáltatási díj mértékére, valamint a díj beszedésére, kezelésére,

nyilvántartására, visszatérítésére,

f) az 50. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján alkalmazandó formanyomtatvány és elektronikus ûrlap

tartalmára, formájára és benyújtására”

[vonatkozó részletes szabályokat.]

(2) A Psztv. 117. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg:]

„g) az 1. mellékletben meghatározott kötelezõ elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben a nem természetes

személy, szervezet és a Felügyelet között kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjére, módjára, tartalmára és

formájára, továbbá a Felügyelet által mûködtetett kézbesítési tárhely mûködtetésére és használatára.”

[vonatkozó részletes szabályokat.]

110. § A Psztv. a következõ 118/A. §-sal egészül ki:

„118/A. § E törvény – egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvény 97. §-ával

megállapított – 50. § (3) bekezdését a Felügyelet elnökének a formanyomtatvány és elektronikus ûrlap tartalmára,

formájára és benyújtására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó rendeletének a kihirdetését követõ hatvanadik

naptól kell alkalmazni, az abban szabályozott engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési, valamint

bejelentésekre vonatkozó eljárásokban.”

111. § A Psztv. 120. §-a a következõ n) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja]

„n) az Európai Parlament és a Tanács 236/2012/EU rendelete (2012. március 14.) a short ügyletekrõl és

a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról.”

112. § A Psztv. a 4. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

113. § A Psztv.

1. 9. §-ában, 46. § (2) bekezdésében, 56. §-ában, 61. § (6) bekezdésében és 62. § (1) bekezdés a) pontjában a „4. §-ban

meghatározott szervezetek és személyek” szövegrész helyébe a „4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá

tartozó személyek és szervezetek” szöveg,

2. 10. § (1) bekezdés f) pontjában, 11. § (4) bekezdés a) pont ae) alpontjában, 43. § (2) bekezdésében, 48. §

(2) bekezdésében, 58. §-ában, 61. § (6) bekezdésében és 62. § (3) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott”

szövegrész helyébe a „4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó” szöveg,

3. 10. § (1) bekezdés h) pontjában és 61. § (4) bekezdés c) pontjában a „4. §-ban meghatározott szervezetekre és

személyekre” szövegrész helyébe a „4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyekre és

szervezetekre” szöveg,

4. 10. § (3) bekezdésében a „pontjai” szövegrész helyébe a „pontja” szöveg,

5. 11. § (3) bekezdés h)–j) pontjában, 41. §-ában és 121. § (1) és (2) bekezdésében a „§-ának” szövegrész helyébe a „§”

szöveg,
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6. 11. § (3) bekezdés m) pontjában a „§-ának” szövegrészek helyébe a „§” szöveg,

7. 41. §-ában a „§-a” szövegrész helyébe a „§” szöveg, a „bekezdésének” szövegrész helyébe a „bekezdés” szöveg,

8. 46. § (2) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe az „a Felügyelet elnökének rendelete” szöveg,

9. 48. § (1) és (4) bekezdésében és (5) bekezdés a) pontjában a „pontjaiban felsorolt” szövegrész helyébe

a „pontjában meghatározott” szöveg,

10. 48. § (2) bekezdésében a „4. §-ban felsorolt szervezetek és személyek” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek” szöveg,

11. 48. § (4) bekezdésében az „illetõleg könyvvizsgálói vagy olyan felsõfokú, illetõleg posztgraduális képesítéssel

rendelkezik” szövegrész helyébe a „könyvvizsgálói vagy olyan felsõfokú képesítéssel (ideértve a posztgraduális

képesítést is) rendelkezik” szöveg,

12. 55. § (2) bekezdésében a „4. §-ban felsorolt” szövegrész helyébe a „4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá

tartozó” szöveg,

13. 55. § (2) bekezdésében és 61. § (4) bekezdés i) pontjában az „ illetõleg” szövegrész helyébe az „és” szöveg,

14. 61. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 75. § (3) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott szervezetek és személyek”

szövegrész helyébe a „4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet” szöveg,

15. 61. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés a) és i) pontjában, 77. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdés

b) pontjában az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

16. 62. § (1) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott szervezetekkel és személyekkel” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott személlyel és szervezettel” szöveg,

17. 62. § (2) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott szervezet és személy” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy és szervezet” szöveg,

18. 62. § (3) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „törvény” szöveg, a „meghatározott szervezetek”

szövegrész helyébe a „meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek” szöveg,

19. 64. § (1) bekezdés a) pontjában, 84. § (1) és (3) bekezdésében, 85. § (2) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében,

89. § (3) és (4) bekezdésében, 93. § (1) bekezdésében, 94. § a) és b) pontjában, 97. § (4) bekezdésében, 100. §

(1) bekezdésében, 101. § (1) bekezdésében, 103. §-ában, 106. § a) pont aa) és ab) alpontjában, 107. §

(1) bekezdésében, 116. § (3) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott szervezet vagy személy” szövegrész

helyébe a „4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet” szöveg,

20. 64. § (1) bekezdés a) pontjában a „felsorolt” szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg,

21. 64. § (3) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott” szövegrészek helyébe a „4. §-ban meghatározott törvények

hatálya alá tartozó” szöveg,

22. 64. § (3) bekezdés b) pontjában a „jogszabályokban” szövegrész helyébe a „törvényekben” szöveg,

23. 65. § (1) bekezdésében a „felsorolt” szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg,

24. 69. § (2) bekezdésében és 83. § (1) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott szervezetnél vagy személynél”

szövegrész helyébe a „4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személynél vagy szervezetnél”

szöveg,

25. 71. § (1) bekezdésében a „felsoroltak” szövegrész helyébe a „foglaltak” szöveg,

26. 74. § (3) bekezdésében a „pontjaiban” szövegrész helyébe a „pontjában” szöveg,

27. 75. § (5) bekezdés b) pontjában és 93. § (1) bekezdésében az „ illetõleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,

28. 86. §-ában a „§-a” szövegrészek helyébe a „§” szöveg,

29. 89. § (2) bekezdésében és 116. § (3) és (6) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott szervezetet vagy személyt”

szövegrész helyébe a „4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyt vagy szervezetet” szöveg,

30. 102. §-ában a „4. §-ban meghatározott szervezetnek vagy személynek a” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet” szöveg,

31. 105. §-ában a „4. §-ban meghatározott szervezetek vagy személyek” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek” szöveg,

32. 116. § (8) bekezdésében a „felsorolt közösségi jogi rendelkezéseket” szövegrész helyébe a „meghatározott

irányelveket” szöveg,

33. 121. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában a „cikke” szövegrész helyébe a „cikk” szöveg

lép.
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114. § A Psztv.

1. 2. § (3) bekezdésében, 7. § c) és d) pontjában és a 31. § (2) bekezdés b) pontjában a „4. §-ban meghatározott

szervezetek és személyek” szövegrész helyébe a „4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek

és szervezetek” szöveg,

2. 2. § (5) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott szervezeteket és személyeket” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott szervezetek vagy személyek” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek” szöveg,

4. 7. § f) pontjában a „4. §-ban meghatározott szervezetektõl és személyektõl” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyektõl és szervezetektõl” szöveg,

5. 21. § c) pontjában a „4. §-ban meghatározott szervezetekre és személyekre” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyekre és szervezetekre” szöveg,

6. 27. § (2) bekezdésében és (3) bekezdésében, 28. § (1)–(3) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 31. §

(2) bekezdés c) pontjában és 114. § (3) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó” szöveg,

7. 27. § (2) bekezdésében a „110. §-a (2) bekezdésének c) pontjában” szövegrész helyébe a „110. § (2) bekezdés

c) pontjában” szöveg, a „223. §-a (2) bekezdésének c) pontja” szövegrész helyébe a „223. § (2) bekezdés c) pontja”

szöveg,

8. 27. § (3) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,

9. 28. § (2) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

10. 78. § (1) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott szervezet vagy személy” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet” szöveg,

11. 81. § (2) bekezdésében az „amennyiben” szövegrész helyébe a „ha” szöveg,

12. 117. § (2) bekezdésében a „4. §-ban meghatározott szervezetre és személyre” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyre és szervezetre” szöveg,

13. 117. § (4) bekezdés a) pontjában a „4. §-ban meghatározott szervezet és személy” szövegrész helyébe a „4. §-ban

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy és szervezet” szöveg

lép.

14. A befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény

módosítása

115. § (1) A befektetési alapkezelõkrõl és kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.)

3. § 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:]

„23. érintett személy:

a) a befektetési alapkezelõ ügyvezetõje, tulajdonosa,

b) a befektetési alapkezelõ olyan alkalmazottja, illetve bármely olyan természetes személy, aki tevékenységét

a befektetési alapkezelõ érdekeinek megfelelõen végzi, és aki részt vesz a befektetési alapkezelõ által végzett

befektetési alapkezelésben, vagy

c) bármely olyan természetes személy, aki harmadik fél részére szóló, befektetési alapkezelõ által nyújtandó

befektetési alapkezelési szolgáltatásra vonatkozó kiszervezésre irányuló szerzõdés alapján közvetlenül részt vesz

a befektetési alapkezelés szolgáltatásának nyújtásában;”

(2) Batv. 3. § 69. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„69. vezetõ állású személy: az ügyvezetõ, az igazgatóság elnöke, tagja és a felügyelõbizottság elnöke, tagja, a fióktelep

vezetésére kinevezett személy és annak közvetlen helyettese, valamint minden olyan személy, akit a létesítõ okirat

vagy a mûködésre vonatkozó bármely belsõ szabályzat ilyenként határoz meg.”

116. § A Batv. 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A befektetési alapkezelõ a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység végzésére köteles.

A befektetési alapkezelõ a (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek végzésére önállóan, a (2) bekezdésben

meghatározott tevékenységek végzésére vonatkozó engedély nélkül nem kaphat engedélyt, míg a (3) bekezdés b) és
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c) pontjában meghatározott tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt kizárólag a (3) bekezdés a) pontjában

meghatározott tevékenység végzésére jogosító engedély birtokában kaphat.”

117. § (1) Batv. 8. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (2) és (5)–(7) bekezdés esetében]

„a) a befektetési alapkezelõnél, kollektív befektetési formánál, befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél, biztosítónál,

nyugdíjpénztárnál”

[szakirányú területen munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idõ számít szakmai gyakorlatnak.]

(2) Batv. 8. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (2) és (5)–(7) bekezdés esetében]

„c) ingatlanalapot kezelõ befektetési alapkezelõ ingatlanbefektetési tevékenységét irányító személye esetében

ingatlanforgalmazónál, ingatlanalapot kezelõ alapkezelõnél, valamint”

[szakirányú területen munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idõ számít szakmai gyakorlatnak.]

118. § A Batv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A befektetési alapkezelõ vezetõ állású személye, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban

résztvevõ alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet

a) a befektetési alapkezelõ által megbízott letétkezelõnek,

b) a befektetési alapkezelõ által hozott befektetési döntések végrehajtásában közremûködõ befektetési

vállalkozásnak, hitelintézetnek, ingatlanértékelõnek, ingatlanforgalmazónak, valamint

c) a befektetési alapkezelõ ügyfelének

a befektetési alapkezeléshez közvetlenül kapcsolódó területen tevékenykedõ alkalmazottja, munkavégzésre irányuló

egyéb jogviszonyban álló személye.”

119. § A Batv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A befektetési alapkezelõ az általa kezelt befektetési alap letétkezelésével a 3. § 46. pont a) alpontja szerinti,

a 3. § 1. pont b) alpont szerinti ÁÉKBV letétkezelésével az adott ÁÉKBV székhely országában székhellyel rendelkezõ

3. § 46. pont b) alpont szerinti letétkezelõt köteles megbízni. A letétkezelési szerzõdés és annak módosítása

hatálybalépéséhez a Felügyelet jóváhagyása szükséges.”

120. § A Batv. 49. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ingatlanalap esetében az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakon felül az alap nyilvántartásba vételének

feltétele, hogy az ingatlanértékelõ megbízását, illetve annak módosítását a befektetési alapok befektetési és

hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban a Felügyelet jóváhagyja.”

121. § A Batv. 52. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A befektetési alap kezelésének szabályait – nyilvános befektetési alap esetén a Felügyelet által jóváhagyott,

zártkörû befektetési alap esetén a Felügyelet részére benyújtott – kezelési szabályzatba kell foglalni. A kezelési

szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetõvé teszi a befektetési alap mûködésének,

befektetési elveinek és kezelésének megítélését. A kezelési szabályzatot nyilvános befektetési alap esetében

a 3. melléklet I. Fejezetébe, zártkörû befektetési alap esetében a 3. melléklet II. Fejezetébe foglalt minta szerinti

formában és tartalommal kell elkészíteni.”

122. § A Batv. 68. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A tájékoztatást a 73. § (1) bekezdésében említett térítésmentes visszavásárlási, visszaváltási vagy átváltási

kérelmek benyújtására vonatkozó határidõ lejárati napja elõtt legalább 30 nappal megelõzõen meg kell adni.”

123. § A Batv. 73. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Mind a beolvadó, mind az átvevõ ÁÉKBV befektetõje kérheti kollektív befektetési értékpapírjainak – az ÁÉKBV által

a tõkekivonás fedezeteként visszatartott költségeken kívüli – térítésmentes visszaváltását, vagy ha lehetséges, egy

másik, hasonló befektetési politikát folytató, és ugyanazon befektetési alapkezelõ, vagy a befektetési alapkezelõvel

közös vezetés vagy ellenõrzés által, vagy befolyásoló részesedésen keresztül kapcsolatban álló bármely más társaság

által kezelt ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaira való átváltását. Ez a jog a beolvadó ÁÉKBV és az átvevõ ÁÉKBV
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befektetõit a 68. és 69. §-ban foglaltak szerinti a tervezett egyesülésrõl szóló tájékoztatástól a 75. § szerinti átváltási

arány kiszámításának idõpontja elõtti 5. munkanapig illeti meg.”

124. § (1) A Batv. 82. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nyílt végû befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalának feltétele, hogy a befektetési alapkezelõ

a forgalomba hozatali eljárást megelõzõen a Felügyelet által jóváhagyott, a 3. melléklet I. Fejezet szerinti kezelési

szabályzatot, az 5. mellékletbe foglalt minta szerinti formában és tartalommal összeállított tájékoztatót, a 105. §

szerinti kiemelt befektetõi információt, a 83. § szerinti hirdetményt tegyen közzé. Semmis a befektetési jegy jegyzése,

ha – a 84. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel – a befektetési jegyet a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató, kezelési

szabályzat, kiemelt befektetõi információ vagy hirdetmény hiányában hozták nyilvánosan forgalomba.”

(2) A Batv. 82. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A befektetési jegyek zárt körben történõ forgalomba hozatalának feltétele, hogy a befektetési alapkezelõ

a jegyzést legalább 7 nappal megelõzõen a 3. melléklet II. Fejezet szerinti kezelési szabályzatot tegyen hozzáférhetõvé

lehetséges befektetõi számára. A hozzáférhetõvé tétel zártkörû befektetési alapok esetén a nyilvánosság kizárása

mellett a befektetõk részére való közlést jelenti.”

125. § A Batv. 85. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A forgalmazó köteles – a kezelési szabályzatban meghatározott határidõ figyelembevételével – tájékoztatni

a befektetési alapkezelõt és a letétkezelõt a befektetési jegyekre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízások

összegérõl vagy darabszámáról, valamint – amennyiben ezt a tájékoztató vagy a kezelési szabályzat lehetõvé teszi és

a forgalmazó és a befektetési alapkezelõ errõl megállapodott –, a befektetési alapkezelõt a befektetõk és képviselõik

forgalmazó által felvett adatairól. Az ilyen adattovábbítás nem minõsül a Tpt. szerinti értékpapírtitok vagy az üzleti

titok megsértésének. A befektetési alapkezelõ a jelen bekezdés alapján a részére átadásra kerülõ adatokat kizárólag az

értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések keretében, a befektetési alapkezelési tevékenységéhez szükséges célra,

különösen a befektetõk tájékoztatása, a befektetési alapkezelõ vagy a befektetési alapok kereskedelmi

kommunikációja céljára használhatja fel.”

126. § A Batv. 86. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 85. § (1) bekezdés rendelkezései értelemszerûen irányadók a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására is.”

127. § A Batv. 91. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„91. § A befektetési jegyek forgalmazója a befektetési jegyek értékesítésére, illetve visszaváltására közvetítõt vehet

igénybe. A közvetítõre alkalmazni kell a Bszt. 111–116. §-ában, a 123. § (1) bekezdés e) pontjában, a 123. § (4) bekezdés

a) pontjában, valamint a 159. § (2)–(4) bekezdéseiben foglaltakat. A forgalmazó az általa igénybe vett közvetítõ

tevékenységéért a befektetõk felé mint a sajátjáért felel.”

128. § A Batv. 95. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A befektetési jegyek forgalmazását a forgalmazás felfüggesztését kiváltó ok megszûnését követõen, vagy

amennyiben azt a Felügyelet határozatban elrendeli, haladéktalanul folytatni kell.

(3) A befektetési alap nettó eszközértékét – a 93. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével – a felfüggesztés

ideje alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni.”

129. § A Batv. 98. § (6) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(6) A Felügyelet az (5) bekezdésben meghatározott rendelkezések közül legalább az alábbiakat teszi közzé:]

„j) a (4) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítésére szolgáló e-mail cím.”

130. § A Batv. 103. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A befektetési alapkezelõ a befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazását az elkülönítésrõl szóló döntés

közzétételével egy idõben, az elkülönítés végrehajtásáig felfüggeszti.”

131. § A Batv. 113. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„113. § A befektetési alapkezelõ által kezelt nyilvános befektetési alapok kezelési szabályzatai és tájékoztatói

összevont kezelési szabályzatként illetve összevont tájékoztatóként is elkészíthetõek a 3. melléklet I. Fejezetében és
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az 5. mellékletben foglaltak megfelelõ alkalmazásával, akként, hogy ilyen esetben a kezelési szabályzat, illetve

a tájékoztató azon tartalmi elemeit, amelyek több vagy valamennyi befektetési alap esetében azonosak, elegendõ egy

ízben a dokumentum részévé tenni, azokat – az esettõl függõen – több vagy valamennyi befektetési alapra

vonatkoztatva, míg a kezelési szabályzat, illetve a tájékoztató egyes alapokra vonatkozó részeiben csak az adott alapra

speciálisan jellemzõ elemeket kell feltüntetni.”

132. § A Batv. 116. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A befektetési alapkezelõ a saját magára és a befektetési alapra vonatkozó, az e törvény szerinti közzétételi kötelezettségeit,

amennyiben az adott törvényi elõírás másképpen nem rendelkezik,]

„b) ha a Felügyelet nyújt ilyen szolgáltatást az e törvény szerinti közzétételek céljára, a hivatalosan kijelölt

információtárolási rendszeren való közzététellel teljesíti, a nettó eszközérték adatok kivételével.”

133. § A Batv. 131. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Engedélyezésre irányuló kérelem, illetve megszûnéssel kapcsolatos hatósági eljárás esetében a Felügyelet

a kérelem beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül kérhet hiánypótlást, amennyiben a kérelem nem felel meg

a jogszabályoknak, vagy a befektetõknek szóló információ egyértelmûbbé tételét szükségesnek tartja.”

134. § A Batv. 136. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A befektetési alapkezelõ köteles bejelenteni a Felügyeletnek:]

„l) az általa kezelt befektetési alap 132. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adataiban bekövetkezett változást a változás

hatálybalépését követõ 5 munkanapon belül, a változás hatálybalépése napjának megjelölésével.”

135. § A Batv. 147. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„147. § (1) A befektetési alapkezelõ köteles az általa kezelt befektetési alap könyvvizsgálójával – az éves jelentés

könyvvizsgálatára – kötött szerzõdést és valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves jelentéssel kapcsolatban készített

jelentést a Felügyelet számára megküldeni.

(2) A Felügyelet jogosult a könyvvizsgáló 145. § (2) bekezdés b) pont szerinti tájékoztatása alapján – az éves jelentés

jóváhagyása elõtt – a befektetési alap befektetési alapkezelõjénél kezdeményezni, hogy a helytelen adatokat

tartalmazó jelentést helyesbítsék, és gondoskodjanak a helyesbített adatok könyvvizsgálóval történõ

felülvizsgálatáról.

(3) Ha az éves jelentés jóváhagyását követõen jutott a Felügyelet tudomására, hogy az éves jelentés lényeges hibát

tartalmaz, a Felügyelet kötelezheti a befektetési alapot kezelõ befektetési alapkezelõt az adatok módosítására és

könyvvizsgálóval való felülvizsgálatára az Szt.-ben foglalt, önellenõrzésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

A módosított, könyvvizsgáló által felülvizsgált adatokat a befektetési alapkezelõ köteles a Felügyeletnek bemutatni.”

136. § (1) A Batv. 154. § (2) bekezdés b)–c) pontja a következõk szerint módosul:

[A befektetési alapkezelõ az általa kezelt, e törvény hatályba lépése napját megelõzõen létrejött befektetési alap

e törvénynek való megfelelésének biztosítása érdekében]

„b) 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani a Felügyelethez

ba) a befektetési alap kezelési szabályzatának és – nyilvános befektetési alap esetében – tájékoztatójának az

e törvénynek való megfelelést biztosító, a befektetési alapkezelõ által elhatározott módosítását;

bb) nyilvános, nyíltvégû alap esetében a befektetési alapra vonatkozó, 105. § szerinti kiemelt befektetõi információt;

c) köteles gondoskodni arról, hogy a befektetési alap a ba) pont szerint módosított kezelési szabályzat hatályba lépése

napján befektetései és mûködése tekintetében is megfeleljen az e törvényben és a befektetési alapok befektetési és

hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezéseknek.”

(2) A Batv. 154. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A befektetési alapkezelõ köteles gondoskodni arról, hogy az általa kezelt befektetési alap kezelési szabályzata és

– nyilvános befektetési alap esetében – tájékoztatója az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló

2012. évi CLI. törvény hatálybalépését követõen elhatározott elsõ módosítása során, de legkésõbb 2013. december 31.

napjáig megfeleljen az e törvény 3., illetve 5. mellékletének.”

137. § A Batv. 3. és 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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138. § A Batv. 8. mellékletében a „békéltetõ testület” szöveg helyébe a „pénzügyi békéltetõ testület” szöveg lép.

139. § Hatályát veszti a Batv. 97. § (5) bekezdése.

15. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének

rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

140. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló

2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Dttv.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A pénzügyi intézmény a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt svájci frank esetén a 180 HUF/CHF, euró esetén

a 250 HUF/EUR, japán jen esetén a 2,5 HUF/JPY árfolyamot alkalmaz. A rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka]

„a) kezdõ idõpontja a felek által kötött, a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerzõdés alapján a hiteladós által

tett, közjegyzõi okiratba foglalt tartozáselismerõ nyilatkozat pénzügyi intézmény részére történõ átadás idõpontját

– ha nem kerül sor közjegyzõi okiratba foglalására, a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerzõdés megkötését –

követõ, a devizakölcsön törlesztésére vonatkozó soron következõ második törlesztési esedékességi nap,”

141. § (1) A Dttv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a pénzügyi intézmény a kezességvállalás iránt igényt jelentett be, a Magyar Állam az (1a) bekezdésben

meghatározott eltéréssel

a) készfizetõ kezesként felel – a mentesített követelésrész kivételével – a gyûjtõszámlahitelbõl eredõ tartozások

100%-áért, ha a pénzügyi intézmény a devizakölcsönt és a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést

a rögzített árfolyam alkalmazási idõszakának a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott okból történõ

megszûnésével összefüggésben, a hivatkozott pontban írtaknak megfelelõen felmondta,

b) egyszerû kezesként felel a gyûjtõszámlahitelbõl eredõ, legfeljebb a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró

idõpontjában fennálló tartozások 25%-áért a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetekben.”

(2) A Dttv. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kezesség érvényesítésére a pénzügyi intézmény akkor jogosult, ha

a) a készfizetõ kezesség esetén

aa) a rögzített árfolyam alkalmazási idõszakának a hiteladós rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt beállott

90 napot meghaladó fizetési késedelme miatti megszûnését követõ 60 napon belül, vagy

ab) a fedezeti ingatlannal szemben a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt megindított végrehajtás miatt,

a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt

a pénzügyi intézmény a devizakölcsönt és a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést felmondta;

b) az egyszerû kezesség esetén a pénzügyi intézmény a hiteladós rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró

idõpontját követõen beállott 90 napot meghaladó fizetési késedelme vagy a fedezeti ingatlannal szemben ezen

idõpontot követõen megindított végrehajtás miatt a devizakölcsönt és a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó

hitelkeret-szerzõdést felmondta és a követelés nem térült meg bírósági végrehajtás útján vagy a zálogtárgy bírósági

végrehajtáson kívüli értékesítésével, és ezen eljárások a követelés behajthatatlansága miatt fejezõdtek be, vagy

kerültek felfüggesztésre.”

142. § A Dttv. 11. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]

„a) a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó állami kezességvállalásért fizetendõ kezességvállalási díj mértékét, számításának

és megfizetésének módját, valamint az állami kezesség érvényesítésének eljárási szabályait,”

16. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének

rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXVI. törvény módosítása

143. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló

2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 5. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 3. § az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvény hatálybalépését követõ

napon lép hatályba.”
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144. § Hatályát veszti a Mód. tv. 5. § (3) bekezdése.

17. A központi hitelinformációs rendszerrõl szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

145. § A központi hitelinformációs rendszerrõl szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Khrtv.) 5. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés, a befektetési hitel nyújtására

vonatkozó szerzõdés, valamint az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzõdés, továbbá a jogszabályban

meghatározott hallgatói hitelszerzõdés (a továbbiakban együtt: az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés)

megkötését követõen írásban átadja a KHR részére

a) a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)–d) és k) alpontja szerinti

referenciaadatait,

b) a vállalkozásoknak a melléklet II. fejezetének 2.1 pontja és 2.2 pontja a)–d) és l) alpontja szerinti referenciaadatait.”

146. § A Khrtv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követõ ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás

részére a melléklet II. fejezet 1.2 pontjának j) és k) alpontja, illetve 2.2 pontjának k) és l) alpontja szerinti adatot.”

147. § A Khrtv. 15. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A referenciaadat-szolgáltató a 6. § (5) bekezdés szerinti referenciaadatot kivéve, valamennyi e törvény szerinti,

a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére történõ adatátadását követõ legfeljebb öt munkanapon belül írásban

tájékoztatja a nyilvántartott természetes személyt az adatátadás megtörténtérõl.”

148. § A Khrtv. Melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

149. § A Khrtv. 6. § (3), (4) és (6) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe az „öt” szöveg lép.

18. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

150. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdése a következõ e) ponttal

egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon túl az ÁKK Zrt.]

„e) közremûködhet a Befektetõ-védelmi Alap pénzeszközeinek kezelésében.”

19. Hatálybalépés

151. § (1) Ez a törvény a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetést követõ 3. napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 22. § a 25. §, a 145–149. § és az 5. melléklet a kihirdetést követõ 45. napon lép hatályba.

(3) A 26. §, a 89–90. §, a 104–105. §, a 107. § és az 1. melléklet 2012. november 1-jén lép hatályba.

(4) Az 55. §, az 57. §, az 58. § (1) bekezdése, az 59–61. § és a 153. § (1) bekezdésének a) és c) pontja 2012. december 21-én

lép hatályba.

(5) A 6. §, a 17. §, a 29. § (2) bekezdés, a 47. §, a 68–69. §, a 71–79. §, a 82. § és a 84–85. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 9. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

(7) A 96. §, a 109. § (2) bekezdés, a 112. § és a 4. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

20. Jogharmonizációs záradék

152. § (1) Ez a törvény a short ügyletekrõl és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló

2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges

rendelkezéseket állapít meg.
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(2) Ez a törvény

a) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendõ tájékoztatóról szóló 2003/71/EK

és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó

átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról szóló 2010. november

24-i 2010/73/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a 134. §-ban az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009. július 13-i 2009/65/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkének,

c) a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó

tõkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történõ

módosításáról szóló 2010. november 24-i 2010/76/EU európai parlamenti és tanács irányelvnek,

d) az 55. §-ban, az 57. §-ban, az 58. § (1) bekezdésében, az 59–61. §-ban és a 153. § (1) bekezdés a) és c) pontjában

a nõk és férfiak közötti egyenlõ bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok

értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi

irányelv 5. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény a Bizottság 2010. július 1-jei, a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bejelentõ levél és az

ÁÉKBV-igazolás formája és tartalma, a bejelentés céljára az illetékes hatóságok közötti elektronikus kommunikáció

használata, valamint a helyszíni ellenõrzésekre és vizsgálatokra és az illetékes hatóságok közötti információcserére

vonatkozó eljárások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 584/2010/EU rendelet végrehajtásához szükséges

rendelkezéseket állapít meg.

21. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

153. § (1) Hatályát veszti

a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban Öpt.) 18/A. §-a;

b) a Bit. 74. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy telephely” szövegrész;

c) az Fnyt. 34. § (8) bekezdése, 56. § (3) bekezdésének d) pontja és a 86. § b) pontja;

d) a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 155. § (2) bekezdés e) pontja.

(2) Hatályát veszti az Öpt. 78. § (1) bekezdésében az „a felügyeleti eljárási igazgatási szolgáltatási díjak kiszabásának

feltételeit,” szövegrész.

22. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

154. § A 88. §, a 90. §, a 93. §, a 108–109. §, a 114. § az Alaptörvény 23. cikke és 42. cikke alapján sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CLI. törvényhez

A Hpt. 2. számú melléklet III. Fejezet 20. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ügyfélcsoport (kapcsolatban álló ügyfelek csoportja): két vagy több ügyfél, akikkel szemben a hitelintézet (vagy azon

vállalkozás, amelyre az összevont alapú felügyelet kiterjed) kockázatot vállalt és ez egyetlen kockázatnak minõsül, mert]

„a) az egyik ügyfél közvetve vagy közvetlenül az Szmt. 3. § (2) bekezdésének 1. pontja szerinti meghatározó befolyást,

vagy az összevont alapú, valamint a kiegészítõ felügyelethez kapcsolódó fogalommeghatározások szerinti ellenõrzõ

befolyást gyakorol a csoport másik tagja felett,”

2. melléklet a 2012. évi CLI. törvényhez

A Tpt. 25. melléklete a következõ 26. ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja]

„26. Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/73/EU irányelve az értékpapírok nyilvános

kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendõ tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra

bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények

harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról.”

3. melléklet a 2012. évi CLI. törvényhez

1. A Batv. 3. melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. melléklet a 2011. évi CXCIII. törvényhez

I. FEJEZET

A NYILVÁNOS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

1.2. A befektetési alap rövid neve

1.3. A befektetési alap székhelye

1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének idõpontja, nyilvántartási száma

1.5. A befektetési alapkezelõ neve

1.6. A letétkezelõ neve

1.7. A forgalmazó neve

1.8. A befektetési alap mûködési formája (zártkörû vagy nyilvános)

1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégû vagy zártvégû)

1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidõ esetén a futamidõ lejáratának

feltüntetése

1.11. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap

1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok

milyen jellemzõkben térnek el egymástól

1.13. A befektetési alap elsõdleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

1.14. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tõkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet

bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tõke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes

befektetési politikája támasztja alá (tõke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban

részletesen tartalmazó pont megjelölése

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 140. szám 24257



2. A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk

3. A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó,

valamint az alap és a befektetõ közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása

II. A befektetési jegyre vonatkozó információk (sorozatonként)

4. A befektetési jegy ISIN azonosítója

5. A befektetési jegy névértéke

6. A befektetési jegy devizaneme

7. A befektetési jegy elõállításának módja

8. A befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módja

9. A befektetõnek a befektetési jegy által biztosított jogai

10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

III. A befektetési alap befektetési politikája és céljai, ezen belül különösen:

11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is

(pl. tõkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)

12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei

13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan,

hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

14. Az egyes portfolióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya

15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi

jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható

16. A portfólió devizális kitettsége

17. Ha a tõke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes

tervezett tranzakciók leírása

18. Hitelfelvételi szabályok

19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek,

amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti

20. A leképezett index bemutatása és az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltérésének maximális nagysága

21. Azon befektetési alap befektetési politikája, amelybe a befektetési alapba fektetõ befektetési alap eszközeinek

legalább 20 százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni

22. A cél-ÁÉKBV , illetve annak részalapjának megnevezése

23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

24. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk

24.1. Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek

alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetõség

24.2. A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre

24.3. Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetõséggel élt

24.4. A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátok

24.5. Az egyes eszközökben meglévõ pozíciók nettósítási szabályai

24.6. Az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévõ pozíciók kezelése

24.7. Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása

24.8. Amennyiben azon származtatott ügylet jellemzõi, amelybe a befektetési alap befektet, különböznek

a jogszabály által a származtatott ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános jellemzõktõl, az erre vonatkozó

figyelemfelhívás, meghatározva az adott származtatott ügylet jellemzõit és kockázatát

24.9. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

25. Ingatlanalapra vonatkozó speciális rendelkezések

25.1. Annak megjelölése, hogy hozamtermelõ vagy értéknövekedési céllal kiválasztandó ingatlanokba fektet az

ingatlanalap

25.2. Annak megjelölése, hogy milyen funkciójú (lakás, kereskedelmi, ipari stb.) ingatlanokba fektet az ingatlanalap

25.3. Annak megjelölése, hogy mely országokban fektet be az ingatlanalap

25.4. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog értékének maximuma összegszerûen

25.5. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog értékének maximuma az összes eszközhöz

viszonyítottan
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25.6. Az építés alatt álló ingatlanok maximum aránya

25.7. Az ingatlanalapra háruló kockázatok

25.8. Az ingatlanalapra háruló kockázatok kezelésének módja, a kockázatkezelés stratégiája és megvalósításának

fõbb elvei

25.9. Az alap nyilvántartásba vételét megelõzõ forgalomba hozatal kapcsán történt apportálás esetén az

apportálandó ingatlanok részletes bemutatása

IV. A kockázatok

26. A kockázati tényezõk bemutatása

V. Az eszközök értékelése

27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén

követendõ eljárás

28. A portfólió elemeinek értékelése

29. A származtatott ügyletek értékelése

30. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

VI. A hozammal kapcsolatos információk

31. A hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása

32. Hozamfizetési napok

33. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

VII. A befektetési alap tõkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása

34. A tõke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret

34.1. A tõke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító bankgarancia vagy kezesi biztosítás

(tõke-, illetve hozamgarancia)

34.2. A tõke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet alátámasztó befektetési politika (tõke-, illetve

hozamvédelem)

35. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

VIII. Díjak és költségek

36. A befektetési alapot terhelõ díjak, költségek mértéke és az alapra terhelésük módja

36.1. A befektetési alap által az alapkezelõ társaság részére fizetendõ díjak, költségek összege, kiszámításának leírása,

az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

36.2. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által a letétkezelõ részére fizetendõ díjak,

költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

36.3. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek

részére fizetendõ díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

37. A befektetési alapot és a befektetõket terhelõ egyéb lehetséges költségek vagy díjak, kivéve a 36. pontban

említett költségeket

38. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési

célként szereplõ egyéb kollektív befektetési formákat terhelõ alapkezelési díjak legmagasabb mértéke

39. A részalapok közötti váltás feltételei és költségei

40. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

IX. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

41. A befektetési jegyek vétele

41.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

41.2. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

41.3. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

42. A befektetési jegyek visszaváltása

42.1. Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

42.2. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

42.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

43. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának részletszabályai

43.1. A forgalmazási maximum mértéke

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 140. szám 24259



43.2. A forgalmazási maximum elérését követõ eljárás, az értékesítés újraindításának pontos feltételei

44. A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása

44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága

44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális

mértéke és annak megjelölése, hogy ez – részben vagy egészben – a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy

a befektetési alapkezelõt illeti meg

45. Azoknak a szabályozott piacoknak a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve forgalmazzák

46. Azoknak az államoknak (forgalmazási területeknek) a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket forgalmazzák

47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

X. A befektetési alapra vonatkozó további információ

48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye – az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz

csatolható

49. Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására, ennek feltételei

50. A befektetési alap megszûnését kiváltó körülmények, a megszûnés hatása a befektetõk jogaira

51. Minden olyan további információ, amely alapján a befektetõk kellõ tájékozottsággal tudnak határozni a felkínált

befektetési lehetõségrõl

XI. Közremûködõ szervezetekre vonatkozó alapinformációk

52. A befektetési alapkezelõre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

53. A letétkezelõre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása

a befektetési alap eszközeibõl történik

56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

57. Az ingatlanértékelõre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

A fenti tagolás összevont kezelési szabályzat esetében az e törvény 113. §-ában írtakra is tekintettel, értelemszerûen

alkalmazandó.

II. FEJEZET

A ZÁRTKÖRÛ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

1.2. A befektetési alap rövid neve

1.3. A befektetési alap székhelye

1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének idõpontja, nyilvántartási száma

1.5. A befektetési alapkezelõ neve

1.6. A letétkezelõ neve

1.7. A forgalmazó neve

1.8. A befektetési alap mûködési formája (zártkörû vagy nyilvános)

1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégû vagy zártvégû)

1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidõ esetén a futamidõ lejáratának

feltüntetése

1.11. Annak feltüntetése, hogy a befektetési alap az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap

1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok

milyen jellemzõkben térnek el egymástól

1.13. A befektetési alap elsõdleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

1.14. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tõkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet

bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tõke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes

befektetési politikája támasztja alá (tõke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban

részletesen tartalmazó pont megjelölése
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2. A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk

3. A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó,

valamint az alap és a befektetõ közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása

II. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

4. A befektetési alap kezelési szabályzata alapkezelõ általi elfogadásának, megállapításának idõpontja, az alapkezelõi

határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

5. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételérõl hozott határozat száma, kelte

6. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

7. A befektetési alap kezelési szabályzatának módosításáról szóló alapkezelõi határozatok száma, kelte

8. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

III. A kezelési szabályzat módosítására vonatkozó eljárás

9. A kezelési szabályzat azon feltételeinek, rendelkezéseinek megjelölése, amelyek módosításához a befektetési jegy

birtokosok meghatározott arányú (többségû) jóváhagyása is szükséges; továbbá az arány megjelölése

10. Amennyiben a kezelési szabályzat módosításához a befektetési jegy birtokosok jóváhagyására is szükség van, úgy

az ennek megszerzésére irányuló eljárás szabályozása, határidõk meghatározása

IV. A befektetõk részére szóló tájékoztatás elérhetõsége

11. Annak a módnak a megjelölése, ahogy a befektetési alap kezelési szabályzata és a rendszeres tájékoztatás célját

szolgáló jelentések befektetõk rendelkezésére bocsátása megtörténik

12. Figyelemfelhívás arra vonatkozóan, hogy az éves, illetve a féléves jelentésben közölt számviteli információkat nem

kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

V. A befektetési jegyre vonatkozó információk (sorozatonként)

14. A befektetési jegy ISIN azonosítója

15. A befektetési jegy névértéke

16. A befektetési jegy devizaneme

17. A befektetési jegy elõállításának módja

18. A befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módja

19. A befektetõnek a befektetési jegy által biztosított jogai

20. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

VI. A befektetési alap befektetési politikája és céljai, ezen belül különösen:

21. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is

(pl. tõkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)

22. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei

23. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan,

hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

24. Az egyes portfolióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya

25. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi

jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható

26. A portfólió devizális kitettsége

27. Ha a tõke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes

tervezett tranzakciók leírása

28. Hitelfelvételi szabályok

29. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek,

amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti

30. A leképezett index bemutatása és az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltérésének maximális nagysága

31. Azon befektetési alap befektetési politikája, amelybe a befektetési alapba fektetõ befektetési alap eszközeinek

legalább 20 százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni

32. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott

intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történõ befektetésekbõl, az adott

intézménynél elhelyezett betétekbõl, és az adott intézménnyel kötött tõzsdén kívüli származtatott ügyletekbõl eredõ
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összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebbõl

fakadó speciális kockázatokra

33. Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetõséggel élt

34. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

35. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk

35.1. Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek

alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetõség

35.2. A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre

35.3. Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetõséggel élt

35.4. A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátok

35.5. Az egyes eszközökben meglévõ pozíciók nettósítási szabályai

35.6. Az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévõ pozíciók kezelése

35.7. Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása

35.8. Amennyiben azon származtatott ügylet jellemzõi, amelybe a befektetési alap befektet, különböznek

a jogszabály által a származtatott ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános jellemzõktõl, az erre vonatkozó

figyelemfelhívás, meghatározva az adott származtatott ügylet jellemzõit és kockázatát

35.9. A származtatott ügyletekben lévõ pozíciók összesített kockázati kitettségének mértéke

35.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

36. Ingatlanalapra vonatkozó speciális rendelkezések

36.1. Annak megjelölése, hogy hozamtermelõ vagy értéknövekedési céllal kiválasztandó ingatlanokba fektet az

ingatlanalap

36.2. Annak megjelölése, hogy milyen funkciójú (lakás, kereskedelmi, ipari stb.) ingatlanokba fektet az ingatlanalap

36.3. Annak megjelölése, hogy mely országokban fektet be az ingatlanalap

36.4. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog értékének maximuma összegszerûen

36.5. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog értékének maximuma az összes eszközhöz

viszonyítottan

36.6. Az építés alatt álló ingatlanok maximum aránya

36.7. Az ingatlanalapra háruló kockázatok

36.8. Az ingatlanalapra háruló kockázatok kezelésének módja, a kockázatkezelés stratégiája és megvalósításának

fõbb elvei

36.9. Az alap nyilvántartásba vételét megelõzõ forgalomba hozatal kapcsán történt apportálás esetén az

apportálandó ingatlanok részletes bemutatása

36.10. Amennyiben a befektetési alap eltér a nyilvános ingatlanbefektetési alapokra vonatkozó kölcsön felvételi

korlátoktól, az eltérés lehetõségének és indokának részletes bemutatása

VII. A kockázatok

37. A kockázati tényezõk bemutatása

37.1. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott

intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történõ befektetésekbõl, az adott

intézménynél elhelyezett betétekbõl, és az adott intézménnyel kötött tõzsdén kívüli származtatott ügyletekbõl eredõ

összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebbõl

fakadó speciális kockázatokra

37.2. Amennyiben a befektetési alap alapvetõen nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé

tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap

befektetési politikájának ezen elemére

37.3. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható

kezelési technikáinál fogva erõteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

37.4. Amennyiben a befektetési alap – a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti

olyan, különbözõ átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak

önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is

tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

38. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
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VIII. Az eszközök értékelése

39. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén

követendõ eljárás

40. A portfólió elemeinek értékelése

41. A származtatott ügyletek értékelése

42. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

IX. A hozammal kapcsolatos információk

43. A hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása

44. Hozamfizetési napok

45. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

X. A befektetési alap tõkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása

46. A tõke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret

46.1. A tõke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító bankgarancia vagy kezesi biztosítás

(tõke-, illetve hozamgarancia)

46.2. A tõke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet alátámasztó befektetési politika (tõke-, illetve

hozamvédelem)

47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

XI. Díjak és költségek

48. Az alapot terhelõ díjak, költségek mértéke és az alapra terhelésük módja

48.1. A befektetési alap által az alapkezelõ társaság részére fizetendõ díjak, költségek összege, kiszámításának leírása,

az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

48.2. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által a letétkezelõ részére fizetendõ díjak,

költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

48.3. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek

részére fizetendõ díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

49. A befektetési alapot és a befektetõket terhelõ egyéb lehetséges költségek vagy díjak, kivéve a 48. pontban

említett költségeket

50. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési

célként szereplõ egyéb kollektív befektetési formákat terhelõ alapkezelési díjak legmagasabb mértéke

51. A részalapok közötti váltás feltételei és költségei

52. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

XII. Adózási információk

53. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetõk szempontjából releváns elemeinek rövid

összefoglalása

54. A befektetõk részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelõ levonásokra vonatkozó

információ

XIII. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

55. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

55.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

55.2. Azon befektetõk körének megjelölése, amelyek a befektetési jegyeket jegyezhetik, illetve akik körében

a befektetési jegy a folyamatos forgalmazás során forgalmazható, továbbá azon feltételek megjelölése, amely alapján

a forgalomba hozatal zártkörûnek minõsül

55.3. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

55.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

55.5. Az allokáció feltételei

55.5.1. A jegyzési maximum elérését követõ allokáció módja

55.5.2. A jegyzési maximum elérését követõ allokáció lezárásának idõpontja

55.5.3. Az allokációról való értesítés módja

55.6. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek
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XIV. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

56. A befektetési jegyek vétele

56.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

56.2. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

56.3. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

57. A befektetési jegyek visszaváltása

57.1. Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

57.2. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

57.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

58. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának részletszabályai

58.1. A forgalmazási maximum mértéke

58.2. A forgalmazási maximum elérését követõ eljárás, az értékesítés újraindításának pontos feltételei

59. A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása

59.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága

59.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális

mértéke és annak megjelölése, hogy ez – részben vagy egészben – a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy

a befektetési alapkezelõt illeti meg

60. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

XV. A befektetési alapra vonatkozó további információ

61. Befektetési alap múltbeli teljesítménye – az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz

csatolható

62. Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására, ennek feltételei

63. A befektetési alap megszûnését kiváltó körülmények, a megszûnés hatása a befektetõk jogaira

64. A befektetési alap átalakulásának, más alappal való egyesülésének, szétválásának feltételei, az erre meghatározott

eljárásrend, az elõbbiek hatása a befektetõk jogaira

65. Minden olyan további információ, amely alapján a befektetõk kellõ tájékozottsággal tudnak határozni a felkínált

befektetési lehetõségrõl

XVI. A közremûködõ szervezetekre vonatkozó részletes információk

66. A befektetési alapkezelõre vonatkozó információk

66.1. A befektetési alapkezelõ neve, cégformája

66.2. A befektetési alapkezelõ székhelye

66.3. A befektetési alapkezelõ cégjegyzékszáma

66.4. A befektetési alapkezelõ alapításának dátuma, határozott idõtartamra alapított társaság esetén az idõtartam

feltüntetése

66.5. Ha a befektetési alapkezelõ más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

66.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

66.7. A befektetési alapkezelõ munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezetõ és felügyelõ szerveinek

tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli fõbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra

nézve jelentõséggel bírnak

66.8. A befektetési alapkezelõ jegyzett tõkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

66.9. A befektetési alapkezelõ saját tõkéjének összege

66.10. A befektetési alapkezelõ alkalmazottainak száma

66.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelõ harmadik személyt vehet

igénybe

66.12. A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

67. A letétkezelõre vonatkozó információk

67.1. A letétkezelõ neve, cégformája

67.2. A letétkezelõ székhelye

67.3. A letétkezelõ cégjegyzékszáma

67.4. A letétkezelõ fõ tevékenysége

67.5. A letétkezelõ tevékenységi köre

67.6. A letétkezelõ alapításának idõpontja
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67.7. A letétkezelõ jegyzett tõkéje

67.8. A letétkezelõ utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tõkéje

67.9. A letétkezelõ alkalmazottainak száma

68. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

68.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

68.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

68.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

68.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

68.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

68.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

68.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörû befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli

információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni

69. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeibõl történik

69.1. A tanácsadó neve, cégformája

69.2. A tanácsadó székhelye

69.3. A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezetõ bíróság vagy más szervezet neve

69.4. A befektetési alapkezelõvel kötött szerzõdés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók

kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetõkre nézve

70. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

71. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

71.1. A forgalmazó neve, cégformája

71.2. A forgalmazó székhelye

71.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

71.4. A forgalmazó tevékenységi köre

71.5. A forgalmazó alapításának idõpontja

71.6. A forgalmazó jegyzett tõkéje

71.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tõkéje

71.8. A befektetõkre, illetve képviselõikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelõ

felé történõ továbbításának lehetõsége

72. Az ingatlanértékelõre vonatkozó információk

72.1. Az ingatlanértékelõ neve

72.2. Az ingatlanértékelõ székhelye

72.3. Az ingatlanértékelõ cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma

72.4. Az ingatlanértékelõ tevékenységi köre

72.5. Az ingatlanértékelõ alapításának idõpontja

72.6. Az ingatlanértékelõ jegyzett tõkéje

72.7. Az ingatlanértékelõ saját tõkéje

72.8. Az ingatlanértékelõ alkalmazottainak száma

73. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk”

2. A Batv. 5. melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. melléklet a 2011. évi CXCIII. törvényhez

A NYILVÁNOS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TÁJÉKOZTATÓ

I. A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

1.2. A befektetési alap rövid neve

1.3. A befektetési alap székhelye

1.4. A befektetési alapkezelõ neve

1.5. A letétkezelõ neve

1.6. A forgalmazó neve
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1.7. A befektetési alap mûködési formája (zártkörû vagy nyilvános)

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégû vagy zártvégû)

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidõ esetén a futamidõ lejáratának

feltüntetése

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok

milyen jellemzõkben térnek el egymástól

1.12. A befektetési alap elsõdleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tõkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet

bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tõke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes

befektetési politikája támasztja alá (tõke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban

részletesen tartalmazó pont megjelölése

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap mûködési formájától és fajtájától függõen a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt

befektetõi információ és a hirdetmény alapkezelõ általi elfogadásának, megállapításának idõpontja, az alapkezelõi

határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

2.2. A befektetési alap mûködési formájától és fajtájától függõen a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt

befektetõi információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezésérõl

hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételérõl hozott határozat száma, kelte

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

2.5. A befektetési alap mûködési formájától és fajtájától függõen a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt

befektetõi információ módosításáról szóló alapkezelõi határozatok száma, kelte

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

3.2. Annak a jellemzõ befektetõnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy

a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap

kockázati tényezõinek bemutatását tartalmazza

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges

hatása a kockázati tényezõk alakulására

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott

intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történõ befektetésekbõl, az adott

intézménynél elhelyezett betétekbõl, és az adott intézménnyel kötött tõzsdén kívüli származtatott ügyletekbõl eredõ

összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebbõl

fakadó speciális kockázatokra

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetõen nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé

tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap

befektetési politikájának ezen elemére

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható

kezelési technikáinál fogva erõteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

3.9. Amennyiben a befektetési alap – a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti

olyan, különbözõ átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak

önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is

tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

4. A befektetõk részére szóló tájékoztatás elérhetõsége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetõi

információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló
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közlemények – ezen belül a befektetõk részére történõ kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos

információk – hozzáférhetõek

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

5. Adózási információk

5.1 A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetõk szempontjából releváns elemeinek rövid

összefoglalása

5.2. A befektetõk részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelõ levonásokra vonatkozó

információ

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követõ allokáció módja

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követõ allokáció lezárásának idõpontja

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

III. A közremûködõ szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelõre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelõ neve, cégformája

7.2. A befektetési alapkezelõ székhelye

7.3. A befektetési alapkezelõ cégjegyzékszáma

7.4. A befektetési alapkezelõ alapításának dátuma, határozott idõtartamra alapított társaság esetén az idõtartam

feltüntetése

7.5. Ha a befektetési alapkezelõ más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

7.7. A befektetési alapkezelõ munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezetõ és felügyelõ szerveinek tagjai

és beosztásuk, azon társaságon kívüli fõbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve

jelentõséggel bírnak

7.8. A befektetési alapkezelõ jegyzett tõkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

7.9. A befektetési alapkezelõ saját tõkéjének összege

7.10. A befektetési alapkezelõ alkalmazottainak száma

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelõ harmadik személyt vehet

igénybe

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

8. A letétkezelõre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelõ neve, cégformája

8.2. A letétkezelõ székhelye

8.3. A letétkezelõ cégjegyzékszáma

8.4. A letétkezelõ fõ tevékenysége

8.5. A letétkezelõ tevékenységi köre

8.6. A letétkezelõ alapításának idõpontja

8.7. A letétkezelõ jegyzett tõkéje

8.8. A letétkezelõ utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tõkéje

8.9. A letétkezelõ alkalmazottainak száma

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma
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9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörû befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat

nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeibõl történik

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

10.2. A tanácsadó székhelye

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezetõ bíróság vagy más szervezet neve

10.4. A befektetési alapkezelõvel kötött szerzõdés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók

kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetõkre nézve

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

11.2. A forgalmazó székhelye

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

11.5. A forgalmazó alapításának idõpontja

11.6. A forgalmazó jegyzett tõkéje

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tõkéje

11.8. A befektetõkre, illetve képviselõikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelõ felé

történõ továbbításának lehetõsége

12. Az ingatlanértékelõre vonatkozó információk

12.1. Az ingatlanértékelõ neve

12.2. Az ingatlanértékelõ székhelye

12.3. Az ingatlanértékelõ cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma

12.4. Az ingatlanértékelõ tevékenységi köre

12.5. Az ingatlanértékelõ alapításának idõpontja

12.6. Az ingatlanértékelõ jegyzett tõkéje

12.7. Az ingatlanértékelõ saját tõkéje

12.8. Az ingatlanértékelõ alkalmazottainak száma

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

A fenti tagolás összevont tájékoztató esetében az e törvény 113. §-ában írtakra is tekintettel, értelemszerûen

alkalmazandó.”

4. melléklet a 2012. évi CLI. törvényhez

„1. melléklet a 2010. évi CLVIII. törvényhez

Kötelezõ elektronikus kapcsolattartással érintett ügyek

A Felügyelet és

a) a befektetési alapkezelõ között az általa kezelt befektetési alap tekintetében

aa) a befektetési jegyek forgalomba hozatalával összefüggésben a

1. nyílt végû értékpapíralap tájékoztatója, hirdetménye, kezelési szabályzata, kiemelt befektetõi

információja jóváhagyására, valamint a letétkezelõi szerzõdés hatálybalépésének jóváhagyására,

2. nyílt végû ingatlanalap tájékoztatója, kezelési szabályzata, hirdetménye és kiemelt befektetõi

információi jóváhagyására, a letétkezelõi szerzõdés hatálybalépésének jóváhagyására, az ingatlanértékelõ

megbízásának jóváhagyására,

3. zárt végû értékpapír alap esetén a kibocsátási tájékoztató/alaptájékoztató, hirdetmény közzétételének

engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására, a letétkezelõi szerzõdés hatálybalépésének

jóváhagyására,

24268 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 140. szám



4. zárt végû ingatlanalap esetén a kibocsátási tájékoztató/alaptájékoztató, hirdetmény közzétételének

engedélyezésére, kezelési szabályzat jóváhagyására, a letétkezelõi szerzõdés hatálybalépésének

jóváhagyása, az ingatlanértékelõ megbízásának jóváhagyására,

5. befektetési alap nyilvántartásba vételére,

6. letétkezelõi szerzõdés hatálybalépésének jóváhagyására,

7. nyilvános befektetési alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezésére,

ab) a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére,

ac) az ÁÉKBV-kel kapcsolatban

1. a gyûjtõ-ÁÉKBV-nek a cél-ÁÉKBV-be történõ befektetésének engedélyezésére,

2. a cél-ÁÉKBV megszûnése esetén annak engedélyezése, hogy a gyûjtõ-ÁÉKBV egy másik cél-ÁÉKBV-be

fektesse eszközeinek legalább 85 százalékát, valamint a kezelési szabályzat tervezett módosításainak

jóváhagyására,

3. a cél-ÁÉKBV megszûnése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyûjtõ-ÁÉKBV módosítsa a kezelési

szabályzatát olyan módon, hogy nem gyûjtõ ÁÉKBV-ként mûködik tovább,

4. a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére, hogy

a gyûjtõ-ÁÉKBV továbbra is a cél-ÁÉKBV gyûjtõ-ÁÉKBV-je maradjon, valamint a gyûjtõ ÁÉKBV kezelési

szabályzata tervezett módosításának jóváhagyására,

5. a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére, hogy

a gyûjtõ-ÁÉKBV az egyesülés, illetve szétválás eredményeképp létrejött másik ÁÉKBV gyûjtõ-ÁÉKBV-je

maradjon vagy eszközeinek legalább 85 százalékát egy másik, nem az egyesülés vagy szétválás

eredményeképp létrejött cél-ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaiba fektesse, továbbá a kezelési

szabályzat tervezett módosításának jóváhagyására,

6. a cél-ÁÉKBV szétválása, egyesülése, megszûnése esetén a gyûjtõ-ÁÉKBV számára annak

engedélyezésére, hogy a Batv. 118. § (4) bekezdésének b) pontja, valamint a Batv. 118. § (6) bekezdés

c) pontja szerint nem gyûjtõ-ÁÉKBV-ként mûködik tovább, valamint a gyûjtõ-ÁÉKBV kezelési szabályzata

tervezett módosításainak jóváhagyására,

7. a cél-ÁÉKBV egyesülése vagy szétválása esetén a gyûjtõ-ÁÉKBV törlésére,

8. annak engedélyezésére, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett egyesülés átvevõ ÁÉKBV-je legyen, továbbá

a cél-ÁÉKBV kezelési szabályzata tervezett módosításainak jóváhagyására,

9. annak engedélyezésére, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett szétválás után létrejövõ ÁÉKBV-k egyikeként

lényegében változatlanul mûködik tovább, valamint a cél-ÁÉKBV kezelési szabályzata tervezett

módosításainak jóváhagyására,

10. ha a cél-ÁÉKBV a beolvadó ÁÉKBV, és az egyesülés következtében a gyûjtõ ÁÉKBV az átvevõ ÁÉKBV

befektetõjévé válik, ezen befektetés és a kezelési szabályzat tervezett módosításának jóváhagyására,

11. annak engedélyezésére ha a gyûjtõ-ÁÉKBV a szétválás eredményeként létrejövõ olyan ÁÉKBV

befektetõvé válik, amely lényegesen különbözik a cél-ÁÉKBV-tõl, valamint a kezelési szabályzat tervezett

módosításának jóváhagyására,

ad) egyebekben

1. a nyilvános befektetési alap átalakulásához készült tájékoztató jóváhagyására és a kezelési szabályzat

módosításának engedélyezésére,

2. a zártkörû befektetési alap nyilvános befektetési alappá történõ átalakuláshoz készült tájékoztató

engedélyezésére és a kezelési szabályzat módosításának engedélyezésére,

3. befektetési alap kezelésének átadására,

4. befektetési alap egyesülésének engedélyezésére,

5. a harmonizált befektetési alapok (ÁÉKBV-k) egyesülésére,

6. a Batv. 78. § (7) bekezdésében meghatározott körbe tarozó – ugyanazon befektetési alapkezelõ és

letétkezelõ által kezelt másik befektetési alap részalapjává válást jelentõ –egyesülésére,

7. kollektív befektetési forma, illetve annak részalapja szétválásának engedélyezésére,

8. a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbítására,

9. egyesülés esetén a befektetési jegy folyamatos visszaváltásának felfüggesztésére,

10. ingatlanértékelõvel kötött szerzõdés létrejöttének engedélyezésére,

11. a befektetési jegy más EGT-államban történõ forgalmazás szándékának bejelentésére;
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b) a kockázati tõkealap-kezelõ között az általa kezelt kockázati tõkealap vonatkozásában

ba) a kockázati tõkealap nyilvántartásba vételére,

bb) az egyesülés, szétválás indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztató jóváhagyására,

bc) a kockázati tõkealap kezelési szabályzatának és annak módosításának jóváhagyására,

bd) a kockázati tõkealap Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törlésére,

be) a kockázati tõkealap portfóliójában lévõ eszközök értékesítésre nyitva álló határidõ meghosszabbítására;

c) a kibocsátó között

ca) vételi ajánlat jóváhagyására,

cb) már engedélyezett tájékoztató esetén a dokumentumokban szereplõ új információk egyenértékûségérõl

szóló döntés meghozatalára,

cc) tájékoztató vagy alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére,

cd) kibocsátási tájékoztató, alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezésére,

ce) ismertetõ közzétételének engedélyezésére,

cf) helyi önkormányzat, az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által kibocsátott

hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi

önkormányzata által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetõleg szabályozott piacra

történõ bevezetéséhez készített tájékoztató, hirdetmény engedélyezésére,

cg) harmadik országban székhellyel rendelkezõ kibocsátó tájékoztatója közzétételének engedélyezésére,

ch) a kibocsátó, ha igazolja, hogy zártkörûen mûködõ részvénytársaságként mûködik tovább a nyilvánosság

felé adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésre,

ci) nyilvános vételi ajánlat kiegészítésére, részletezése elõírására, módosított vételi ajánlat jóváhagyására;

d) az ajánlattevõ, valamint a Tpt. 68. § (4) bekezdés alapján megbízott befektetési szolgáltató között az általuk

a vételi ajánlat jóváhagyására;

e) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója között

ea) a szabályozott információ bejelentésére,

eb) a hozzá érkezett Tpt. 61. § szerinti tájékoztatás bejelentésére

vonatkozó eljárásban kizárólag elektronikus úton történhet a kapcsolattartás.”

5. melléklet a 2012. évi CLI. törvényhez

„1. A Khrtv. Melléklet II. fejezet 1.2. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés adatai:)

„d) a szerzõdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,”

2. A Khrtv. Melléklet II. fejezet 1.2. pontja a következõ k) alponttal egészül ki:

(Az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés adatai:)

„k) a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme.”

3. A Khrtv. Melléklet II. fejezet 2.2. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés adatai:)

„d) a szerzõdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,”

4. A Khrtv. Melléklet II. fejezet 2.2. pontja a következõ l) alponttal egészül ki:

(Az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés adatai:)

„l) a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme.”
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2012. évi CLII. törvény
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról*

1. § A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

(a továbbiakban: Kultv.) 1. § a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(E törvény célja:)

„a) a társadalmi jólét és a fenntartható fejlõdés biztosítása, az egész életen át tartó tanulás elõsegítése, az életminõség

javítása, valamint a kulturális örökség helyi és országos védelme érdekében rendelkezni a kulturális javak

gyarapításának, megõrzésének, tudományos feldolgozásának, a jövõ nemzedékek számára történõ átörökítésének és

társadalmi hasznosításának általános szabályairól,

b) szabályozni a muzeális intézmények tevékenységével és feladatellátásával, valamint a közgyûjteményekben õrzött

kulturális javak hozzáférésével kapcsolatos kérdéseket,”

2. § A Kultv. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény hatálya kiterjed:)

„a) a muzeális intézményekre, fenntartóikra és foglalkoztatottaikra, a kulturális örökség muzeális intézményekben

õrzött elemeire, valamint a muzeális intézmény szolgáltatásait igénybe vevõkre, továbbá a kulturális örökséggel

foglalkozó egyéb szervezetekre, kép- és hangarchívumokra,”

3. § A Kultv. Muzeális intézmények alcíme a következõ 37/A. §-sal egészül ki:

„37/A. § (1) Az e törvényben meghatározott, a kulturális javak védelmével összefüggõ célok megvalósításának

legfontosabb letéteményesei a muzeális intézmények.

(2) A muzeális intézmény

a) a társadalom szolgálatában áll,

b) a közösség számára nyilvános,

c) a közösségekkel, településsel aktív kapcsolatot tart,

d) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,

e) a kulturális javakhoz széles körû és egyenlõ hozzáférést biztosít.

(3) A muzeális intézmény rendelkezik a szakmai besorolása szerinti követelményszint biztosításához szükséges tárgyi

és személyi feltételekkel, amely által ellátja az e törvényben meghatározott feladatokat.

(4) A muzeális intézmény a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:

a) a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében

kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét õrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,

b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetõségét,

c) kultúraközvetítõ, közmûvelõdési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,

d) közmûvelõdési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,

e) együttmûködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és

az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,

f) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és

múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,

g) az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és

országos szinten elõsegíti a gazdaság élénkítését.

(5) A muzeális intézmény a kulturális javakhoz való hozzáférés feltételeit a mûködési engedélyében meghatározott

szakmai besorolásnak megfelelõ követelményszint szerint biztosítja.

(6) A muzeális intézmények feladataik ellátásában – fenntartójuktól függetlenül – együttmûködnek egymással,

valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és

a közmûvelõdés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és a felsõoktatás, valamint

a szakképzés intézményeivel.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 8-i ülésnapján fogadta el.
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(7) A muzeális intézmény szakmai besorolása szerint lehet:

a) közérdekû muzeális kiállítóhely,

b) közérdekû muzeális gyûjtemény,

c) múzeum:

ca) tematikus múzeum,

cb) területi múzeum,

cc) megyei hatókörû városi múzeum,

cd) országos szakmúzeum,

ce) országos múzeum.”

4. § A Kultv. Muzeális intézmény alapítása és megszüntetése alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Muzeális intézmények mûködési engedélyének kiadása, módosítása, visszavonása
39. § (1) Muzeális intézményt bármely jogi és természetes személy alapíthat. A muzeális intézménnyé nyilvánítást

a miniszter által kiadott mûködési engedély igazolja.

(2) A mûködési engedély kiadására irányuló eljárás a fenntartó kérelmére indul meg, arra a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt (a továbbiakban: Ket.) kell alkalmazni azzal az eltéréssel,

hogy az ügyintézési határidõ 60 nap.

(3) Mûködési engedély akkor adható ki, ha a muzeális intézmény által kezelt javak a kulturális javak körébe tartoznak és

a muzeális intézmény fenntartója biztosítja a folyamatos és rendeltetésszerû mûködéshez szükséges személyi és

tárgyi feltételeket.

(4) A miniszter a mûködési engedély kiadására irányuló eljárás során a muzeális intézményt – erre irányuló külön

kérelem esetén – nemzetiségi bázisintézménynek minõsíti, ha az intézmény alapfeladatai körében szerepel

a nemzetiségi feladatellátás, vagy az állományában a nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségre vonatkozó kulturális

javak huszonöt százalékot elérõ arányban találhatóak. A nemzetiségi bázisintézménnyé minõsítést a mûködési

engedélyben kell feltüntetni.

(5) A mûködési engedélyeket a miniszter által vezetett minisztérium tartja nyilván.

(6) A mûködési engedélyben foglaltak betartását a miniszter által megbízott szakfelügyelõ ellenõrzi.

40. § (1) A mûködési engedélyben foglaltak módosításához a miniszter engedélye szükséges.

(2) A mûködési engedély módosítására irányuló eljárás a fenntartó kérelmére indul meg, arra a Ket. szabályait kell

megfelelõen alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az ügyintézési határidõ 60 nap.

(3) Amennyiben a fenntartó nem kezdeményezi a mûködési engedély módosítását, de a módosítást megalapozó

körülmény a miniszter tudomására jut, a miniszter a mûködési engedély módosítására irányuló eljárást hivatalból is

megindíthatja.

(4) Az eljárás során a miniszter – amennyiben a fenntartó biztosítja az intézmény folyamatos és rendeltetésszerû

mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket – módosítja a mûködési engedélyt.

41. § (1) A muzeális intézmény mûködési engedélyének visszavonására a miniszter jogosult.

(2) A mûködési engedély visszavonására irányuló eljárás a fenntartó kérelmére indul meg, arra a Ket. szabályait kell

alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ügyintézési határidõ 60 nap.

(3) A mûködési engedély visszavonására akkor kerülhet sor, ha

a) a muzeális intézmény fenntartója nem tudja biztosítani a folyamatos és rendeltetésszerû mûködéshez szükséges

személyi és tárgyi feltételeket, vagy

b) a fenntartó a muzeális intézményt a továbbiakban nem muzeális intézményként kívánja mûködtetni, vagy

c) a fenntartó meg kívánja szüntetni a muzeális intézményt.

(4) Amennyiben a fenntartó nem biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerû mûködéséhez

szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a mûködési engedély visszavonására irányuló eljárást a miniszter hivatalból is

megindíthatja.

(5) Amennyiben a fenntartó múzeum szakmai besorolású muzeális intézmény mûködési engedélyének visszavonását

kezdeményezi, és a kulturális javak tulajdonosa a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló miniszteri

rendelet szerint alapleltárba vett kulturális javakat nem muzeális intézményben helyezi el, a miniszter szakfelügyeleti

vizsgálatot rendel el.

(6) A szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentésben a szakfelügyelõ – indokolt esetben – javaslatot tesz az általa

meghatározott kulturális javak védetté nyilvánítására vagy a kulturális javak múzeumi megõrzésére.
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(7) A miniszter a mûködési engedély visszavonásával egyidejûleg – a szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentés

alapján, a kulturális javak jellegének figyelembevételével – gondoskodik a múzeumban õrzött, alapleltárba vett

kulturális javak – azok tulajdonosának költségére történõ – további elhelyezésérõl.

(8) A miniszter által elrendelt intézkedés – a tulajdonos eltérõ döntése hiányában – nem érinti a kulturális javak

tulajdonjogát.”

5. § A Kultv. 42. §-át megelõzõen a következõ alcím címmel egészül ki és 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Muzeális intézmények szakmai besorolása

Múzeumok
42. § (1) A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyûjteményeibõl álló muzeális intézmény, amely

a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási

céllal gyûjti, megõrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Tevékenységével elõsegíti

a természeti, társadalmi, mûvészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi

azok jelenkori változásait és folytonos mûvelõdésre ösztönöz.

(2) A múzeum feladata – a 37/A. §-ban meghatározottakon túlmenõen – a mûködési engedélyében meghatározott

gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak

a) gyûjteménygondozása, ennek keretében azok

aa) gyarapítása,

ab) nyilvántartása,

ac) állományvédelme,

b) tudományos feldolgozása és publikálása,

c) hozzáférhetõvé tétele, ennek keretében

ca) állandó és idõszaki kiállítások rendezése,

cb) közmûvelõdési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása,

cc) a kulturális javak digitalizálása,

cd) a kutatási tevékenység biztosítása .

(3) A múzeum kifejezés csak a múzeum besorolású muzeális intézmény mûködési engedélyén feltüntetett

elnevezésben szerepelhet.

(4) Az állam és a települési önkormányzat fenntartásában mûködõ múzeum:

a) szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, valamint tudományos,

állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat,

b) a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozattal rendelkezik, amely alapján szakmai tevékenységét

folytatja,

c) feladatait éves szakmai munka- és pénzügyi terv alapján végzi, tevékenységérõl éves szakmai munkajelentést és

pénzügyi beszámolót, valamint teljesítményértékelést készít."

6. § A Kultv. 43. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az országos múzeum vezetõjének megbízásához és annak visszavonásához – amennyiben nem a miniszter

a fenntartó – a miniszter elõzetes egyetértését kell kérni.”

7. § A Kultv. 44. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az országos szakmúzeum ellátja a jogszabályban meghatározott szakmai feladatokat, ennek keretében részt vesz

a kulturális javak védetté nyilvánításával és kiviteli engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.

(3) Az országos szakmúzeum vezetõjének megbízásához és annak visszavonásához – amennyiben nem a miniszter

a fenntartó – a miniszter véleményét elõzetesen ki kell kérni.”

8. § A Kultv. A megyei múzeumi szervezet és a megyei múzeum alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Megyei hatókörû városi múzeum
45. § (1) A megyei hatókörû városi múzeum feladata a kulturális örökség helyi védelmének települési szintet

meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedõ biztosítása.

(2) A megyei hatókörû városi múzeumi feladatok ellátásáról a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata

– Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom megyében Tata Város Önkormányzata –
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gazdálkodási besorolása szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervként mûködõ megyei hatókörû

városi múzeum fenntartásával gondoskodik.

(3) A megyei hatókörû városi múzeum fenntartója tagintézményeket mûködtethet.

(4) A megyei hatókörû városi múzeum vezetõjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter egyetértése

szükséges. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétõl számított 30 napon belül nem hoz

döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.

(5) A megyei hatókörû városi múzeum

a) alapító okiratát,

b) stratégiai fejlesztési és beruházási tervét,

c) éves szakmai feladatait,

d) munkatervét, beszámolóját,

e) feladatalapú költségvetését,

f) teljesítményértékelését

a miniszter elõzetesen véleményezi. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétõl számított

30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.

45/A. § (1) A megyei hatókörû városi múzeum gyûjtõköre legalább öt muzeológiai szakágra terjed ki, gyûjtõterülete

a megye és a megyében levõ megyei jogú városok közigazgatási területe.

(2) A megyei hatókörû városi múzeum – a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenõen –

állami feladatai keretében:

a) vagyonkezelõje a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,

b) területileg illetékes múzeumként gyûjtõterületére kiterjedõen

ba) végzi a megelõzõ és a mentõ feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket,

bb) vezeti a régészeti lelõhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelõhelyekrõl,

bc) a régészeti feltárás esetén kívül elõkerült régészeti leletet vagy lelõhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak

haladéktalanul bejelenti,

bd) részt vesz a régészeti emlékek és a mûemlékek vissza nem építhetõ vagy a helyszínen meg nem õrizhetõ töredékei

és tartozékai muzeális intézményben történõ elhelyezésében,

be) szakértõként részt vesz a régészetileg védett területek ellenõrzésében,

bf) gyûjtõkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttmûködése, munkájuk

összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,

bg) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai

támogatásában,

bh) muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként mûködik.”

9. § A Kultv. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„46. § (1) A területi múzeum több múzeumi szakágat felölelõ gyûjtõkörrel rendelkezik.

(2) A területi múzeum gyûjtõterülete

a) egy települési önkormányzat (városi, települési múzeum), vagy

b) több települési önkormányzat (tájmúzeum), vagy

c) egy járás (járási múzeum)

közigazgatási területére terjed ki.

(3) A területi múzeum vezetõjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét elõzetesen ki kell

kérni.

(4) A területi múzeum gyûjtõterületére kiterjedõen – a megyei hatókörû városi múzeummal kötött megállapodás

alapján – elláthatja a megyei hatókörû városi múzeum 45/A. § (2) bekezdés bf), bg), bh) pontjaiban foglalt feladatait,

vagy azok egy részét.”

10. § A Kultv. 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A tematikus múzeum vezetõjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét elõzetesen ki

kell kérni.”
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11. § A Kultv. II. RÉSZE a következõ VI. Fejezettel egészül ki:

„VI. FEJEZET

A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA, IRÁNYÍTÁSA

50. § (1) A muzeális intézmény fenntartója az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági

társaság, amely biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerû mûködéséhez szükséges feltételeket.

(2) A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján

a) meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai tervét,

munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait,

b) költségvetési szervként mûködõ muzeális intézmény esetén kiadja annak alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és

mûködési szabályzatát,

c) biztosítja a muzeális intézmény mûködési engedélyében meghatározott szakmai besorolása szerinti feladatai

ellátásához szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket,

d) ellátja a muzeális intézmény fenntartásával, irányításával kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott feladatokat,

e) a költségvetési szervként mûködõ muzeális intézmény vezetõje felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

51. § (1) A muzeális intézmények tevékenységének ágazati irányítását a miniszter látja el. A miniszter ágazati irányítási

jogköre minden muzeális intézményre kiterjed.

(2) Az ágazati irányítás keretében a miniszter

a) szabályozza:

aa) a muzeális intézmények mûködésének szakmai szabályait,

ab) a szakfelügyelet rendjét,

ac) a muzeális intézményi alkalmazottak képesítési feltételeit,

ad) a muzeális intézmények éves munkatervéhez szükséges kiemelt szakmai mutatókat,

b) gondoskodik:

ba) a muzeális intézményekben folyó szakmai munka országos, megyei, települési, fõvárosi szintû szakmai

ellenõrzésérõl, értékelésérõl,

bb) az intézményvezetõk számára elõírt továbbképzés szakmai feltételeinek megteremtésérõl,

bc) a muzeológiai szakfelügyelõk képzésérõl és továbbképzésérõl,

bd) a szakfelügyeleti ellenõrzések általános tapasztalatainak feldolgozásáról és nyilvánosságra hozataláról,

c) ellenõrzi:

ca) a muzeális intézményekre vonatkozó jogszabályok, kiemelten a muzeális intézmények mûködési engedélyében

meghatározott szakmai követelmények betartását,

cb) a muzeális intézmények szakmai tevékenységének szakágankénti folyamatosságát, a szakágak egymáshoz

viszonyított megfelelõ arányát, színvonalát, hatékonyságát és eredményességét,

cc) a kulturális javak védelmének, biztonságának kérdéseit,

cd) a muzeális intézmények tárgyi, személyi feltételeit,

ce) a tevékenységüket szabályozó egyéb jogszabályokban foglaltak megvalósulását és betartását,

cf) az információs és statisztikai rendszer mûködését,

cg) a muzeális intézményeknek nyújtott központi támogatások elosztását, felhasználását,

d) javaslatot tesz a statisztikai adatszolgáltatás tartalmára,

e) muzeológiai szakfelügyeletet mûködtet.

51/A. § (1) A muzeális intézmény a fenntartó által biztosított támogatás, valamint saját bevételei alapján gondoskodik

feladatainak ellátásáról. A költségvetési szervként és az annak tagintézményeként mûködõ muzeális intézmény éves

kiadásait a fenntartó által megállapított költségvetésben kell elõirányozni.

(2) Az állam a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott módon, a helyi önkormányzatok

költségvetési fejezetében támogatja a megyei hatókörû városi múzeumok állami feladatainak ellátását.

(3) A kulturális örökség javainak helyi védelmével, valamint a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatásával

kapcsolatos feladatokat ellátó, települési önkormányzat által fenntartott muzeális intézmény feladatellátásához

az állam a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott módon, a helyi önkormányzatok költségvetési

fejezetében támogatást nyújt.

(4) A (2)–(3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a muzeális intézményi tevékenység finanszírozásához a központi

költségvetés támogatást nyújt.”
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12. § A Kultv. 54. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A könyvtárakban õrzött állami tulajdonban lévõ kulturális javak, valamint a helyi önkormányzatok tulajdonában

lévõ muzeális könyvtári dokumentumok korlátozottan forgalomképesek, elidegenítésükhöz a miniszter engedélye

szükséges.”

13. § A Kultv. 55. § (1) bekezdése a következõ f)–j) ponttal egészül ki:

(A nyilvános könyvtár alapfeladatai:)

„f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetõségét,

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs mûveltség elsajátításában, az egész életen át tartó

tanulás folyamatában,

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevõk információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történõ

információkérés lehetõségét,

i) kulturális, közösségi, közmûvelõdési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,

j) tudás-, információ- és kultúraközvetítõ tevékenységével hozzájárul az életminõség javításához, az ország

versenyképességének növeléséhez.”

14. § A Kultv. 59. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter a nyilvános könyvtári ellátás érdekében országos dokumentumellátási rendszert alakít ki, amely magában

foglalja:)

„b) a könyvtári dokumentumok lelõhely-nyilvántartását együttesen megvalósító Magyar Országos Közös Katalógus

adatbázist és az erre épülõ Országos Dokumentumellátási Rendszer elektronikus szolgáltató központot,”

15. § A Kultv. 61. § (4) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:

(Az 55. §-ban foglaltakon túl a nemzeti könyvtár alapfeladatai:)

„l) a Magyar Országos Közös Katalógus adatbázis mûködtetése és fejlesztése.”

16. § A Kultv. 63. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nemzeti gyûjtõkörû könyvtár a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, amely egyben az Országos

Dokumentumellátási Rendszer elektronikus szolgáltató központja is.”

17. § A Kultv. 64. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelezõ feladata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat

a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy

b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.

(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral, és az igénybe

vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésû könyvtári szolgáltató

helyet mûködtet.

(4) A fõvárosban az (1) bekezdésben meghatározott feladatot Budapest Fõváros Önkormányzata a kerületek könyvtári

ellátását is biztosító nyilvános könyvtár fenntartásával teljesíti.

(5) A megyei könyvtár és a Budapest Fõváros Önkormányzata által fenntartott könyvtár nyilvános könyvtár, amely

gazdálkodási besorolása szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(6) A megyeszékhely megyei jogú város – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata – az (1) bekezdésben

foglalt feladatait megyei könyvtár fenntartásával biztosítja.

(7) A megyei könyvtár vagyonkezelõje a tevékenységét biztosító vagyonnak.”

18. § A Kultv. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„66. § A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében

foglaltakon túl állami feladatként

a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyûjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével

kapcsolatos feladatokat,

b) szervezi a területén mûködõ könyvtárak együttmûködését,
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c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,

d) a települési könyvtárak tevékenységét segítõ szolgáltatásokat nyújt,

e) szervezi a megyében mûködõ könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,

f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,

g) mûködteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,

h) megállapodás alapján igénybe vehetõ szolgáltatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében megjelölt könyvtári

szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,

i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,

j) koordinálja a települési könyvtárak minõsítésének elõkészítését,

k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerrõl szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára

meghatározott feladatokat.”

19. § A Kultv. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„67. § A tizentötezer fõ feletti lakosságszámú városokban elsõsorban önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári

ellátást biztosítani. A nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények összevonása más intézménnyel csak szakmai

vagy jelentõs gazdálkodási elõnyök esetében indokolt. A nyilvános könyvtárak átszervezésével kapcsolatos

intézkedésekhez a miniszter véleményét elõzetesen ki kell kérni.”

20. § A Kultv. 68. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A megyei könyvtár igazgatójának és a Budapest Fõváros Önkormányzata által fenntartott könyvtár

fõigazgatójának vezetõi megbízásához és annak visszavonásához a miniszter elõzetes egyetértése szükséges.

Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétõl számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy

kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.

(3) A miniszter elõzetesen véleményezi a megyei és a Budapest Fõváros Önkormányzata által fenntartott könyvtár

a) alapító okiratát,

b) szervezeti és mûködési szabályzatát,

c) stratégiai tervét,

d) munkatervét és beszámolóját,

e) költségvetésének feladatalapú tervezését,

f) fejlesztési és beruházási feladatainak meghatározását,

g) minõségpolitikai nyilatkozatát. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétõl számított

30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.”

21. § A Kultv. 70. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nyilvános könyvtári ellátásból adódó állami feladatokhoz a központi költségvetés hozzájárul:

a) a nemzeti könyvtár és az országos szakkönyvtárak esetében – a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár kivételével –

a fenntartó fejezeti költségvetésében,

b) a megyei és a fõvárosi könyvtári feladatok támogatásához a helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében,

c) a települési önkormányzatok által kötelezõ feladatként biztosított nyilvános könyvtári ellátás biztosításához a helyi

önkormányzatok költségvetési fejezetében,

d) a kistelepülések által igénybe vehetõ megyei könyvtári feladatok támogatásához a helyi önkormányzatok

költségvetési fejezetében,

e) a települési önkormányzatok által mûködtetett könyvtárak állománygyarapítási kereteinek érdekeltségnövelõ

támogatásához a helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében.”

22. § A Kultv. 76. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

(Ennek formái különösen:)

„i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévõ muzeális intézmény közmûvelõdési

tevékenységének támogatása.”
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23. § A Kultv. IV. RÉSZ III. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„III. FEJEZET

A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

A TERÜLETI, FÕVÁROSI KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

84. § (1) A települési önkormányzatok, a fõvárosban a kerületi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok,

a közmûvelõdési intézmények, szervezetek és közösségek részére, mûvelõdési céljaik megvalósítása, közmûvelõdési

tevékenységük elõsegítése és fejlesztése érdekében, a miniszter a megyék, a fõvárosi önkormányzat a fõváros

területén (a továbbiakban együtt: területi szint) a közmûvelõdési támogatások koordinálásában részt vevõ,

közmûvelõdési szakmai szolgáltató szervezet mûködésérõl gondoskodik.

(2) A miniszter és a fõvárosi önkormányzat számára az e törvény szerinti területi szintû közmûvelõdési szakmai

szolgáltatás megszervezése és mûködési feltételeinek biztosítása kötelezõ feladat.

85. § (1) A területi szintû közmûvelõdési szakmai szolgáltatás keretében ellátandó feladatok:

a) területi szintû közmûvelõdési tevékenységek szervezése, támogatása, a közmûvelõdési feladatellátás,

a közmûvelõdési intézmények és a közösségi színterek mûködésének kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása,

a közmûvelõdés minõségbiztosítási, -fejlesztési rendszere mûködésének segítése,

b) együttmûködés az országos, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel,

c) a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közmûvelõdési tevékenységgel összefüggõ elemzések és

fejlesztõ programok készítése és hasznosítása, szakmai mûhelyek mûködtetése, innovatív kezdeményezések

támogatása, közremûködés a kulturális alapú gazdaságfejlesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások

fejlesztésével,

d) a területi szintû amatõr mûvészeti, népmûvészeti, hagyományõrzõ tevékenységek megõrzésének és fejlesztésének,

a népi iparmûvészet, az élethosszig tartó tanulás, a tanórán kívüli nevelés, a felnõttképzés, az ismeretterjesztés,

a közösségfejlesztés, a honismereti, helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus, a népfõiskolai

mozgalom szakmai támogatása,

e) közmûvelõdési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok létrehozása és mûködtetése, részvétel

az országos információs adatbázis mûködtetésében és a közmûvelõdési statisztikai adatgyûjtésben,

f) a területi szintû értéktárak összeállításának módszertani segítése, területi kulturális regiszter gondozása, az adott

terület és a fõváros szellemi, tárgyi, természeti kulturális örökségének, környezeti, mûvészeti, közmûvelõdési

sajátosságainak bemutatása, közremûködés digitális archívum mûködtetésében,

g) a közmûvelõdési tevékenységek szervezõinek, vezetõinek szakmai képzése és továbbképzése, szakkiadványok

megjelentetése.

(2) A fõvárosi közmûvelõdési szakmai szolgáltató szervezet együttmûködik az országos közmûvelõdési szakmai

szolgáltatást biztosító szervvel.

86. § Budapest Fõváros Önkormányzata a 85. § alapján rendeletben határozza meg:

a) a fõvárosi közmûvelõdési szakmai szolgáltató feladatait, intézményi szervezeti kereteit, formáit, költségvetési

támogatását,

b) a szakmai szolgáltatások díjköteles és díjmentességi körét.

Az országos közmûvelõdési szakmai szolgáltatás

87. § Az országos szinten mûködõ, a területi közmûvelõdési támogatások koordinálásában is részt vevõ

közmûvelõdési szakmai szolgáltató szerv a helyi közmûvelõdési tevékenységek és a területi, fõvárosi feladatok

segítése, fejlesztése érdekében közmûvelõdési szakmai szolgáltatást biztosít.”

24. § A Kultv. V. RÉSZ címe helyébe a következõ cím lép, és a következõ 91/A. §-sal egészül ki:

„A muzeális intézményekkel és a levéltárakkal, a nyilvános könyvtári ellátással, a közmûvelõdéssel kapcsolatos közös

szabályok, központi költségvetési források

91/A. § (1) A tizenötezer fõ alatti lakosságszámú településeken – a feladatellátás veszélyeztetése nélkül – a települési

önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával és a közmûvelõdés

támogatásával összefüggõ feladatait közös szervezetben láthatja el.

(2) A megyei hatókörû városi múzeumok és a megyei könyvtárak által végzett, e törvényben meghatározott állami

feladatok támogatásának összegét a központi költségvetésrõl szóló törvény intézményekre lebontva határozza meg.”

25. § A Kultv. 98. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 37/A. §-ban és a 42. §-ban foglaltakat a miniszter 2013. április 1-jétõl ellenõrzi a szakfelügyelet útján.”
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26. § (1) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„c) a közmûvelõdési intézmények mûködésének szakmai, személyi és infrastrukturális feltételeit,”

(2) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„n) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mûködését,”

(3) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következõ z) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„z) az országos múzeumok, az országos szakmúzeumok, a nemzeti könyvtár és az országos szakkönyvtárak kiemelt

feladatait.”

27. § (1) A Kultv. 1. számú melléklet t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„t) Múzeumi küldetésnyilatkozat: a múzeumok szakmai tevékenységét megalapozó írott dokumentum, amely

az e törvényben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a gyûjtemények, valamint a szakmai és tárgyi

infrastruktúra alapján rögzíti a múzeum belsõ és külsõ adottságait, továbbá ennek alapján kijelöli helyi társadalmi

szerepvállalásának stratégiai céljait.”

(2) A Kultv. 1. számú melléklete a következõ y) és z) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„y) Tagintézmény: muzeális intézmény szervezeti egységeként mûködõ, önálló mûködési engedéllyel rendelkezõ

muzeális intézmény.

z) Megyei hatókörû muzeális intézmény: a települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére, valamint

a megyében lévõ megyei jogú városok közigazgatási területére kiterjedõ feladatokat ellátó muzeális intézmény.”

(3) A Kultv. 3. számú melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

28. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az e törvény alapján a megyei intézményfenntartó

központok fenntartásából a települési önkormányzatok fenntartásába kerülõ intézmények átadás-átvételi eljárására,

valamint a feladat ellátásához szükséges vagyon átadására vonatkozó szabályokat.

29. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1–28. § és a 31–33. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

30. § (1) A 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak 2013. január 1-jétõl a feladat

ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejû átadásával a megyeszékhely megyei

jogú városok – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata – fenntartásába és a feladat ellátását közvetlenül

szolgáló, ahhoz szükséges ingó vagyontárgyak – beleértve az állomány nyilvántartásban szereplõ könyvtári

dokumentumokat is – térítésmentesen a fenntartó önkormányzat tulajdonába kerülnek. A tulajdonváltozásra

vonatkozó szerzõdést a magyar állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság köti meg.

(2) A 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba került megyeszékhely megyei jogú városok területén lévõ

megyei múzeumok, valamint azok megyeszékhely megyei jogú városok területén lévõ tagintézményei 2013. január

1-jétõl a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejû átadásával

a megyeszékhely megyei jogú városok – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom

megyében Tata Város Önkormányzata – fenntartásába kerülnek.

(3) Azok a – nem megyeszékhely megyei jogú város területén lévõ – muzeális intézmények, amelyek 2012. december

31-én a megyei múzeumi szervezetek tagintézményeként mûködtek, 2013. január 1-jétõl a feladat ellátásához

rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejû átadásával a mûködési engedélyükben

meghatározott székhely szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerülnek.

(4) A megyei intézményfenntartó központok helyébe az átvett vagyonnal, illetõleg intézményekkel kapcsolatos

jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jét követõen általános és egyetemleges jogutódként az új fenntartók

lépnek.

(5) A megyei intézményfenntartó központok fenntartásában levõ intézmények települési önkormányzatok fenntartásába

történõ átadását rögzítõ megállapodást 2012. december 15-ig kell megkötni.
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(6) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása az intézmények által foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyából vagy

munkaviszonyából származó jogokat és kötelezettségeket nem érinti.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv.

18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

31. § A 11. § és a 21. § az Európai Bizottság N 357/2007. számú határozatának (HL C 87, 2008.4.8. 1. o.) hatálya alá tartozó

támogatást tartalmaz.

32. § A Kultv.

a) 3. §-ában a „helyi önkormányzati” szövegrész helyébe a „települési önkormányzati”,

b) 4. § a) pontjában a „kulturális örökség javait” szövegrész helyébe a „kulturális javakat”,

c) 55. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyilatkozatban” szövegrész helyébe a „küldetésnyilatkozatban”,

d) 74. § nyitó szövegrészében az „o) pontjában” szövegrész helyébe a „p) pontjában”,

e) 95/B. § (6) bekezdésében az „Önállóan mûködõ és gazdálkodó” szövegrész helyébe az „Az országos és a megyei

hatókörû muzeális intézmény, valamint országos vagy megyei könyvtár”,

f) 95/B. § (9) bekezdésében az „Az önállóan mûködõ és gazdálkodó” szövegrész helyébe az „Az országos és a megyei

hatókörû muzeális intézmény, valamint országos vagy megyei könyvtár”,

g) 95/B. § (7) bekezdésében a „miniszter által külön jogszabályban meghatározottak szerint akkreditált vezetõi

ismereteket nyújtó tanfolyam” szövegrész helyébe a „miniszter által külön jogszabályban meghatározottak

szerint akkreditált, vezetõi ismereteket nyújtó tanfolyam”

szöveg lép.

33. § Hatályát veszti a Kultv.

a) 38. § (1) és (2) bekezdése,

b) 43. §-át megelõzõen a „Múzeumok szakmai besorolása” alcím címe,

c) 48. § (4) bekezdése,

d) II. RÉSZ VII. fejezete és 52. §-a,

e) 54. § (2) bekezdés második mondata,

f) 90. §-ában a „normatív” szövegrész,

g) 100. § (1) bekezdés a) pontjában a „tanácsadó és” szövegrész, valamint

h) 100. § (3) bekezdés i) pontjában „a muzeális intézmények szakmai normatíváit,” szövegrész.

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

1. melléklet a 2012. évi CLII. törvényhez

„3. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez

Országos szakkönyvtár:

a) a Budapesti Mûszaki Egyetem Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár,

b) az Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár,

c) a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára,

d) az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ,

e) az Országgyûlési Könyvtár,

f) az Országos Idegen nyelvû Könyvtár,

g) az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,

h) a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár,

i) a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár,

j) a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyvtára,

k) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár.”
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2012. évi CLIII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról*

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. § (3) bekezdés d) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)]

„d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2012. évi összesített bruttó

forgalmi értéke – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 15 000,0 millió forint lehet.”

2. § E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

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

2012. évi CLIV. törvény
az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint
egyéb törvények módosításáról**

Az Országgyûlés az egészségügyi ellátás mûködési feltételeihez szükséges többletforrás megteremtése érdekében a következõ

törvényt alkotja:

1. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

1. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 31/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31/A. § (1) Az általános forgalmi adó alanya az adómegállapítási idõszakról benyújtott általános forgalmi adó

bevallásában nyilatkozik az adómegállapítási idõszakban teljesített, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvény (e § alkalmazásában a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés i) pontja alá tartozó

termékértékesítése tekintetében a vevõ adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének a napjáról, valamint – az Áfa

tv. 6/A. számú mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban – az értékesített termék ezer forintra

kerekített összegben meghatározott adóalapjáról és – kivéve ha a termék külön jogszabály szerint hibrid vetõmagnak

minõsül és errõl a tényrõl a terméket értékesítõ nyilatkozik – kilogrammban meghatározott mennyiségérõl.

(2) Az általános forgalmi adó alanya az adómegállapítási idõszakról benyújtott általános forgalmi adó bevallásában

azon, az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés i) pontja alá tartozó termékbeszerzései tekintetében, amelyek után

termékbeszerzõként az adott adómegállapítási idõszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett, nyilatkozik

a termékértékesítõ adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének a napjáról, valamint – az Áfa tv. 6/A. számú

mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban – a beszerzett termék ezer forintra kerekített

összegben meghatározott adóalapjáról és – kivéve, ha a termék külön jogszabály szerint hibrid vetõmagnak minõsül

és errõl a tényrõl a terméket beszerzõ nyilatkozik – kilogrammban meghatározott mennyiségérõl.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el.

** A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el.
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2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

2003. évi CXXVII. törvény módosítása

2. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Jöt.) 52. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az adó mértéke – figyelemmel a (3)–(4) bekezdés rendelkezéseire is –:]

„f) a 2711 12, a 2711 13, a 2711 14 00, a 2711 19 00 vámtarifaszám alatti gáz termékekbõl arra a cseppfolyósított

szénhidrogénre, amelyet közúti jármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy használnak fel,

71 850 Ft/ezer kg, egyéb motorikus célú értékesítés, importálás vagy felhasználás esetén 12 095 Ft/ezer kg, egyébként

0 Ft/ezer kg,”

3. § A Jöt. 52. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az adó mértéke – figyelemmel a (3)–(4) bekezdés rendelkezéseire is –:]

„f) a 2711 12, a 2711 13, a 2711 14 00, a 2711 19 00 vámtarifaszám alatti gáz termékekbõl arra a cseppfolyósított

szénhidrogénre, amelyet közúti jármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy használnak fel, 95 800 Ft/ezer

kg, egyéb motorikus célú értékesítés, importálás vagy felhasználás esetén 12 095 Ft/ezer kg, egyébként 0 Ft/ezer kg,”

4. § (1) A Jöt. 64. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az adó mértéke a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl, és földrajzi

jelzéseinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2008. január 15-i

110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 110/2008/EK rendelet) II. mellékletében felsorolt

termékek, valamint az olyan szeszes italok esetében, amelyek alkoholtartalma kizárólag a 110/2008/EK rendelet

II. mellékletének 6. és 9. pontja szerinti termékbõl származik, és ízesítésükre mézet, vagy az élelmiszerekben és azok

felületén használható aromákról és egyes aroma tulajdonságokkal rendelkezõ élelmiszer-összetevõkrõl, valamint az

1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról

szóló 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) és

d) pontjaiban meghatározott aroma anyagot használnak, továbbá a nem szeszes italnak minõsülõ alkoholtermék

esetében – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az (1) bekezdés szerinti adóalapra 333 385 forint, egyéb szeszes italok

esetében 476 270 forint.

(3) A szeszfõzdében bérfõzés keretében, a bérfõzetõ alapanyagából elõállított párlat (a továbbiakban: bérfõzött párlat)

adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva egy bérfõzetõ részére évente

a) legfeljebb 50 liter mennyiségig 0 forint,

b) az 50 litert meghaladó mennyiségre 333 385 forint.”

(2) A Jöt. 64. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az eladásra szánt bérfõzött párlat – kivéve az alkoholtermék-adóraktár

engedélyese részére értékesítésre kerülõ bérfõzött párlatot – adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva

333 385 forint.

(6) A magánfõzés keretében a magánfõzõ által évente 50 litert meghaladó mennyiségben elõállított párlat, valamint

a magánfõzõ által elõállított 50 liter mennyiségen belül a 9. § (3) bekezdés rendelkezése alá nem esõ párlat adója az

(1) bekezdés szerinti adóalapra számítva 333 385 forint.”

5. § A Jöt. 76. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az adó mértéke hektoliterre vetítve alkoholfokonként 1620 forint, illetve a 78. § (1) bekezdés a) pontjában írt

feltételeknek megfelelõ üzemben elõállított sörre alkoholfokonként 810 forint.”

6. § A Jöt. 89. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke hektoliterenként 16 460 forint.”

7. § A Jöt. 93. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke hektoliterenként 25 520 forint.”

8. § A Jöt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke

a) a cigarettára 12 500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 31 százaléka, de legalább 24 920 forint

ezer darabonként,
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b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka,

c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 12 460 forint

kilogrammonként,

d) az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 12 460 forint

kilogrammonként.”

3. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

9. § A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) 1. §-a a következõ 13. ponttal

egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„13. beszerzés: terméknek az Áfa törvény szerinti Közösségen belüli beszerzése, importja.”

10. § A Neta tv. 2. § b) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Adóköteles terméknek minõsül az elõrecsomagolt termékként forgalomba hozott,)

„b) a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, ha

ba) metil-xantint tartalmaz, ideértve azt az esetet is, ha a metil-xantint a termék valamely összetevõje tartalmazza, és

taurint tartalmaz, ideértve azt az esetet is, ha a taurint a termék valamely összetevõje tartalmazza, feltéve, hogy

metil-xantin-tartalma meghaladja az 1 milligramm metil-xantin/100 milliliter mennyiséget vagy taurintartalma

meghaladja a 100 milligramm taurin/100 milliliter mennyiséget, vagy

bb) metil-xantint tartalmaz, ideértve azt az esetet is, ha a metil-xantint a termék valamely összetevõje tartalmazza,

feltéve, hogy metil-xantin-tartalma meghaladja a 15 milligramm metil-xantin/100 milliliter mennyiséget

(a továbbiakban: energiaital);”

11. § A Neta tv. 3. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Adókötelezettség terheli az adóköteles termék:

a) elsõ olyan értékesítését, amelynek a teljesítési helye belföld,

b) beszerzését akkor, ha azt az adóalany belföldön saját termék elõállításához használja fel és az elõállított terméket

akként értékesíti, hogy az értékesítés nem felel meg az Áfa törvény 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti

feltételeknek.”

12. § A Neta tv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § Az adó alanya

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az adóköteles terméket belföldön elsõ alkalommal értékesítõ,

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az adóköteles terméket beszerzõ

személy, szervezet.”

13. § A Neta tv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § Az adó alapja az adóalany által a 3. § (1) bekezdése szerint értékesített, beszerzett adóköteles termék mennyisége

kilogrammban vagy literben kifejezve. Az adóalap meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni a csomagolás

tömegét.”

14. § A Neta tv. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Azon adóköteles termék értékesítése, beszerzése utáni adót kell megállapítani és a 10. § (2) és (3) bekezdése

szerint bevallani, amely adóköteles termék vagy a 3. § (1) bekezdés b) pontjában említett elõállított termék

értékesítésérõl kiállított

a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, az értékesítésrõl kiállított okiraton szereplõ

teljesítési idõpont vagy, ha a teljesítési idõpontot nem tüntették fel, akkor a

b) számla, számviteli bizonylat vagy az értékesítésrõl kiállított más okirat kiállításának idõpontja

a 10. § (2) és (3) bekezdése szerinti bevallási idõszakra (a továbbiakban: adómegállapítási idõszak) esik.”

4. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. év CXXVII. törvény módosítása

15. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklete e törvény 1.

melléklete szerint módosul.
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5. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosításáról

16. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktia. törvény) 4. § (1)

bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A járulék alapja a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (1)

bekezdése alapján meghatározott adóalap, csökkentve a Htv. szerint kimutatott, külföldön létesített telephelyre jutó

iparûzési adóalap-rész összegével.”

17. § A Ktia. törvény 5. §-a új (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A járulékfizetésre kötelezettnek a járulékelõleget az adóévben az adóévi várható fizetendõ járulék összegére ki

kell egészítenie (elõleg-kiegészítés). A járulék-kiegészítésre kötelezett a várható fizetendõ járulék és az adóévre már

bevallott elõlegek különbözetérõl az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és ezzel egyidejûleg tesz

eleget fizetési kötelezettségének.”

18. § A Ktia. törvény 5. § (8) bekezdésében az „elõleg” szövegrész helyébe „elõleg, elõleg-kiegészítés” szöveg lép.

19. § A Ktia. törvény 13. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E törvénynek az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint

egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi törvénnyel módosított 5. § (7a) bekezdését a 2012-ben kezdõdõ adóév

(ideértve a naptári évtõl eltérõ üzleti évet alkalmazó járulékfizetésre kötelezett adóévét is) járulékkötelezettségének

megállapítására is alkalmazni kell.”

6. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

20. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 116/A. §-a a következõ (5a) bekezdéssel

egészül ki:

„(5a) A 150. § (4) bekezdésében meghatározott feladat végrehajtásában – jogszabályban történõ kijelölés esetén – az

egészségügyi államigazgatási szerv részt vehet. A kijelölés alapján eljáró egészségügyi államigazgatási szerv a

költségvetésében e célra rendelkezésre álló elõirányzat terhére támogatást nyújt.”

21. § Az Eütv. 150. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A miniszter az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésért való feladatkörében az egészségügyi felsõfokú

szakirányú szakképzésben résztvevõkre tekintettel támogatást nyújthat.”

22. § Az Eütv. 155. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A fenntartó, valamint a (3) bekezdés szerint egyes fenntartói jogkörök gyakorlására rendeletben kijelölt szervezet

a (2) bekezdésben meghatározott cél érdekében az általa fenntartott egészségügyi intézmény részére támogatást –

ideértve az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást –, adományt nyújthat, valamint más

ellenérték nélküli kötelezettséget vállalhat, kifizetést teljesíthet.”

23. § Az Eütv. a következõ 244/C. §-sal egészül ki:

„244/C. § E törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint

egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 155. § (2a)

bekezdését a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárás és benyújtott kérelem tekintetében is alkalmazni kell.”

24. § Az Eütv. 155. § (3) bekezdésében az „a fenntartóként kormányrendeletben kijelölt szervezet” szövegrész helyébe az „a

fenntartói jogok gyakorlására rendeletben kijelölt szervezet” szöveg, az „államháztartási törvényben" szövegrész

helyébe az „államháztartásról szóló törvényben” szöveg lép.

7. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

25. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 40/A. §-a következõ (1a)–(1b) bekezdéssel

egészül ki:
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„(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában valamely hatóanyag különbözõ sóit, észtereit, étereit, izomerjeit, izomerkeverékeit,

komplexeit vagy származékait tartalmazó adott beviteli formájú készítményeket akkor lehet megegyezõ hatóanyagú és

beviteli formájú készítményeknek tekinteni, amennyiben az 5 szintû 7 jegyû ATC kódjuk azonos.

(1b) Az (1) bekezdés alkalmazásában megegyezõ hatóanyagú és beviteli formájú készítménynek kell tekinteni azt a

biológiai gyógyszert, amelynek a biológiai referencia gyógyszerhez való hasonlóságát a forgalombahozatali engedély

megszerzésére irányuló eljárás során megállapították.”

(2) A Gyftv. 40/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a befizetési kötelezettség megállapításakor a közfinanszírozásban részesülõ

adott beviteli formájú gyógyszer forgalomba hozatali engedélyben és a forgalomba hozatali engedély

módosításaiban szereplõ valamennyi hatáserõsségét, kiszerelését, névváltozatát együttesen kell figyelembe venni,

amennyiben az adott beviteli formájú gyógyszer legalább egy hatáserõssége, kiszerelése vagy névváltozata már

legalább 6 éve közfinanszírozásban részesül.”

(3) A Gyftv. 40/A. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja az árcsökkentés idõpontjától számítva mentesül az (1)

bekezdés szerinti befizetési kötelezettség teljesítése alól azon készítmény tekintetében, amelynél a befizetési

kötelezettség keletkezésének idõpontjában érvényes termelõi árhoz képest a forgalombahozatali engedély jogosultja

az adott készítmény termelõi árát 10%-kal vagy azt meghaladó mértékben csökkentette.”

26. § A Gyftv.

a) 36. § (10) bekezdésében az „a 36. § (1) és (4), illetve (4a) bekezdései szerinti kötelezettségébõl” szövegrész helyébe

az „a 36. § (1) és (4), (4a), illetve 40/A. § (1) bekezdései szerinti, valamint 42. § szerinti kötelezettségébõl” szöveg,

b) 38. § (4) bekezdésében az „a 36. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségének alapját csökkenti”

szövegrész helyébe az „a 36. § (1) és 40/A. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségének alapját

csökkenti” szöveg,

c) 40/A. § (1) bekezdésében a „termékenként" szövegrész helyébe a „készítményenként" szöveg,

d) 42. § (2) bekezdésében a „társadalombiztosítási támogatásból le kell vonni a 36. § (1)–(2) és (4)–(4a) bekezdésében

meghatározott fizetési kötelezettség alapján adódó összeget,” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási

támogatásból le kell vonni a „36. § (1)–(2) és (4)–(4a), illetve 40/A. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési

kötelezettség alapján adódó összeget,” szöveg

lép.

8. A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

27. § (1) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdése a következõ szöveggel

lép hatályba:

„(4) A 3000 fõt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a szakképzõ iskola kivételével – az

illetékességi területén lévõ összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mûködtetésérõl. A mûködtetés

keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja

a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mûködtetésével

összefüggõ személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól – az ahhoz szükséges

gazdasági és jövedelemtermelõ képesség hiánya esetén, az érintett köznevelési intézmény mûködtetésével

kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény mûködtetéséhez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó,

jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett – felmentést kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és

a lakosságszám változásával összefüggõ rendkívüli esetben mentesül.”

(2) Nkt.74. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A 3000 fõt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja – a szakképzõ iskola kivételével –

az illetékességi területén lévõ összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mûködtetésérõl való gondoskodást.

A mûködtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – saját forrásai

terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon

mûködtetésével összefüggõ személyi feltételeket, ha a mûködtetéssel járó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges

gazdasági és jövedelemtermelõ képességgel rendelkezik és ezt az érintett köznevelési intézmény mûködtetési
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adataira és a mûködtetéshez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó adatszolgáltatással igazolja. Ha az

adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a mûködtetési képesség meglétét, a települési önkormányzat

kérelme elutasításra kerül.”

(3) Az Nkt. 74. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(6) A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történõ mentesülés iránti kérelemmel egyidejûleg a települési

önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelõ képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az

érintett köznevelési intézmények mûködtetési adatairól, amelyek mûködtetését nem tudja vállalni, továbbá

a mûködtetéshez rendelkezésre álló bevételeirõl. Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá

a mûködtetési képesség hiányát, az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi.

A hozzájárulás megállapítása a helyi önkormányzati képviselõk soron következõ választása évét követõ augusztus

31-ével bezárólag terjedõ idõszakra havonként azonos összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi önkormányzati

képviselõk soron következõ választását követõ évben kerül sor. Hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén,

annak közlését követõ nyolc napos jogvesztõ határidõn belül a települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei

vállalásáról határozatot hoz. A hozzájárulás vállalásának hiányában a települési önkormányzat mûködtetési

kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni.”

(4) Az Nkt. 74. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott mûködtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal

kötött, a köznevelési intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerzõdésben kell megállapítani.”

(5) Az Nkt. 76. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) A települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselõk választását követõ év március 31. napjáig nyújthat be

kérelmet, ha a következõ tanévtõl a mûködtetést az államtól képes átvállalni vagy a mûködtetést nem képes vállalni.”

(6) Az Nkt. 94. (4) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„o) a 74. § (4) bekezdés szerinti mentesülés iránti kérelem és a 74. § (5) bekezdés szerinti vállalásra vonatkozó kérelem

benyújtásának és elbírálásának szabályait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(7) Az Nkt. 95. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 7. § (1) bekezdés i) pontja, a 18. §, a 45. § (2) és (4) bekezdése, az 50. § (7) bekezdése, a 67. § (2) bekezdése, a 74. §

(1)–(3) és (7) bekezdése, a 75–76. §, a 95. § (7) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.”

(8) Az Nkt. 95. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 74. § (4)–(6) bekezdése 2012. október 27-én lép hatályba.”

(9) Az Nkt. 97. § (24) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(24) A 74. § (4)–(6) bekezdését 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni azzal, hogy

a) a települési önkormányzat – a 76. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – elsõ alkalommal 2012. november 15-ig

nyújthatja be

aa) a 74. § (5) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben 2013. január 1-jétõl a mûködtetést az államtól képes átvállalni,

vagy

ab) a 74. (4) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben 2013. január 1-jétõl a mûködtetést nem képes vállalni,

b) a 74. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásában a települési önkormányzat saját tulajdonában álló vagyonnak minõsül az

a vagyon is, amely a települési önkormányzat illetékességi területén van és 2012. szeptember 30-án intézményi

társulás vagy többcélú kistérségi társulás tulajdonában volt.”

(10) Hatályát veszti a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXIV. törvény 23. §

(3) bekezdése.

9. A települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása

28. § A települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 13. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A GYEMSZI jogosult

a) a Kormány által meghatározott egészségügyi szolgáltató gazdasági társaság állami tulajdonba kerülése céljából az

állam nevében eljárni, és
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b) az a) pont alapján állami tulajdonba kerülõ gazdasági társaság tekintetében az állam tulajdonosi jogainak és

kötelezettségeinek gyakorlására.”

29. § A települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény a következõ 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb

törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 28. §-ával megállapított 13. §

(3a) bekezdését az egészségügyi szolgáltató gazdasági társaságok állami tulajdonba vétele tárgyában a Módtv.

28. §-ának hatálybalépése elõtt meghozott kormánydöntések végrehajtása tekintetében is alkalmazni kell.”

10. Záró rendelkezések

30. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(2) A 8. §, 17. §–19. § 2012. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. §, a 4. §–7. §, a 9. §–15. §, 16. § és az 1. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. § 2013. május 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

1. melléklet a 2012. évi CLIV. törvényhez

Az Áfa tv. 3. számú melléklete az „I. rész: termékek” részt követõen a következõ, új I/A. résszel egészül ki:

[A 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások]

„I/A. rész: termékek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról,

támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

2012. január 1. napján hatályos 10. számú mellékletében meghatározott gyógyászati segédeszközök közül

Sorszám Megnevezés ISO-kód

1. Lábortézisek dongalábra 06 12 03 03

2. Lábortézisek a láb izomzatának bénulására 06 12 03 15

3. Peroneus-emelõk 06 12 06 06 03

4. Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek 06 12 06 09

5. Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípõortézisek 06 12 15 09

6. Négykörsínes térd-boka-láb ortézisek 06 12 18 03

7. Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez 06 12 30

8. Felsõ végtagok protézis-rendszerei 06 18

9. Alsó végtagok protézis-rendszerei 06 24

10. Epithesisek 06 30 21 03

11. C-3 Ortopéd cipõ csonkolt vagy rövidült végtagra 06 33 06 06 09

12. C-4 Ortopéd cipõ erõsen deformált és rövidült végtagra 06 33 06 06 12

13. Csonkharisnyák 09 06 18 03

14. Tracheostomiás segédeszközök 09 15

15. Sztómaterápiás segédeszközök a 09 18 14 06 ISO-kód alá tartozó sztómavédõk
kivételével

09 18

16. Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással 12 21 27

17. Tápszondák 15 09 30

18. Távcsõszemüvegek 21 03 21

19. Hanggenerátorok 21 42 12”
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2012. évi CLV. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról*

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi vitelére vonatkozó költségvetési

gazdálkodás jóváhagyása céljából a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2011. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A fõösszegek és az egyenleg

1. § Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban:

Kötv.) végrehajtását – a 4–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi mûveletek nélkül –

a) 13 222 642,6 millió forint bevétellel,

b) 14 964 232,4 millió forint kiadással és

c) 1 741 589,8 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi elõirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként,

címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, elõirányzat-csoportonként és kiemelt

elõirányzatonként tartalmazza a 2011. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelõen.

3. § Az Országgyûlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter a központi költségvetés deviza- és

forintadósság-állományából 2011-ben az adósságtörlesztési számla terhére

a) 985 127,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezõknek,

b) 562 313,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezõknek,

c) 44 479,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezõknek,

d) 730 135,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezõknek,

e) 1 407 109,1 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. § Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter az 1. §-ban megállapított hiány

finanszírozására 2011-ben

a) 762 007,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 214 790,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezõktõl,

c) 94 479,4 millió forint összegben vállalt át forint hiteleket,

d) 151 485,6 millió forint összegben vállalt át devizában fennálló hiteleket,

e) 496 301,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

6. § Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására

és állampapír bevonások megvalósítására 2011-ben

a) 1 049 883,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 1 063 047,5 millió forint összegû deviza-államkötvényt értékesített,

c) 209 124,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

d) 1 407 109,1 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ

Alaptól.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el.
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7. § Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban:

KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami

garancia fedezetének megteremtése érdekében 279 340,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönbõl és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2011.

december 31-én 207,7 millió forint, amelybõl 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén

elõírt követelés.

(2) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi

CXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2010. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés

2011. év során nem változott.

9. § (1) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) – az állami vagyon

felügyeletéért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter döntése alapján – 2011. év folyamán

9 275,6 millió forint összegû tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

(2) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2011. évben a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. tõkerendezésébõl

9 978,9 millió forint összeget pénzforgalommal nem járó, tulajdonosi kölcsönnyújtásból származó tõke- és

kamatkövetelés beszámításával teljesítette.

(3) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy 2011. évben 2 521,5 millió forint bruttó forgalmi értékû ingyenes

vagyonátruházásról történt döntés, amelybõl a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás

2 148,3 millió forint volt. A 2011. évben megvalósult ingyenes vagyonátruházás bruttó forgalmi értéke 729,1 millió

forintot tett ki, amelybõl a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 355,9 millió forint volt.

10. § Az Országgyûlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közremûködésével a központi

költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2012. december 28-áig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli és az 1947-es Párizsi

Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot

utaljon vissza,

b) a központi költségvetés az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások jogcímén

69,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG)

10032000–01301108–00000000 „Ellátási” számlája javára,

c) a központi költségvetés a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 62,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap

(a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.

11. § (1) Az Országgyûlés az Ny. Alap a 13. § c) pontjában megállapított 223,7 millió forint összegû hiányát az Ny. Alap KESZ

hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyûlés az E. Alapnak a 15. § c) pontjában megállapított 83 429,9 millió forint összegû hiányát az E. Alap KESZ

hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi.

12. § Az Országgyûlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 907,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói

befizetésekbõl finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla

javára 2012. december 28-áig térítsen meg.
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III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

13. § Az Országgyûlés az Ny. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását

a) 3 048 558,6 millió forint bevételi fõösszeggel,

b) 3 048 782,3 millió forint kiadási fõösszeggel,

c) 223,7 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

14. § Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap

a) 2011. évi mûködési elõirányzat-maradványa 1 886,1 millió forint, amelybõl 190,0 millió forint a Kötv. 19. §

(1) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa,

b) 2011. évi mûködési kiadásai 3 469,6 millió forint elõzõ évi elõirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák,

melybõl 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részre történõ

elõirányzat-maradvány átadással teljesült.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

15. § Az Országgyûlés az E. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 403 104,8 millió forint bevételi fõösszeggel,

b) 1 486 534,7 millió forint kiadási fõösszeggel,

c) 83 429,9 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

16. § Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap

a) 2011. évi mûködési elõirányzat-maradványa 2 509,0 millió forint, amelybõl az elõzõ évi maradvány összege

464,4 millió forint,

b) 2011. évi mûködési kiadásai 2 752,8 millió forint elõzõ évi elõirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

17. § Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a Kötv.

a) 18. § (1) és (2) bekezdése, valamint 26. §-a alapján

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös

méltánylást érdemlõ körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra

200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 699,9 millió forint, egyszeri segélyre 499,9 millió

forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli

ellátásai alcímen belül különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén a 2. Táppénz jogcímcsoportnál

30,5 millió forint, az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport elõirányzatnál 14,4 millió forint,

a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport elõirányzatnál 21,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások

alcímen belül az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoportnál 120,0 millió forint, az 5. Gyógyászati

segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 551,4 millió forint,

b) 19. § (1) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésének végrehajtásával összefüggésben a mûködési

kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 223,9 millió forint túlteljesülésbõl

2011. évben 33,9 millió forint

felhasználása történt meg.

18. § Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

2011. évi CXXXIII. törvény 10. §-ában és 12. §-ában elõírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése

megtörtént.
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IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

19. § (1) Az Országgyûlés a Svájci-Magyar Együttmûködési Program forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (1) bekezdése alapján

tett 2011. évi kötelezettségvállalást 1 716,5 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyûlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az

Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (2)–(5) bekezdései

alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI

SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerbõl származó forrásai

20. § (1) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5 862,2 millió forint összegben igényeltek

– a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású

támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megilletõ személyi jövedelemadót, és jövedelem-differenciálódást

mérséklõ támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 8 919,8 millió forint összegben mondtak le év közben e

forrásokról, valamint a Kötv. 36. § (2) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 2 296,7 millió forint összegben

nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kötv. 36. § (3) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 42,9 millió forinttal

ugyanezen elõirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások elõirányzatait és pénzforgalmi teljesítését

jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után

a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megilletõ, valamint a megyei

önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyijövedelemadó-részesedésbõl

megilletõ, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján

a következõk:

a) a visszafizetési kötelezettség 2 912,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelõ kiegészítés 5 165,8 millió forint.

(2) Az Országgyûlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi

önkormányzatoknak a 2011. év után 2 253,5 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó

normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az õket

ténylegesen megilletõnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 2011. december 31-én hatályos

64/A. § (4) bekezdése alapján együttesen 86,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

22. § (1) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklõ kiegészítések és

beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi

önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése

szerinti elszámolás alapján a következõk:

a) visszafizetési kötelezettség 722,2 millió forint,

b) központi költségvetést terhelõ pótlólagos támogatás 424,2 millió forint.

(2) Az Országgyûlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi

önkormányzatoknak a 2011. év után 298,0 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) A Kötv. 4. melléklet III/3. pontja alapján együttesen 2,8 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi

önkormányzatok, amelyeknél

a) az év végi elszámolás során az iparûzési adóerõ-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával

való 2011. június 30-ai elszámolás módosításra került, vagy
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b) a központi költségvetésbõl származó, a helyi önkormányzatok támogatásait meghatározó költségvetési

fejezetben szereplõ támogatásai és hozzájárulásai év végi elszámolása szabályszerûségének felülvizsgálata

eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett.

23. § (1) Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2011. december 31-én

hatályos 64/B. § (1) bekezdése alapján

a) a központosított elõirányzatok jogcímen egyenlegében 198,5 millió forint,

b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen egyenlegében 29,3 millió forint,

c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elõadó mûvészeti szervezetek támogatása jogcímen

19,1 millió forint,

d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja jogcímen egyenlegében 16,7 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 79,0 millió forint,

f) egyéb központi támogatások jogcímen 22,3 millió forint, továbbá

g) a 2010. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel

nem használt 111,6 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdõ napja 2012. március 24.

(3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok által saját elszámolásaik alapján a 21. § (1) bekezdés

b) pontja, 22. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként

jelzett 5 084,8 millió forint pótlólagos támogatásból Budapest Fõváros Önkormányzata, a további települési

önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások összesen 4 983,7 millió forintra jogosultak, aminek folyósításáról,

valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérõl szóló CLXXXVIII. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján

a letéti számlára további 101,1 millió forint átutalásáról az államháztartásért felelõs miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi

társulások számára elérhetõvé teszi a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat

és a többcélú kistérségi társulásokat megilletõ, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendõ

támogatások és hozzájárulások összegét.

24. § (1) A helyi önkormányzatok központosított elõirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás

kiegészítésének támogatása elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elõadó-mûvészeti szervezetek támogatása

elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás elõirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a

7. melléklet,

b) vis maior támogatás elõirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet

részletezi.

7. Az egyházak támogatása

25. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat – a 2011. évi önkormányzati közoktatási támogatástól való eltérés

rendezéseként – 4 373,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítõ támogatás illeti meg a Magyarország 2012. évi

központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma

fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcím-csoport elõirányzata

terhére 2012 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat – a 2011. évi önkormányzati szociális,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként – 1 090,4 millió forint egyszeri szociális

kiegészítõ támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi

szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport elõirányzata javára 2012 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése

alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

24292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 140. szám



1. számú melléklet, XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok

utáni járadék jogcím-csoport elõirányzatának javára 2012. évben 101,7 millió forint beszámítás terheli.

(4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló,

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 10. § (1) bekezdésének

rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítõ támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen

további 2 050,6 millió forint illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási

célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcím-csoport elõirányzata terhére 2012 decemberében.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a Kötv. hatályvesztésével egyidejûleg hatályát veszti.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
I

I. ORSZÁGGY LÉS

Országgy lés Hivatala1
16 139,21 Országgy lés hivatali szervei 16 219,7

460,0M ködési költségvetés1 1 253,7

9 179,2Személyi juttatások1 9 067,1

2 308,4Munkaadókat terhel  járulékok2 2 325,1

3 401,5Dologi kiadások3 4 263,4

46,6Egyéb m ködési célú kiadások5 46,3

Felhalmozási költségvetés2 1 333,9

413,5Intézményi beruházási kiadások1 1 058,9

1 250,0Felújítás2 1 383,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 12,5

Kölcsönök3 23,423,4

699,1Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára2 668,6

5,0M ködési költségvetés1 15,4

402,0Személyi juttatások1 411,9

104,3Munkaadókat terhel  járulékok2 109,0

185,1Dologi kiadások3 164,1

Egyéb m ködési célú kiadások5 0,9

Felhalmozási költségvetés2
12,7Intézményi beruházási kiadások1 18,6

Kölcsönök3 2,02,0

Fejezeti kezelés  el irányzatok4
22,0 22,02 Nemzetközi tagdíjak
80,0 80,03 Az Országgy lés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 129,3 129,3

4 A Kárpát-medencei Magyar Képvisel k Fóruma
48,8 48,81 Kárpát-medencei Magyar Képvisel k Fóruma m ködése
52,0 52,02 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 0,782,4

6 Képvisel testület váltásával kapcsolatos kiadások 1 486,6

7 Fejezeti tartalék 384,2

1. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi140.szám
24295

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
I

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
80,0 80,01 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

80,0 80,02 Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai 16,7 16,7

80,0 80,03 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

9 Kossuth tér rendezése 803,9385,0

10 Megsz n  Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése 600,9

17 281,117 281,117 281,117 281,1465,0465,0465,0465,017 746,117 746,117 746,117 746,11 -  4. cím összesen: 17 564,517 564,517 564,517 564,53 433,03 433,03 433,03 433,021 733,821 733,821 733,821 733,8

Közbeszerzések Tanácsa5
144,61 Közbeszerzések Tanácsa 140,0

1 649,5M ködési költségvetés1 1 269,6

668,4Személyi juttatások1 643,0

188,2Munkaadókat terhel  járulékok2 166,8

892,8Dologi kiadások3 574,3

Egyéb m ködési célú kiadások5 978,1

Felhalmozási költségvetés2
33,5Intézményi beruházási kiadások1 107,0

11,2Felújítás2 1,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 22,3

Kölcsönök3 1,01,0

2 Fejezeti kezelés  el irányzatok

1 Fejezeti tartalék 7,2

144,6144,6144,6144,61 649,51 649,51 649,51 649,51 794,11 794,11 794,11 794,15. cím összesen: 147,2147,2147,2147,21 270,61 270,61 270,61 270,62 494,12 494,12 494,12 494,1

Pártok támogatása7
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1 055,01 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0

521,32 Magyar Szocialista Párt 521,3

448,03 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0

249,24 Lehet más a politika 249,2

232,65 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6



24296
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi140.szám

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
I

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
42,84 Magyar Demokrata Fórum 42,8

Pártalapítványok támogatása8
611,71 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7

259,82 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8

3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3

80,44 Ökopolisz Alapítvány 80,4

69,45 Barankovics István Alapítvány 69,4

28,36 Antall József Alapítvány 28,3

211,37 Tartalék

3 809,83 809,83 809,83 809,87 -  8. cím összesen: 3 809,83 809,83 809,83 809,8

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása10
23 241,51 Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel  Alap költségei 23 246,5

1 000,02 Magyar Rádió m vészeti együtteseinek támogatása 1 000,0

3 Az NMHH prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 32,4

5 000,04 Média tartalék
29 458,5Üzemben tartási díj átvállalása15 29 458,5

58 700,058 700,058 700,058 700,010 -  15. cím összesen: 53 737,453 737,453 737,453 737,4

Költségvetési Tanács19
1 Költségvetési Tanács Titkársága

M ködési költségvetés1
Egyéb m ködési célú kiadások5 1,2

19. cím összesen: 1,21,21,21,2

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete20
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

10 304,5M ködési költségvetés1 10 712,3

5 623,8Személyi juttatások1 5 401,0

1 378,0Munkaadókat terhel  járulékok2 1 353,1
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név
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csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
I

2 537,3Dologi kiadások3 9 746,6

450,7Egyéb m ködési célú kiadások5 253,0

4,0Felhalmozási költségvetés2 0,3

327,2Intézményi beruházási kiadások1 451,9

1,5Felújítás2
116,0106,0Kölcsönök3 97,8107,8

10 424,510 424,510 424,510 424,510 424,510 424,510 424,510 424,520. cím összesen: 10 810,410 810,410 810,410 810,417 313,417 313,417 313,417 313,4

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság21
1 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

M ködési költségvetés1
Egyéb m ködési célú kiadások5 4 618,5

21. cím összesen: 4 618,54 618,54 618,54 618,5

17 425,717 425,717 425,717 425,712 539,012 539,012 539,012 539,092 474,592 474,592 474,592 474,5Összesen: 17 711,717 711,717 711,717 711,715 514,015 514,015 514,015 514,0103 708,2103 708,2103 708,2103 708,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 062,9Köztársasági Elnöki Hivatal1 1 317,8

M ködési költségvetés1 1,0

447,8Személyi juttatások1 663,9

120,9Munkaadókat terhel  járulékok2 108,7

425,0Dologi kiadások3 450,5

Egyéb m ködési célú kiadások5 292,3

Felhalmozási költségvetés2 16,4

64,2Intézményi beruházási kiadások1 102,6

3,0Felújítás2 7,6

2,0Kölcsönök3 4,04,0

Fejezeti kezelés  el irányzatok2
2 Célel irányzatok

282,1 282,11 Állami kitüntetések
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. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
II

3 Fejezeti államháztartási tartalék 27,2 53,1

1 345,01 345,01 345,01 345,01 345,01 345,01 345,01 345,0Összesen: 1 370,91 370,91 370,91 370,921,421,421,421,41 656,81 656,81 656,81 656,8

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 335,4Alkotmánybíróság1 1 536,5

M ködési költségvetés1 2,0

834,2Személyi juttatások1 767,7

230,7Munkaadókat terhel  járulékok2 198,0

229,0Dologi kiadások3 377,1

Egyéb m ködési célú kiadások5 41,9

Felhalmozási költségvetés2 3,0

40,0Intézményi beruházási kiadások1 170,1

1,5Felújítás2 4,1

Kölcsönök3 0,5

Fejezeti kezelés  el irányzatok2
1 Fejezeti tartalék 66,8

1 335,41 335,41 335,41 335,41 335,41 335,41 335,41 335,4Összesen: 1 603,31 603,31 603,31 603,35,55,55,55,51 558,91 558,91 558,91 558,9

IV. ORSZÁGGY LÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 614,0Országgy lési Biztosok Hivatala1 1 536,9

M ködési költségvetés1 6,1

1 038,5Személyi juttatások1 977,1

291,8Munkaadókat terhel  járulékok2 258,4

265,4Dologi kiadások3 289,5

Egyéb m ködési célú kiadások5 118,3

Felhalmozási költségvetés2 0,6

18,3Intézményi beruházási kiadások1 25,3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 216,4

Kölcsönök3 1,01,0

Fejezeti kezelés  el irányzatok2
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 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
IV

1 Fejezeti tartalék 80,7

2 Országgy lési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése 284,1

1 614,01 614,01 614,01 614,01 614,01 614,01 614,01 614,0Összesen: 1 617,61 617,61 617,61 617,6291,8291,8291,8291,81 886,01 886,01 886,01 886,0

V. ÁLLAMI SZÁMVEV SZÉK

7 220,5Állami Számvev szék1 6 893,5

18,0M ködési költségvetés1 57,6

4 731,0Személyi juttatások1 4 514,8

1 263,6Munkaadókat terhel  járulékok2 1 139,3

1 001,0Dologi kiadások3 814,6

Egyéb m ködési célú kiadások5 445,8

2,0Felhalmozási költségvetés2 32,9

183,0Intézményi beruházási kiadások1 186,4

61,9Felújítás2 28,5

Kölcsönök3 2,42,4

Fejezeti kezelés  el irányzatok2
1 Fejezeti tartalék 361,0

7 220,57 220,57 220,57 220,520,020,020,020,07 240,57 240,57 240,57 240,5Összesen: 7 254,57 254,57 254,57 254,592,992,992,992,97 131,87 131,87 131,87 131,8

VI. BÍRÓSÁGOK

64 412,0Bíróságok1 65 783,5

5 526,6M ködési költségvetés1 6 404,9

46 997,7Személyi juttatások1 44 467,4

11 560,5Munkaadókat terhel  járulékok2 11 316,2

10 635,2Dologi kiadások3 14 033,7

Egyéb m ködési célú kiadások5 14,2

Felhalmozási költségvetés2 387,7

245,2Intézményi beruházási kiadások1 878,6

500,0Felújítás2 588,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 3,6
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. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
VI

Kormányzati beruházás4 1 370,4

Kölcsönök3 46,646,5

Fejezeti kezelés  el irányzatok2
1 Beruházás

943,6 943,61 Igazságszolgáltatás beruházásai 176,9 182,7

3,0 3,04 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 3,7 3,7

6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 0,2

66,0 66,07 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 28,9 55,3

735,5 735,58 F városi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése
3 000,0 3 000,09 Bírósági eljárások gyorsítása

10 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi 
alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása

60,560,5

151,6 151,616 Fejezeti tartalék 3 661,6

69 311,769 311,769 311,769 311,75 526,65 526,65 526,65 526,674 838,374 838,374 838,374 838,3Összesen: 69 686,869 686,869 686,869 686,86 899,76 899,76 899,76 899,772 988,872 988,872 988,872 988,8

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

31 932,7Ügyészségek1 31 254,8

40,0M ködési költségvetés1 141,9

21 063,7Személyi juttatások1 20 401,9

5 529,0Munkaadókat terhel  járulékok2 5 296,7

3 560,0Dologi kiadások3 3 621,9

5,0Egyéb m ködési célú kiadások5 1,9

5,0Felhalmozási költségvetés2 74,0

1 780,0Intézményi beruházási kiadások1 1 040,0

30,0Felújítás2 31,7

10,0Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 93,0

46,046,0Kölcsönök3 53,253,2

Fejezeti kezelés  el irányzatok3
1,0 1,01 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,8 0,8

1,5 1,52 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 1,5 1,5

35,2 35,23 EU tagságból ered  feladatok 0,132,6 32,6
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
VIII

30,0 30,04 Joger sen megállapított kártérítések célel irányzata 38,4 30,0

5 Fejezeti tartalék 1 600,0

32 000,432 000,432 000,432 000,491,091,091,091,032 091,432 091,432 091,432 091,4Összesen: 32 919,732 919,732 919,732 919,7269,2269,2269,2269,230 613,630 613,630 613,630 613,6

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS 
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

126 426,2A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott személyi 
jövedelemadó

1 126 426,2

6 322,9A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése2 6 216,7

93 839,4A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése3 93 635,8

Normatív hozzájárulások4
32 266,41 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 32 266,4

7 659,72 Körzeti igazgatás 7 659,7

4 107,03 Körjegyz ség m ködése 4 138,1

6 997,74 Megyei, f városi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 6 997,7

808,15 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 808,1

106,26 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 106,4

4 888,37 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos 
foglalkoztatási gondokkal küzd  települési önkormányzatok feladatai

4 888,3

8 098,38 Üdül helyi feladatok 8 671,9

1 192,99 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése 1 192,9

60 586,810 Pénzbeli szociális juttatások 60 586,8

38 975,311 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 38 801,0

52 456,612 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 51 178,2

368 781,613 Közoktatási hozzájárulások 364 823,4

87 620,8Központosított el irányzatok5 80 937,7

Helyi önkormányzatok kiegészít  támogatása6
5 000,01 Önkormányzati fejezeti tartalék 7 546,7

31 137,72 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  önkormányzatok támogatása 34 158,5

100,03 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi 
gondnok díja

10,6
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11 885,4Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el adó-m vészeti 
szervezetek támogatása

7 11 885,4

Normatív, kötött felhasználású támogatások8
8 282,71 Kiegészít  támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 237,5

113 504,82 Egyes szociális feladatok támogatása 109 263,8

31 048,83 A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 225,1

35 133,54 A helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása 35 133,4

350,0Címzett és céltámogatások9 229,3

8 000,0Vis maior támogatás10 5 589,5

27 680,0Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal 
építésének támogatása

11 4 349,3

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja12 14 143,2

F városi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása13 24 000,0

A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium támogatása14 150,0

Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása15 1 200,0

Hódmez vásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása16 1 200,0

Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása17 600,0

Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása18 500,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása19 1 000,0

Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása20 800,0

Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása21 1 000,0

Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása22 1 000,0

Kiszombor nagyközség feladatainak támogatása23 48,0

Maroslele község feladatainak támogatása24 63,0

Földeák község feladatainak támogatása25 57,0

Apátfalva község feladatainak támogatása26 76,0

Magyarcsanád község feladatainak támogatása27 25,0

Makó Város feladatainak támogatása28 200,0

Hátrányos helyzet  önkormányzatok kiegészít  támogatása29 3 991,9

Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása30 300,0

Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása31 300,0

Pápa Város feladatainak támogatása32 150,0
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A helyi önkormányzatok szociális célú t zifa vásárlásához kapcsolódó kiegészít
támogatása

34 858,0

Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása35 7 000,0

1 173 257,11 173 257,11 173 257,11 173 257,1Összesen: 1 195 626,51 195 626,51 195 626,51 195 626,5

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

8 726,0Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása1 8 484,5

125,0M ködési költségvetés1 1 112,6

6 328,1Személyi juttatások1 6 014,1

1 628,8Munkaadókat terhel  járulékok2 1 547,7

888,1Dologi kiadások3 2 128,2

6,0Egyéb m ködési célú kiadások5 857,6

Felhalmozási költségvetés2 427,6

Intézményi beruházási kiadások1 462,2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 183,5

3,03,0Kölcsönök3 2,98,1

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala2 4,2

3 511,0M ködési költségvetés1 3 656,2

1 309,2Személyi juttatások1 1 285,6

324,4Munkaadókat terhel  járulékok2 329,4

1 224,3Dologi kiadások3 1 800,1

277,6Egyéb m ködési célú kiadások5 60,9

Felhalmozási költségvetés2 13,8

353,0Intézményi beruházási kiadások1 143,6

22,5Felújítás2 3,5

168,6Egyenl  Bánásmód Hatóság3 180,9

3,0M ködési költségvetés1 60,0

109,3Személyi juttatások1 156,4

29,4Munkaadókat terhel  járulékok2 40,5

32,9Dologi kiadások3 148,1

Egyéb m ködési célú kiadások5 8,9
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Felhalmozási költségvetés2 7,1

868,5Nemzeti Közigazgatási Intézet4 911,3

114,0M ködési költségvetés1 1 208,4

425,0Személyi juttatások1 804,7

103,2Munkaadókat terhel  járulékok2 114,1

418,3Dologi kiadások3 552,0

Egyéb m ködési célú kiadások5 256,0

Felhalmozási költségvetés2 643,2

36,0Intézményi beruházási kiadások1 754,8

Felújítás2 8,5

17 111,6Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala5 24 836,9

8 598,6M ködési költségvetés1 12 297,3

2 522,3Személyi juttatások1 2 073,0

664,3Munkaadókat terhel  járulékok2 512,0

21 749,5Dologi kiadások3 32 201,3

3,0Egyéb m ködési célú kiadások5 192,4

Felhalmozási költségvetés2 763,8

614,5Intézményi beruházási kiadások1 3 072,5

156,6Felújítás2 13,5

1 299,3Igazságügyi Szakért i és Kutató Intézetek6 1 310,0

1 414,3M ködési költségvetés1 1 841,8

1 230,6Személyi juttatások1 1 280,3

339,9Munkaadókat terhel  járulékok2 327,9

953,1Dologi kiadások3 1 016,2

Egyéb m ködési célú kiadások5 646,4

Felhalmozási költségvetés2 0,4

190,0Intézményi beruházási kiadások1 232,3

Kölcsönök3 1,52,4

Szül föld Alap Iroda7 2,8

158,4M ködési költségvetés1 57,7

63,1Személyi juttatások1 45,8
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16,2Munkaadókat terhel  járulékok2 11,6

79,1Dologi kiadások3 20,8

Egyéb m ködési célú kiadások5 3,4

79 578,0F városi, megyei kormányhivatalok8 91 316,9

36 153,1M ködési költségvetés1 57 849,5

78 110,0Személyi juttatások1 74 472,9

20 944,0Munkaadókat terhel  járulékok2 18 976,8

15 947,2Dologi kiadások3 27 760,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 3,3

3,0Egyéb m ködési célú kiadások5 15 382,1

Felhalmozási költségvetés2 1 921,7

494,6Intézményi beruházási kiadások1 856,6

221,3Felújítás2 377,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 465,9

11,0Kölcsönök3 1,431,4

Egyéb kutatóintézetek9
294,41 ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 175,7

M ködési költségvetés1 44,7

206,6Személyi juttatások1 130,6

53,8Munkaadókat terhel  járulékok2 34,6

34,0Dologi kiadások3 38,3

Egyéb m ködési célú kiadások5 36,3

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 0,5

2 Közpolitikai Kutatások Intézete 190,6

M ködési költségvetés1 43,9

Személyi juttatások1 104,4

Munkaadókat terhel  járulékok2 25,5

Dologi kiadások3 52,8

Felhalmozási költségvetés2 17,9

Intézményi beruházási kiadások1 25,7
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3 709,3Balassi Intézet10 4 390,4

790,5M ködési költségvetés1 1 161,0

2 320,0Személyi juttatások1 1 847,6

507,2Munkaadókat terhel  járulékok2 473,4

1 243,6Dologi kiadások3 2 465,2

220,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4 398,4

151,0Egyéb m ködési célú kiadások5 374,7

Kamatfizetések6 1,8

Felhalmozási költségvetés2 93,4

58,0Intézményi beruházási kiadások1 38,1

Felújítás2 86,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 6,0

612,2Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata11 638,0

M ködési költségvetés1 468,9

403,7Személyi juttatások1 576,7

101,2Munkaadókat terhel  járulékok2 137,1

103,3Dologi kiadások3 551,5

Egyéb m ködési célú kiadások5 1,1

Felhalmozási költségvetés2 38,7

4,0Intézményi beruházási kiadások1 53,3

Kölcsönök3 8,00,8

2 615,1Regionális képz  központok12 2 407,5

1 983,8M ködési költségvetés1 3 779,0

1 575,3Személyi juttatások1 1 411,7

424,0Munkaadókat terhel  járulékok2 347,7

2 480,9Dologi kiadások3 2 248,0

Egyéb m ködési célú kiadások5 1 014,2

Kamatfizetések6 0,1

Felhalmozási költségvetés2
116,7Intézményi beruházási kiadások1 92,3

2,0Felújítás2 21,1
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Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 3,8

778,1Wekerle Sándor Alapkezel13 3 241,0

1 385,0M ködési költségvetés1 6 534,9

920,8Személyi juttatások1 1 031,4

275,8Munkaadókat terhel  járulékok2 258,3

255,3Dologi kiadások3 938,2

687,5Egyéb m ködési célú kiadások5 3 820,0

Felhalmozási költségvetés2 2,1

23,7Intézményi beruházási kiadások1 91,7

Felújítás2 99,0

209,8Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezel  Központ14 1 258,0

190,0M ködési költségvetés1 244,2

114,4Személyi juttatások1 177,9

37,5Munkaadókat terhel  járulékok2 41,7

216,7Dologi kiadások3 202,9

Egyéb m ködési célú kiadások5 301,0

Felhalmozási költségvetés2 52,1

31,2Intézményi beruházási kiadások1 66,5

Felújítás2 71,8

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 52,1

Fejezeti kezelés  el irányzatok15
2 Célel irányzatok

137,8 137,81 Központilag kezelt fejezeti feladatok 133,1961,4 906,3

6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 33,0

950,0 950,07 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 828,5 831,8

650,0 650,08 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 428,5 656,3

228,6 228,69 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 46,7 63,6

40,0 40,010 Lengyel-Magyar Együttm ködés 2011 7,2 17,2

13 Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása 46,1

16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel el készítése 700,5

120,0 120,017 A büntet eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 0,1301,2 297,6
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115,0 115,018 Jogi segítségnyújtás 12,2285,6 290,5

61,1 61,124 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 34,8105,7 94,4

185,0 185,025 A kormany.hu központi kommunikációs felület m ködtetése 9,8 29,1

54,6 54,626 Központi informatikai feladatok 90,0 86,8

13,9 13,927 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 16,4 44,0

82,0 82,029 Központi e-közigazgatási feladatok 113,9 4,6

63,1 63,130 Uniós projektek támogatása 19,27,3 37,0

300,0 300,031 Id közi és kisebbségi választások lebonyolítása 134,5 273,3

70,0 70,032 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok 
támogatása

11,663,9 68,3

33 A Megyei Közigazgatási Hivatalok megsz nésével kapcsolatos feladatok 954,4

35 A 2010. évi országgy lési és önkormányzati választások lebonyolítása 149,5

38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 1 921,8 1 910,6

39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 28,621,9 3,5

40 Szegénység elleni szakért k 10. éves konferenciája 56,1106,3 50,2

42 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács m ködésével 
kapcsolatos titkársági feladatok

50,0

45 Feladatfinanszírozási el irányzatok maradványának befizetése 2,6

46 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok 7,4

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
205,0 205,04 Európai területi együttm ködési csoportosulások m ködésének támogatása

41,0 41,05 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segít  Szolgálata (CESCI) 
m ködésének támogatása

41,0 41,0

410,0 410,06 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 409,9 410,0

888,6 888,67 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány m ködéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás

36,0 1 006,2

8,2 8,28 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8,2

63,0 63,010 Civil és non-profit szervezetek támogatása 50,0194,3 97,0

11 Társadalmi szervezetek és segít k támogatása 8,3

117,0 117,012 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 201,0 52,1

13 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása 78,9

2 837,1 2 837,114 Nemzeti Civil Alapprogram 106,52 963,2 2 513,1
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28,7 28,720 Rádió C

21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 
támogatása

250,0 250,0

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
2 703,0 2 703,01 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 0,42 636,4 2 703,0

5 500,0 5 500,02 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a 
szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása

38,05 875,2 5 500,0

2 047,8 2 047,83 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2,92 619,8 2 329,8

212,7 212,74 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttm ködést szolgáló intézmények 
támogatása

5,2254,8 212,7

500,0 500,06 Határtalanul program támogatása 499,7 500,0

5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgy jtemények, közm vel dési 
intézmények, kulturális programok)

750,0 750,01 Egyházi közgy jtemények és közm vel dési intézmények támogatása 752,6 750,0

50,0 50,02 Egyházi kulturális programok támogatása 0,510,1 50,0

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
3 100,0 3 100,01 Hittanoktatás támogatása 11,03 088,9 3 100,0

200,0 200,02 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 33,9 200,0

10 506,0 10 506,03 Egyházi alapintézmény-m ködés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 10 506,8 10 506,0

16 085,1 16 085,14 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 16 337,7 16 435,4

5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1 600,0 1 600,01 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesít  egyházi személyek 

jövedelempótléka
1 625,0 1 600,0

200,0 200,02 Egyházi szórványprogramok támogatása 35,0 200,0

200,0 200,03 Hátrányos helyzet  kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak 
támogatása (Testi és lelki kenyér)

70,3 200,0

1 544,0 1 544,07 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 302,4 1 544,0

732,5 732,56 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 0,1658,6 674,4

7 Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása
43,7 43,71 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7

44,9 44,92 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9

127,5 127,53 Országos Horvát Önkormányzat és Média 127,5 127,5
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214,1 214,14 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1

89,6 89,65 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6

267,2 267,26 Országos Cigány Önkormányzat és Média 267,2 267,2

47,0 47,07 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média 47,0 47,0

42,5 42,58 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5

128,0 128,09 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0

64,0 64,010 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0

78,7 78,711 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7

36,1 36,112 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média 36,1 36,1

36,2 36,213 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2

8 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
19,2 19,21 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 19,2 19,2

12,5 12,52 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 
támogatása

12,5 12,5

55,0 55,03 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 55,0 55,0

73,2 73,24 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 
támogatása

73,2 73,2

17,2 17,25 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 
támogatása

17,2 17,2

78,6 78,66 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6

14,6 14,67 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása

14,6 14,6

7,0 7,08 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0

105,8 105,89 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 105,8 105,8

21,9 21,910 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 21,9 21,9

42,2 42,211 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 42,2 42,2

7,8 7,812 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása

7,8 7,8

8,0 8,013 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0

14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 1,5 2,1

9 Társadalmi felzárkózást segít  programok
505,0 505,01 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei 1,4289,0 33,0

77,9 77,92 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 115,5 48,2
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25,3 25,33 Roma Oktatási Programok 2,025,3 25,3

12,7 12,74 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó 
feladatok támogatása

2,040,1 12,0

103,2 103,25 Társadalmi felzárkózást el segít  stratégiai tervezés és kutatás valamint programok 
támogatása

8,126,7 89,8

410,0 410,06 Roma telepeken él k lakhatási és szociális integrációs programja 38,6351,3 110,0

1 125,5 1 125,57 Roma ösztöndíj programok 85,0 155,0

164,0 164,08 Leghátrányosabb helyzet  kistérségek programjának koordinációja

12 Az egyenl  bánásmód és az esélyegyenl ség fejlesztése terén egyes kiemelt 
feladatok támogatása

3,0

15 Esélyegyenl séget szolgáló intézkedések finanszírozása 200,0

10 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek

2 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 4,04,0

25 Fejezeti tartalék
100,0 100,01 Fejezeti általános tartalék 700,0

173 777,8173 777,8173 777,8173 777,854 429,754 429,754 429,754 429,7228 207,5228 207,5228 207,5228 207,51 -  15. cím összesen: 198 954,6198 954,6198 954,6198 954,694 982,594 982,594 982,594 982,5276 846,7276 846,7276 846,7276 846,7

Kormányzati Ellen rzési Hivatal16
787,41 Kormányzati Ellen rzési Hivatal 1 029,4

3,0M ködési költségvetés1 19,0

542,9Személyi juttatások1 476,9

142,0Munkaadókat terhel  járulékok2 124,7

103,5Dologi kiadások3 338,0

Felhalmozási költségvetés2
2,0Intézményi beruházási kiadások1 22,1

787,4787,4787,4787,43,03,03,03,0790,4790,4790,4790,416. cím összesen: 1 029,41 029,41 029,41 029,419,019,019,019,0961,7961,7961,7961,7

Központosított bevételek17
1 500,01 Cégnyilvántartás bevételei 1 576,0

Bethlen Gábor Alap támogatása18
375,32 Eseti támogatás 1 863,2

Tartalékok19
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2 Céltartalékok
33 900,01 Különféle kifizetések
11 600,0Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése20 11 600,0

1 520,0Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása21 1 510,2

174 565,2174 565,2174 565,2174 565,255 932,755 932,755 932,755 932,7276 393,2276 393,2276 393,2276 393,2Összesen: 199 984,0199 984,0199 984,0199 984,096 577,596 577,596 577,596 577,5292 781,8292 781,8292 781,8292 781,8

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

2 038,7Miniszterelnökség1 2 068,8

M ködési költségvetés1 75,1

894,0Személyi juttatások1 776,5

254,7Munkaadókat terhel  járulékok2 198,4

890,0Dologi kiadások3 121,7

Egyéb m ködési célú kiadások5 4,5

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 10,2

Kölcsönök3 0,10,6

Fejezeti kezelés  el irányzatok2
614,1 614,11 Kormányf i protokoll 89,3 339,0

100,0 100,02 Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok
220,0 220,03 Fejezeti tartalék 29,0

4 Év közben jelentkez  többletfeladatok kiadásai 72,1 180,2

2 972,82 972,82 972,82 972,82 972,82 972,82 972,82 972,81 -  2. cím összesen: 2 617,02 617,02 617,02 617,075,275,275,275,21 273,31 273,31 273,31 273,3

90 000,0Rendkívüli kormányzati intézkedések3

2 972,82 972,82 972,82 972,892 972,892 972,892 972,892 972,8Összesen: 2 617,02 617,02 617,02 617,075,275,275,275,21 273,31 273,31 273,31 273,3

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

5 691,6Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása1 6 680,2

33,9M ködési költségvetés1 18 887,3

3 899,1Személyi juttatások1 4 483,5
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913,2Munkaadókat terhel  járulékok2 1 174,1

681,8Dologi kiadások3 19 283,0

174,0Egyéb m ködési célú kiadások5 789,4

Felhalmozási költségvetés2 68,0

57,4Intézményi beruházási kiadások1 129,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 5,0

Kormányzati beruházás4 0,6

5,05,0Kölcsönök3 33,934,0

Szakigazgatási intézmények2
4 056,71 Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal 4 493,7

5 959,0M ködési költségvetés1 9 559,6

4 992,4Személyi juttatások1 4 579,5

1 290,1Munkaadókat terhel  járulékok2 1 175,8

3 733,2Dologi kiadások3 7 163,5

Egyéb m ködési célú kiadások5 1 174,6

Felhalmozási költségvetés2 336,9

Intézményi beruházási kiadások1 490,5

Felújítás2 34,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 31,5

Kölcsönök3 41,114,2

115,12 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 132,2

M ködési költségvetés1 29,6

63,6Személyi juttatások1 87,0

16,9Munkaadókat terhel  járulékok2 22,3

31,8Dologi kiadások3 64,0

Egyéb m ködési célú kiadások5 51,5

Felhalmozási költségvetés2
2,8Intézményi beruházási kiadások1 5,2

Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet3 93,7

1 506,2M ködési költségvetés1 2 732,6

508,8Személyi juttatások1 1 017,6
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165,8Munkaadókat terhel  járulékok2 261,7

831,6Dologi kiadások3 1 574,0

Egyéb m ködési célú kiadások5 2,2

Felhalmozási költségvetés2 348,7

Intézményi beruházási kiadások1 397,4

Felújítás2 9,8

Kölcsönök3 4,94,5

241,7Állami Ménesgazdaság4 243,4

119,1M ködési költségvetés1 155,1

74,8Személyi juttatások1 95,3

20,5Munkaadókat terhel  járulékok2 23,6

272,5Dologi kiadások3 271,2

7,0Felhalmozási költségvetés2 13,1

Intézményi beruházási kiadások1 29,2

Felújítás2 3,4

8 208,6Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal5 11 019,1

50,0M ködési költségvetés1 3 896,7

4 085,8Személyi juttatások1 6 197,4

1 124,6Munkaadókat terhel  járulékok2 1 541,2

1 391,6Dologi kiadások3 5 565,3

1 608,7Egyéb m ködési célú kiadások5 1 095,0

Felhalmozási költségvetés2 103,0

47,9Intézményi beruházási kiadások1 312,6

Felújítás2 3,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 0,5

3 722,2Mez gazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei6 4 115,9

1 610,9M ködési költségvetés1 2 627,6

3 147,8Személyi juttatások1 3 295,5

878,8Munkaadókat terhel  járulékok2 836,3

1 399,5Dologi kiadások3 2 668,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 32,9
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Egyéb m ködési célú kiadások5 96,8

93,0Felhalmozási költségvetés2 389,7

Intézményi beruházási kiadások1 188,8

Felújítás2 250,5

403,3Közm vel dési intézmények7 412,5

107,0M ködési költségvetés1 156,6

313,1Személyi juttatások1 292,4

84,8Munkaadókat terhel  járulékok2 74,5

112,4Dologi kiadások3 217,2

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 12,6

1 384,9Agrárkutató intézetek8 1 753,2

1 653,8M ködési költségvetés1 2 451,4

1 918,9Személyi juttatások1 1 702,4

556,3Munkaadókat terhel  járulékok2 437,4

580,1Dologi kiadások3 2 034,1

Egyéb m ködési célú kiadások5 2,4

16,6Felhalmozási költségvetés2 484,9

Intézményi beruházási kiadások1 377,2

Felújítás2 279,5

Kölcsönök3 4,37,1

151,0Agrármarketing-Centrum9 1 803,5

11,0M ködési költségvetés1 1 023,7

117,6Személyi juttatások1 123,7

31,7Munkaadókat terhel  járulékok2 31,7

12,7Dologi kiadások3 2 615,7

Egyéb m ködési célú kiadások5 223,9

284,2Génmeg rzési Intézmények10 488,3

107,4M ködési költségvetés1 171,7

231,6Személyi juttatások1 256,2

42,4Munkaadókat terhel  járulékok2 66,5
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117,6Dologi kiadások3 248,5

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 28,8

316,3Országos Meteorológiai Szolgálat12 454,4

1 087,0M ködési költségvetés1 1 219,9

825,7Személyi juttatások1 793,5

243,2Munkaadókat terhel  járulékok2 193,1

285,0Dologi kiadások3 594,7

0,4Egyéb m ködési célú kiadások5 86,8

11,0Felhalmozási költségvetés2 5,2

40,0Intézményi beruházási kiadások1 107,9

20,0Felújítás2 20,0

3,03,0Kölcsönök3 3,21,2

659,0Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság13 1 071,5

80,1M ködési költségvetés1 1 008,6

299,4Személyi juttatások1 555,7

76,6Munkaadókat terhel  járulékok2 146,9

363,1Dologi kiadások3 1 082,4

Egyéb m ködési célú kiadások5 571,5

Felhalmozási költségvetés2 18 886,5

Intézményi beruházási kiadások1 18 024,2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 946,1

Kormányzati beruházás4 421,6

1 662,2Nemzeti park igazgatóságok14 2 069,7

3 279,3M ködési költségvetés1 6 935,4

2 272,3Személyi juttatások1 3 091,2

589,4Munkaadókat terhel  járulékok2 735,8

1 606,5Dologi kiadások3 4 349,8

Egyéb m ködési célú kiadások5 39,5

Felhalmozási költségvetés2 3 509,9

380,3Intézményi beruházási kiadások1 4 630,4
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93,0Felújítás2 98,8

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 8,6

Kölcsönök3 3,856,0

3 197,5Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek15 3 453,5

3 833,5M ködési költségvetés1 5 619,9

4 819,0Személyi juttatások1 5 357,3

1 313,1Munkaadókat terhel  járulékok2 1 369,2

698,2Dologi kiadások3 2 506,9

Egyéb m ködési célú kiadások5 37,8

Felhalmozási költségvetés2 97,4

200,7Intézményi beruházási kiadások1 342,8

Felújítás2 16,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 5,0

Kölcsönök3 50,359,9

9 145,5Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok16 10 883,1

2 888,1M ködési költségvetés1 23 415,3

7 684,8Személyi juttatások1 15 262,4

2 049,0Munkaadókat terhel  járulékok2 3 259,4

2 176,6Dologi kiadások3 16 369,7

Egyéb m ködési célú kiadások5 410,8

Felhalmozási költségvetés2 12 749,8

123,2Intézményi beruházási kiadások1 12 679,4

Felújítás2 676,9

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 108,0

Kormányzati beruházás4 282,9

Kölcsönök3 18,718,0

1 092,7Nemzeti Földalapkezel  Szervezet17 1 093,9

M ködési költségvetés1 1 584,2

712,0Személyi juttatások1 646,5

192,3Munkaadókat terhel  járulékok2 169,1

138,4Dologi kiadások3 1 804,6
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Felhalmozási költségvetés2
50,0Intézményi beruházási kiadások1 63,3

Fejezeti kezelés  el irányzatok20
1 Beruházás

4 Természetvédelem beruházásai 0,1

20,0 20,05 Regionális viziközm  rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez 
szükséges öner

50,0 20,0

7 Vízkárelhárítás
220,0 220,01 Vízkárelhárítási m vek fejlesztése és állagmegóvása 107,6 69,2

20,0 20,09 Balatoni regionális víziközm -hálózat fejlesztése 49,0 20,0

13 Intézmények központi beruházásai 0,7

18 Központi beruházási maradványok rendezése 0,124,8

45,0 45,019 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 17,2 4,7

90,0 90,020 Ivóvíz-min ség javító program 273,8 90,0

2 Környezetvédelmi célel irányzatok
875,9 875,91 Vízkárelhárítási m vek fenntartása
110,0 110,02 Szigetközi térség vízügyi feladatai

3 910,0 3 910,03 Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lév  vizilétesítmények fenntartása 3 152,0 3 538,0

16,0 16,05 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program

6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 21 712,518 874,3

260,0 260,08 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 19 461,0 24 595,6

295,8 295,81 Vízügyi feladatok támogatása 805,0 295,8

17,8 17,89 Természetvédelmi kártalanítás 20,824,8 461,7

568,1 568,110 Természetvédelmi pályázatok támogatása 313,4 215,0

39,5 39,511 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 0,339,8 15,6

1 620,0 1 620,012 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 802,3 1 620,0

111,8 111,813 Országos Környezeti Kármentesítési Program 84,9 61,2

146,6 146,614 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
megvalósításában

13,978,7 146,6

45,0 45,016 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 1,611,7 32,0

68,1 68,117 Vízgazdálkodási pályázatok el készítése és támogatása 0,1

27 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 21,147,1
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29 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 0,228 096,3

30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 0,2132,3

31 Társadalmi szervezetek támogatása 0,1

32 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus 8,262,3

33 2007-2013 közötti nagy projektek el készítése 1,9

35 Egyéb szervezetek feladataira 1,029,2 26,5

37 Madárvédelmi és él helyvédelmi irányelvnek megfelel  monitorozás és 
területkezelés el készítése

0,5

39 Környezetvédelmi- és vízügyi célel irányzat 79,0197,3

40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 540,7548,1

3 Agrár célel irányzatok
225,0 225,01 FAO intézmények finanszírozása 223,0223,0 0,7

320,0 320,02 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása 126,9 84,6

11,9 11,93 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,435,3 11,9

22,2 22,24 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 9,0 22,2

845,0 845,05 Tanyafejlesztési Program 930,0

98,9 98,98 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 4,3113,0 122,9

10 Parlagf  elleni védekezés támogatása
1 083,9 1 083,91 Parlagf  elleni közérdek  védekezés végrehajtásának támogatása 41,7180,8 81,5

2 000,0 2 000,012 MVH Integrált Irányítási és Ellen rzési Rendszere fejlesztése, m ködtetése 500,01 100,0 200,0

237,5 237,513 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
473,6 473,615 Intézményi feladatok támogatása 51,91 988,6 287,4

45,4 45,416 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása 61,5 59,7

11,4 11,417 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 14,4 11,4

6,1 6,118 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 7,7 6,1

250,0 250,019 Állami génmeg rzési feladatok támogatása 18,5 120,0

179,2 179,220 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 179,2 179,2

21 Kincstári szolgáltatási díjak 82,5 90,9

1 500,01 500,022 Bormarketing és min ség-ellen rzés
244,2 244,225 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 62,8

26 Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése 1 099,3
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27 Földhivatalok maradványának rendezése 1 281,4

28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag 
felhasználása miatt kárt szenvedett termel k kártalanítása

3 779,7 3 779,7

29 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése 1 450,1

4 Uniós programok kiegészít  támogatása
560,0 560,06 Méhészeti Nemzeti Program 523,8 560,0

800,0 800,07 Igyál tejet program 0,1980,9 1 034,2

1 433,0 1 433,08 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 110,9922,3 1 433,0

1 680,0 1 680,09 Egyes állatbetegségek megel zésének és felszámolásának támogatása 656,1 1 095,8

2 992,0 2 992,010 Uniós Programok ÁFA fedezete 1 461,1 1 980,5

511,0 511,011 Iskolagyümölcs program 0,3463,7 488,0

1 700,0 1 700,012 Nemzeti Diverzifikációs Program 31,41 168,0 1 700,0

5 Nemzeti támogatások

2 Term földvédelem támogatása 5,2

700,0 700,03 Állattenyésztési feladatok 0,2908,0 900,0

8,0 8,05 Vadgazdálkodás támogatása

6 Nemzeti Erd program
259,0 259,03 Erd felújítás 275,2 259,0

252,4 252,44 Erd telepítés, erd szerkezet-átalakítás, fásítás 2,4447,2 427,5

198,9 198,95 Fenntartható erd gazdálkodás támogatása 96,8171,7 2,8

104,0 104,07 Fejlesztési típusú támogatások 57,0122,7

49 383,2 49 383,28 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 2 104,950 463,7 47 648,2

2 000,04 000,0 2 000,010 Nemzeti agrár kárenyhítés 2 245,84 210,9 2 000,0

1 000,0 1 000,06 Állat- és növénykártalanítás 14,9970,5 1 000,0

1 300,0 1 300,07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 5 173,66 973,4 1 410,1

8 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

1 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)

11 Befejez dött PHARE programok maradványainak rendezése 3,0

2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok

7 FVM megyei földm velésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra 0,4

11 Vidékfejlesztési és halászati programok
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2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
59 612,082 981,3 23 369,31 I. tengely: A mez gazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 57 614,571 042,8 19 595,7

49 176,263 295,2 14 119,02 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 78 589,198 324,4 17 189,0

23 900,833 051,1 9 150,33 III. tengely: Az életmin ség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció 
ösztönzése

17 412,922 849,9 9 150,3

3 895,15 180,5 1 285,44 IV. tengely: Leader programok 3 021,84 371,8 1 635,4

5 677,57 677,5 2 000,05 Technikai segítségnyújtás 3 465,14 665,9 2 000,0

3 Halászati Operatív Program
1 882,52 510,0 627,51 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása 

és forgalmazása (II. tengely)
1 080,11 420,8 627,5

686,7915,6 228,92 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 228,9

130,8174,4 43,63 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 52,469,8 43,6

300,0 300,013 EU tagságból ered  feladatok 181,6

14 Fejezeti tartalék
135,8 135,81 Fejezeti általános tartalék

15 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 291,4299,2

16 SAPARD intézkedések 196,0769,8 615,0

171 007,7171 007,7171 007,7171 007,7170 923,5170 923,5170 923,5170 923,5341 931,2341 931,2341 931,2341 931,21 -  20. cím összesen: 200 486,4200 486,4200 486,4200 486,4314 861,1314 861,1314 861,1314 861,1532 974,1532 974,1532 974,1532 974,1

Központosított bevételek21
1 Erdészeti bevételek

10,01 Erd fenntartási járulék áthúzódó befizetése 12,7

200,02 Erd védelmi és erd gazdálkodási bírság 57,2

50,03 Erd védelmi járulék 22,6

2 Term föld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
3 000,01 Földvédelmi járulék 961,5

50,02 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 35,2

4 Halgazdálkodási bevételek
200,01 Állami halász- és horgászjegyek díja 9,0

20,02 Halászati haszonbérleti díj 4,3

10,03 Halvédelmi bírság 4,2

5 Vadgazdálkodási bevételek
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585,01 Állami vadászjegyek díja 423,1

60,02 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 3,0

30,04 Vadkísér jegy és üzemterv szolgáltatás 1,7

25,05 Vadvédelmi bírság 24,1

429,07 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 460,0

8 Bírságok
50,01 Légszennyezési bírság 0,4

10,02 Veszélyes hulladék bírság 17,7

10,03 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 21,5

15,04 Természetvédelmi bírság 33,0

9 Termékdíjak
500,01 Gumiabroncs termékdíjak 120,9

10 200,02 Csomagolóeszközök termékdíja 6 919,3

300,03 Akkumulátorok termékdíja 106,5

6 200,04 Ken olajok termékdíja 4 946,1

2 000,05 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 748,9

2 000,06 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 7 772,6

7 H t berendezések termékdíja -2 855,5

12 000,010 Vízkészletjárulék 14 282,4

171 007,7171 007,7171 007,7171 007,7208 877,5208 877,5208 877,5208 877,5341 931,2341 931,2341 931,2341 931,2Összesen: 200 486,4200 486,4200 486,4200 486,4350 993,5350 993,5350 993,5350 993,5532 974,1532 974,1532 974,1532 974,1

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium1
4 903,11 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5 493,8

5,9M ködési költségvetés1 61,7

3 487,9Személyi juttatások1 3 225,9

905,0Munkaadókat terhel  járulékok2 807,5

503,1Dologi kiadások3 350,4

13,0Egyéb m ködési célú kiadások5 12,1

11 453,02 Egyéb HM szervezetek 14 968,1
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2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XIII

106,1M ködési költségvetés1 1 067,1

4 396,8Személyi juttatások1 4 798,7

1 059,8Munkaadókat terhel  járulékok2 1 225,6

5 768,6Dologi kiadások3 6 958,8

333,9Egyéb m ködési célú kiadások5 891,5

Felhalmozási költségvetés2 1,7

Intézményi beruházási kiadások1 932,8

95,495,4Kölcsönök3 103,077,2

80 678,33 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 73 101,9

3 206,2M ködési költségvetés1 2 526,6

4 600,5Személyi juttatások1 4 345,7

1 017,6Munkaadókat terhel  járulékok2 902,0

71 864,3Dologi kiadások3 75 643,5

13,3Egyéb m ködési célú kiadások5 367,4

Felhalmozási költségvetés2 683,4

4 555,2Intézményi beruházási kiadások1 6 582,4

1 833,6Felújítás2 997,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 93,9

700,0700,0Kölcsönök3 861,1646,3

Magyar Honvédség2
20 910,81 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 22 236,3

332,0M ködési költségvetés1 589,3

14 184,2Személyi juttatások1 14 328,0

3 375,5Munkaadókat terhel  járulékok2 3 463,5

3 613,1Dologi kiadások3 2 851,6

70,0Egyéb m ködési célú kiadások5 130,7

Felhalmozási költségvetés2 16,7

Intézményi beruházási kiadások1 56,7

77 563,12 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 85 237,2

1 053,0M ködési költségvetés1 2 799,6

55 065,0Személyi juttatások1 53 819,0
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el irányzat

2011. évi teljesítés
XIII

12 403,7Munkaadókat terhel  járulékok2 12 194,1

10 628,2Dologi kiadások3 12 090,7

383,2Egyéb m ködési célú kiadások5 1 600,8

Felhalmozási költségvetés2 42,0

Intézményi beruházási kiadások1 498,3

Felújítás2 168,0

136,0Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 166,0

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok3
8 925,81 Katonai Felderít  Hivatal 9 979,6

28,3M ködési költségvetés1 348,2

5 094,4Személyi juttatások1 4 720,1

1 222,2Munkaadókat terhel  járulékok2 1 113,8

2 581,5Dologi kiadások3 3 606,4

18,0Egyéb m ködési célú kiadások5 51,2

Felhalmozási költségvetés2 3,3

38,0Intézményi beruházási kiadások1 21,2

Kölcsönök3 9,317,5

2 645,02 Katonai Biztonsági Hivatal 2 422,7

3,3M ködési költségvetés1 1,5

1 934,3Személyi juttatások1 1 593,6

446,4Munkaadókat terhel  járulékok2 386,5

250,3Dologi kiadások3 197,1

7,3Egyéb m ködési célú kiadások5 274,6

Felhalmozási költségvetés2
10,0Intézményi beruházási kiadások1 55,5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 0,1

3 360,0Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem4 3 155,1

905,1M ködési költségvetés1 844,5

2 651,6Személyi juttatások1 2 533,4

579,8Munkaadókat terhel  járulékok2 619,2

1 022,5Dologi kiadások3 507,5
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el irányzat

2011. évi teljesítés
XIII

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 58,4

11,2Egyéb m ködési célú kiadások5 105,5

Felhalmozási költségvetés2 38,4

Intézményi beruházási kiadások1 77,3

1 178,1Katonai Ügyészségek5 1 190,8

1,6M ködési költségvetés1 22,9

877,2Személyi juttatások1 873,3

225,8Munkaadókat terhel  járulékok2 224,1

73,1Dologi kiadások3 93,7

3,6Egyéb m ködési célú kiadások5 31,6

3 055,4Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ6 4 451,3

13 269,6M ködési költségvetés1 21 140,8

9 827,1Személyi juttatások1 9 117,0

2 412,7Munkaadókat terhel  járulékok2 2 400,0

4 042,3Dologi kiadások3 13 782,8

42,9Egyéb m ködési célú kiadások5 99,8

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 136,9

Fejezeti kezelés  el irányzatok8
1 Beruházás

300,0300,05 Központilag kezelt lakástámogatási el irányzatok 300,0525,9

2 Ágazati célel irányzatok
100,0 100,01 Válságkezel  és békem veletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle 

Group)
3 Társadalmi szervek támogatása

4,5 4,51 Honvédszakszervezet (HOSZ) 4,5 4,5

4,5 4,52 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 4,5 4,5

4,0 4,03 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 0,44,4 4,0

5,5 5,55 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,5 5,5

50,0 50,06 Társadalmi szervek pályázati támogatása 35,0 35,2

5,0 5,07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége 5,0 5,0
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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cím-
csop.
szám
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ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XIII

4,0 4,08 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 4,0 4,0

2,5 2,59 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 2,5 2,5

0,5 0,510 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 0,5 0,5

8,0 8,011 Magyar Huszár és Katonai Hagyomány rz  Szövetség (MHKHSZ) 8,0 8,0

110,0 110,013 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása 8,0118,0 110,0

8,5 8,514 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása 8,5 8,5

2,0 2,015 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 
támogatása

2,0 2,0

4,0 4,017 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása 4,0 4,0

3,0 3,018 Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás 3,0 3,0

3 704,0 3 704,05 Nonprofit korlátolt felel sség  társaságok támogatása 0,23 775,5 3 375,0

5,0 5,06 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) 
támogatása

5,0 5,0

15 Nemzetközi kártérítés 0,5

2 910,2 2 910,225 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 1 900,2 1 798,6

38 A fejezeti kezelés  el irányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar 
Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai

9,7 9,7

39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
50,0 50,01 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0

53,8 53,82 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,8 53,8

3 200,0 3 200,03 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 431,5 3 200,0

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jelleg  befizetések
3 537,2 3 537,21 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 36,53 635,4 3 394,3

360,0 360,02 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 0,1371,5 360,0

21,0 21,041 Nemzetközi egyezményekben el írt kötelezettségek alapján kötend  közoktatási 
megállapodás feladatai

21,0 21,0

24,7 24,73 Fejezeti tartalék

228 854,5228 854,5228 854,5228 854,520 006,520 006,520 006,520 006,5248 861,0248 861,0248 861,0248 861,0Összesen: 234 705,4234 705,4234 705,4234 705,431 506,331 506,331 506,331 506,3266 914,2266 914,2266 914,2266 914,2

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

3 188,1Belügyminisztérium igazgatása1 3 465,0

25,5M ködési költségvetés1 650,0
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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csop.
 név
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El -
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csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XIV

2 241,0Személyi juttatások1 2 571,7

553,3Munkaadókat terhel  járulékok2 614,1

404,1Dologi kiadások3 883,8

7,6Egyéb m ködési célú kiadások5 515,0

Felhalmozási költségvetés2 110,5

7,6Intézményi beruházási kiadások1 153,3

Felújítás2 16,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 32,3

Kölcsönök3 6,56,5

3 545,5Nemzeti Védelmi Szolgálat2 3 567,0

M ködési költségvetés1 333,9

2 305,3Személyi juttatások1 2 216,0

600,5Munkaadókat terhel  járulékok2 551,8

448,8Dologi kiadások3 533,9

Felhalmozási költségvetés2 5,5

130,9Intézményi beruházási kiadások1 254,9

60,0Felújítás2 12,8

Kölcsönök3 0,3

10 342,9Terrorelhárítási Központ4 10 217,0

123,0M ködési költségvetés1 161,5

4 815,6Személyi juttatások1 4 866,2

1 315,8Munkaadókat terhel  járulékok2 1 276,6

1 900,0Dologi kiadások3 1 520,0

Egyéb m ködési célú kiadások5 2,6

Felhalmozási költségvetés2 1 800,0

2 434,5Intézményi beruházási kiadások1 2 720,8

Felújítás2 13,9

38 512,5Büntetés-végrehajtás5 41 718,1

2 607,6M ködési költségvetés1 5 328,7

23 320,8Személyi juttatások1 22 972,3

5 193,8Munkaadókat terhel  járulékok2 5 705,5
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2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XIV

12 235,9Dologi kiadások3 18 089,1

2,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4 2,7

Egyéb m ködési célú kiadások5 183,2

Felhalmozási költségvetés2 844,3

309,2Intézményi beruházási kiadások1 984,3

57,7Felújítás2 368,3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 58,4

108,0108,0Kölcsönök3 116,6125,4

373,5BM Rendészeti Vezet képz  és Kutatóintézet6 337,9

M ködési költségvetés1 10,6

217,9Személyi juttatások1 181,1

52,6Munkaadókat terhel  járulékok2 46,6

103,0Dologi kiadások3 56,8

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 8,2

202 723,1Rend rség7 215 909,6

5 298,1M ködési költségvetés1 25 811,9

145 146,4Személyi juttatások1 150 873,4

37 424,8Munkaadókat terhel  járulékok2 37 509,0

25 045,4Dologi kiadások3 47 760,0

Egyéb m ködési célú kiadások5 4 867,8

Felhalmozási költségvetés2 2 123,5

Intézményi beruházási kiadások1 4 358,8

404,6Felújítás2 1 144,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 16,9

Kormányzati beruházás4 286,5

Lakástámogatás5 111,3

Kölcsönök3 780,7760,1

7 014,3Alkotmányvédelmi Hivatal8 7 031,7

27,4M ködési költségvetés1 113,5

4 808,5Személyi juttatások1 4 445,8
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat
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XIV

1 309,7Munkaadókat terhel  járulékok2 1 120,4

868,0Dologi kiadások3 1 256,7

Egyéb m ködési célú kiadások5 387,9

Felhalmozási költségvetés2 1,1

55,5Intézményi beruházási kiadások1 135,4

Felújítás2 43,1

20,020,0Kölcsönök3 30,129,9

15 655,1Nemzetbiztonsági Szakszolgálat9 15 496,6

147,6M ködési költségvetés1 220,1

9 556,1Személyi juttatások1 8 993,3

2 488,5Munkaadókat terhel  járulékok2 2 241,1

2 232,2Dologi kiadások3 3 444,4

Felhalmozási költségvetés2 796,0

1 505,0Intézményi beruházási kiadások1 2 639,6

20,9Lakástámogatás5 20,9

23,023,0Kölcsönök3 54,554,5

196,1Szervezett B nözés Elleni Koordinációs Központ10 358,3

M ködési költségvetés1 4,8

86,6Személyi juttatások1 72,0

25,4Munkaadókat terhel  járulékok2 18,3

64,5Dologi kiadások3 61,9

Egyéb m ködési célú kiadások5 5,0

Felhalmozási költségvetés2 1,5

19,6Intézményi beruházási kiadások1 27,8

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 4,9

1 077,8Rend rtiszti F iskola11 1 232,6

263,1M ködési költségvetés1 384,4

866,4Személyi juttatások1 940,6

225,3Munkaadókat terhel  járulékok2 202,2

246,3Dologi kiadások3 422,3

2,9Egyéb m ködési célú kiadások5 101,1
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el irányzat

2011. évi teljesítés
XIV

Felhalmozási költségvetés2 27,8

Intézményi beruházási kiadások1 72,4

Felújítás2 15,9

Kölcsönök3 4,11,1

10 377,3Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság12 18 069,4

385,9M ködési költségvetés1 5 470,8

6 771,7Személyi juttatások1 7 150,3

1 824,0Munkaadókat terhel  járulékok2 1 816,2

1 682,6Dologi kiadások3 5 996,7

15,0Egyéb m ködési célú kiadások5 6 590,6

Felhalmozási költségvetés2 12 628,2

358,2Intézményi beruházási kiadások1 9 117,7

111,7Felújítás2 563,8

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 3 389,4

Kölcsönök3 95,374,6

6 184,9Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal13 6 508,4

104,4M ködési költségvetés1 468,7

2 877,5Személyi juttatások1 3 046,8

784,6Munkaadókat terhel  járulékok2 728,0

2 496,2Dologi kiadások3 2 411,6

28,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4 100,4

49,0Egyéb m ködési célú kiadások5 407,1

Felhalmozási költségvetés2 26,8

54,0Intézményi beruházási kiadások1 368,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 180,3

Kölcsönök3 21,819,3

653,9Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ15 758,6

368,5M ködési költségvetés1 436,0

402,1Személyi juttatások1 388,3

115,5Munkaadókat terhel  járulékok2 100,3

491,8Dologi kiadások3 705,5
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Egyéb m ködési célú kiadások5 25,9

Felhalmozási költségvetés2 29,8

5,0Intézményi beruházási kiadások1 70,0

8,0Felújítás2 42,3

Fejezeti kezelés  el irányzatok20
1 Ágazati célfeladatok

89,7 89,71 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása
102,8102,82 Energia-racionalizálás 104,890,4 54,1

192,0 192,05 B ncselekmények áldozatainak kárenyhítése 1,8141,2 192,0

24,8 24,86 B nmegel zéssel összefügg  kiadások 0,850,8 0,2

247,1 247,17 Informatikai rendszerekkel összefügg  kiadások 325,7 241,2

11 MÁK - számlavezetési díjak 33,7 41,8

10,010,013 Közrendvédelmi bírság 11,214,3

800,0800,015 Országos Baleset-megel zési Bizottság 651,4634,4

17 Schengen Alap 344,4

150,6 150,620 Nemzetközi fizetési kötelezettség 8,4166,2 118,9

25 Közbiztonsági feladatterv támogatása 0,1798,3

110,0 110,026 Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok 110,0 110,0

110,0 110,027 Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások 39,765,8 90,6

5 000,05 000,029 T zvédelmi bírság és a biztosítók t zvédelmi hozzájárulása 4 854,73 874,5

135,8 135,830 Hivatásos állomány életbiztosítása 57,6 135,8

185,4 185,431 Területrendezési feladatok 231,9 181,6

600,0600,032 Építésügyi célel irányzat 1 173,5790,3

6,4 6,433 Azbesztcementb l épült házak szakért i vizsgálata
100,0 100,034 Katasztrófa elhárítási célel irányzatok 0,136 504,6 35 389,4

35 rbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 84,4

36 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása 7,33,3

38 Árvízi védekezési feladatok 34,00,1

550,0 550,039 Ruházati ellátási rendszerrel összefügg  kiadások
200,0 200,040 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közm  kialakítása 200,0

650,0 650,041 Rend rség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 650,0 155,4
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62,5 62,543 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 62,5

44 Közfoglalkoztatás támogatása 8 500,07 593,9

52 Szociális Családiház-építési Program támogatása 775,04,0

2 Alapítványok és társadalmi önszervez dések támogatása

1 Alapítványok támogatása
200,0 200,01 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 180,0 180,0

29,0 29,02 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 29,0 29,0

146,1 146,13 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása

2 Társadalmi önszervez dések támogatása
5,5 5,51 Fehér Gy r  Közhasznú Egyesület támogatása 5,5 5,5

700,0 700,03 Országos Polgár r Szövetség 700,0 700,0

10,0 10,04 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 10,0 10,0

120,0 120,05 Önkéntes t zoltóegyesületek támogatása
22,5 22,56 Magyar T zoltó Szövetség támogatása 0,522,5 22,5

10,0 10,07 Létesítményi és Önkéntes T zoltóságok Országos Szövetségének támogatása 10,0 10,0

9,0 9,08 A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, 
MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) m ködési támogatása

9,0 9,0

35,0 35,09 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 35,0

24,0 24,011 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 24,0 24,0

3 Szakszervezetek támogatása
3,7 3,71 Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 3,7 3,7

2,7 2,72 Független Rend r Szakszervezet támogatása 2,7 2,7

3,0 3,04 Tettrekész Magyar Rend rség Szakszervezete támogatása 3,0 3,0

1,4 1,45 Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása
0,6 0,66 Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása 0,6 0,6

2,0 2,07 Hivatásos T zoltók Függelten Szakszervezete támogatása 2,0 2,0

0,6 0,68 F városi T zoltóság Szakszervezete támogatása 0,6 0,6

0,4 0,49 Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 0,4 0,4

0,4 0,410 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,4

1,8 1,811 Rend r Szakszervezetek Védegylete támogatása 1,8 1,8

0,3 0,312 Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása 0,3 0,3
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0,4 0,413 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása
0,2 0,214 Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,2 0,2

0,2 0,215 Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása 0,2 0,2

16 Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa 0,17,5

4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 18,1

17 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1,0

3 Beruházás
218,1 218,14 Közbiztonsági beruházások 220,7 110,9

128,0 128,05 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 25,8 42,5

6 2003. évi PHARE nemzeti program 23,7

7 AENEAS program 5,2

50,070,0 20,08 Közösségi programok 88,9113,6 20,0

9 Szolidaritási programok
261,7371,6 109,91 Európai Menekültügyi Alap 279,4357,8 109,9

395,7596,3 200,62 Integrációs Alap 380,6506,5 200,6

194,5292,1 97,63 Visszatérési Alap 152,7225,9 97,6

1 640,42 437,4 797,04 Küls  Határok Alap 1 075,61 499,2 332,9

223,2225,0 1,85 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 246,0246,0 1,8

2 061,3 2 061,310 Önkéntes t zoltóságok normatív támogatása 2 061,3 2 061,3

250,0 250,011 Duna M vész Együttesek támogatása 250,0 250,0

1,01,012 "Segítsünk az árvízkárosultakon!"
53,1 53,113 Fejezeti tartalék 31,942,5 477,4

307 925,5307 925,5307 925,5307 925,518 781,418 781,418 781,418 781,4326 706,9326 706,9326 706,9326 706,91 -  20. cím összesen: 366 389,5366 389,5366 389,5366 389,578 052,778 052,778 052,778 052,7443 764,9443 764,9443 764,9443 764,9

Egyéb bevételek21
16 000,01 Objektív felel sségb l származó közigazgatási bírságbevétel 14 375,8

307 925,5307 925,5307 925,5307 925,534 781,434 781,434 781,434 781,4326 706,9326 706,9326 706,9326 706,9Összesen: 366 389,5366 389,5366 389,5366 389,592 428,592 428,592 428,592 428,5443 764,9443 764,9443 764,9443 764,9

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

6 874,7Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása1 5 569,1
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837,9M ködési költségvetés1 1 071,8

5 467,8Személyi juttatások1 4 361,3

1 462,4Munkaadókat terhel  járulékok2 1 118,7

727,4Dologi kiadások3 960,6

14,9Egyéb m ködési célú kiadások5 1 142,1

Felhalmozási költségvetés2 24,3

40,1Intézményi beruházási kiadások1 26,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 23,6

38,338,3Kölcsönök3 12,012,0

280,8Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal2 1 298,3

2 145,7M ködési költségvetés1 2 468,0

810,8Személyi juttatások1 593,6

211,9Munkaadókat terhel  járulékok2 156,4

1 402,1Dologi kiadások3 3 528,6

Egyéb m ködési célú kiadások5 754,6

3,3Felhalmozási költségvetés2 12,1

5,0Intézményi beruházási kiadások1 10,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 10,5

491,5Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal3 612,2

3 051,4M ködési költségvetés1 3 971,2

1 021,4Személyi juttatások1 1 168,2

267,1Munkaadókat terhel  járulékok2 303,5

2 164,4Dologi kiadások3 2 166,4

2,7Egyéb m ködési célú kiadások5 41,0

Felhalmozási költségvetés2 0,8

78,0Intézményi beruházási kiadások1 193,3

9,3Felújítás2 59,2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 49,8

Kölcsönök3 1,5101,5

2 517,4Foglalkoztatási Hivatal4 2 576,1

140,5M ködési költségvetés1 4 755,2
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1 232,4Személyi juttatások1 1 762,9

322,1Munkaadókat terhel  járulékok2 485,7

1 069,3Dologi kiadások3 3 285,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 1,6

Egyéb m ködési célú kiadások5 8 687,9

Felhalmozási költségvetés2 1 308,9

25,9Intézményi beruházási kiadások1 1 538,5

8,2Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 633,1

Kölcsönök3 1,51,5

17 251,8Magyar Államkincstár8 19 887,9

5 644,1M ködési költségvetés1 5 931,7

13 351,5Személyi juttatások1 13 922,1

3 747,8Munkaadókat terhel  járulékok2 3 525,7

4 631,2Dologi kiadások3 6 565,4

Egyéb m ködési célú kiadások5 4,2

Felhalmozási költségvetés2 0,3

759,9Intézményi beruházási kiadások1 1 185,4

383,7Felújítás2 497,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 10,0

21,8Kölcsönök3 65,587,8

1 402,3Országos Munkavédelmi és Munkaügyi F felügyel ség11 1 417,3

718,1M ködési költségvetés1 470,6

988,3Személyi juttatások1 1 019,0

267,0Munkaadókat terhel  járulékok2 247,5

465,0Dologi kiadások3 828,4

308,1Egyéb m ködési célú kiadások5 401,4

Felhalmozási költségvetés2 4,9

84,0Intézményi beruházási kiadások1 78,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 33,3

4,512,5Kölcsönök3 6,4

1 931,5Nemzeti Szakképzési és Feln ttképzési Intézet13 1 865,7
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726,7M ködési költségvetés1 3 846,4

887,6Személyi juttatások1 1 925,5

240,4Munkaadókat terhel  járulékok2 551,6

1 530,2Dologi kiadások3 2 913,0

Egyéb m ködési célú kiadások5 156,8

61,9Felhalmozási költségvetés2 153,9

51,9Intézményi beruházási kiadások1 170,1

10,0Felújítás2 3,4

817,6Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság14 856,8

18,8M ködési költségvetés1 135,0

543,0Személyi juttatások1 576,7

159,1Munkaadókat terhel  járulékok2 150,5

94,3Dologi kiadások3 386,1

Egyéb m ködési célú kiadások5 5,8

Felhalmozási költségvetés2 16,4

40,0Intézményi beruházási kiadások1 71,4

Felújítás2 1,4

427,8Európai Támogatásokat Auditáló F igazgatóság16 432,4

M ködési költségvetés1 146,5

315,1Személyi juttatások1 426,5

88,9Munkaadókat terhel  járulékok2 101,0

23,8Dologi kiadások3 26,5

Egyéb m ködési célú kiadások5 37,1

Felhalmozási költségvetés2 4,6

Intézményi beruházási kiadások1 7,5

2 222,0Nemzeti Külgazdasági Hivatal17 3 372,0

M ködési költségvetés1 296,2

1 038,0Személyi juttatások1 454,4

280,0Munkaadókat terhel  járulékok2 114,3

904,0Dologi kiadások3 641,0

Egyéb m ködési célú kiadások5 265,5
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Felhalmozási költségvetés2 10,4

Intézményi beruházási kiadások1 20,9

40,0A n k munkaer piaci helyzetének javításáért felel s miniszteri biztos18
M ködési költségvetés1

15,5Személyi juttatások1
4,2Munkaadókat terhel  járulékok2

20,3Dologi kiadások3
Fejezeti kezelés  el irányzatok25

2 Ágazati célel irányzatok

4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,79,5

5 Kárrendezési célel irányzat
410,0 410,01 Függ  kár kifizetés 289,7 410,0

3 550,0 3 550,02 Járadék kifizetés 3 458,1 3 550,0

40,0 40,03 T késítésre kifizetés 40,0 40,0

6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 6,6

108,4 108,47 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer m ködtetéséhez

8 Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai 60,0

10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 50,641,2

88,5 88,512 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja

13 EU Duna Régió Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása 1,1

10,3 10,316 Közigazgatási fejlesztési feladatok 66,4 5,5

17 RMK maradványának átvezetése 4 354,3

20 Európai Uniós programok maradványának átvezetése 2 363,2

21 APEH maradványának átvezetése 11 279,4

22 VPOP maradványának átvezetése 1 992,8

26,5 26,533 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ m ködtetése

48 Lakóépületük és környezetük felújításának maradvány átvezetése 13 451,0

14,0 14,049 Lakbértámogatás 15,1

1 650,0 1 650,050 Állami Bérlakás Program 19,0

1 220,0 1 220,051 Nemzetközi befektetéseket támogató célel irányzat 30,0

3 Vállalkozási célel irányzatok
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4 Magyar vállalkozások t zsdei bevezetésének támogatása 0,3

8 Külgazdaság fejlesztési célel irányzat 758,0

11 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 68,9

4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok

3 Állami Támogatású Bérlakás Program 2,8

6 Klímabarát Otthon Panel Alprogram 4 900,2

5 ÚMFT-s fejlesztések el készítése 7,2

6 Kutatási és technológia feladatok
662,6 662,64 Európai Innovációs és Technológiai Intézet m ködésének támogatása

9 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok

2 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellen rzésre történ
kiválasztás hatékonyságának növelése

0,4

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
300,0 300,01 Megyei (f városi) kereskedelmi és iparkamarák mellett m köd  békéltet

testületek támogatása
300,0 300,0

140,4 140,42 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 8,3 133,4

27,0 27,03 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása

4 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése 0,7

743,2 743,22 OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása
120,9 120,93 ÁPB-k szakmai programjainak támogatása

92,0 92,05 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 131,6 92,0

30 Egyéb fejezeti kezelés  el irányzatok
15,2 15,21 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 71,9 54,0

2 188,2 2 188,22 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefügg  feladatok 2 416,0 3 068,8

20,1 20,13 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 39,2 20,1

24,5 24,54 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 37,9 14,5

261,9 261,95 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program

8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia maradványának átvezetése 14,9

409,6 409,69 Nemzetgazdasági programok 26,6

7 950,0 7 950,010 Szervezetátalakítási alap 3 500,0 3 950,0
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XV

11 ClusterCOOP program támogatása 2,7 30,5

33 Képzéssel támogatott közmunkaprogram 737,0

35 MKIK támogatása 1 200,0

42 Kincstári díjak 54,8 3,9

589,6 589,643 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása 589,6 589,6

400,0 400,044 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0

45 Kegyeleti Alap 1,0 4,0

70,0 70,046 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
585,2 585,247 Kötött segélyhitelezés 688,1 585,2

50 Fejezeti tartalék
37,1 37,11 Fejezeti általános tartalék 159,5 44,5

2 Fejezeti általános tartalék maradványának átvezetése 97,9

8,0 8,051 El készít  feladatok a Tobin-adó bevezetésére

56 020,656 020,656 020,656 020,613 391,213 391,213 391,213 391,269 411,869 411,869 411,869 411,81 -  25. cím összesen: 52 519,452 519,452 519,452 519,424 768,124 768,124 768,124 768,1122 548,0122 548,0122 548,0122 548,0

Alapok támogatása27
14,02 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 14,0

64 000,03 Munkaer piaci Alap támogatása 64 000,0

Központosított bevételek28
5,01 Kárrendezési célel irányzat befizetése 5,7

4 200,02 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 3 215,9

56 020,656 020,656 020,656 020,617 596,217 596,217 596,217 596,2133 425,8133 425,8133 425,8133 425,8Összesen: 52 519,452 519,452 519,452 519,427 989,727 989,727 989,727 989,7186 562,0186 562,0186 562,0186 562,0

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

112 947,4Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása1 132 755,2

2 324,8M ködési költségvetés1 19 891,8

73 376,8Személyi juttatások1 83 994,6

19 131,0Munkaadókat terhel  járulékok2 20 980,5

20 942,1Dologi kiadások3 34 620,0

35,1Egyéb m ködési célú kiadások5 609,8
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Felhalmozási költségvetés2 4 474,8

1 007,8Intézményi beruházási kiadások1 1 108,2

560,0Felújítás2 6,3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 443,4

134,4Lakástámogatás5
85,0Kölcsönök3 72,036,9

5 110,6B nügyi F igazgatóság2 8 138,2

M ködési költségvetés1 138,7

3 667,5Személyi juttatások1 5 123,6

983,5Munkaadókat terhel  járulékok2 1 277,6

459,6Dologi kiadások3 1 152,1

Felhalmozási költségvetés2 54,1

Intézményi beruházási kiadások1 18,3

1 267,4Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet3 2 110,1

295,9M ködési költségvetés1 260,5

878,3Személyi juttatások1 1 307,2

221,3Munkaadókat terhel  járulékok2 340,7

463,7Dologi kiadások3 646,9

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 26,6

Fejezeti kezelés  el irányzatok4
1 Ágazati célel irányzatok

1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 785,9785,9

2 Közösségi programok

1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 46,746,7

2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 53,153,1

119 325,4119 325,4119 325,4119 325,42 620,72 620,72 620,72 620,7121 946,1121 946,1121 946,1121 946,11 -  4. cím összesen: 143 003,5143 003,5143 003,5143 003,525 777,625 777,625 777,625 777,6152 578,4152 578,4152 578,4152 578,4

Központosított bevételek5
500,01 Közúti bírságbevételek 777,4
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119 325,4119 325,4119 325,4119 325,43 120,73 120,73 120,73 120,7121 946,1121 946,1121 946,1121 946,1Összesen: 143 003,5143 003,5143 003,5143 003,526 555,026 555,026 555,026 555,0152 578,4152 578,4152 578,4152 578,4

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

4 897,2Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása1 135 233,2

316,9M ködési költségvetés1 1 837,4

3 593,1Személyi juttatások1 3 557,7

936,1Munkaadókat terhel  járulékok2 914,9

584,9Dologi kiadások3 1 655,0

100,0Egyéb m ködési célú kiadások5 693,4

Felhalmozási költségvetés2 233,7

Intézményi beruházási kiadások1 236,8

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 130 008,6

11,011,0Kölcsönök3 13,988,9

97,4Bányászati Utókezel  és Éjjeli Szanatórium2 102,8

66,0M ködési költségvetés1 65,2

67,1Személyi juttatások1 68,2

19,6Munkaadókat terhel  járulékok2 16,2

56,7Dologi kiadások3 58,2

Felhalmozási költségvetés2 6,4

20,0Intézményi beruházási kiadások1 0,5

Felújítás2 47,9

941,7Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet3 913,1

513,3M ködési költségvetés1 803,6

324,0Személyi juttatások1 408,3

82,9Munkaadókat terhel  járulékok2 98,2

1 048,1Dologi kiadások3 1 024,9

Egyéb m ködési célú kiadások5 54,5

Felhalmozási költségvetés2 1 483,5

Intézményi beruházási kiadások1 1 543,0

0,3Országos Atomenergia Hivatal4 1,7
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2 055,6M ködési költségvetés1 2 196,5

734,2Személyi juttatások1 623,1

195,1Munkaadókat terhel  járulékok2 163,1

1 095,4Dologi kiadások3 1 664,6

Felhalmozási költségvetés2
31,2Intézményi beruházási kiadások1 14,7

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal5 6,1

2 374,0M ködési költségvetés1 2 531,3

882,0Személyi juttatások1 791,8

226,3Munkaadókat terhel  járulékok2 204,4

826,5Dologi kiadások3 1 118,4

162,0Egyéb m ködési célú kiadások5 278,1

Felhalmozási költségvetés2
104,2Intézményi beruházási kiadások1 100,5

123,0Felújítás2
50,0Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 60,2

Kölcsönök3 90,0

Magyar Energia Hivatal6 1,2

3 400,0M ködési költségvetés1 3 535,2

679,5Személyi juttatások1 664,2

178,1Munkaadókat terhel  járulékok2 168,1

2 454,0Dologi kiadások3 2 683,7

15,5Egyéb m ködési célú kiadások5 1 276,4

Felhalmozási költségvetés2
69,6Intézményi beruházási kiadások1 19,8

2,4Felújítás2
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 112,6

1,52,4Kölcsönök3 5,026,4

Nemzeti Közlekedési Hatóság7 14,1

27 430,0M ködési költségvetés1 28 517,6

2 707,9Személyi juttatások1 2 660,7
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677,5Munkaadókat terhel  járulékok2 641,0

22 999,9Dologi kiadások3 25 044,0

Egyéb m ködési célú kiadások5 1 117,0

5,0Felhalmozási költségvetés2 2,6

964,2Intézményi beruházási kiadások1 783,2

100,0Felújítás2 51,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 379,7

18,54,0Kölcsönök3 14,64,0

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ8 0,4

2 914,9M ködési költségvetés1 15 307,4

1 052,9Személyi juttatások1 1 031,1

286,7Munkaadókat terhel  járulékok2 270,6

1 485,3Dologi kiadások3 12 834,6

Egyéb m ködési célú kiadások5 934,3

Felhalmozási költségvetés2 1,6

86,0Intézményi beruházási kiadások1 84,9

4,0Kölcsönök3 4,0

MÁV Kórház és Rendel intézet, Szolnok9 16,4

1 270,0M ködési költségvetés1 1 508,7

700,0Személyi juttatások1 684,5

189,0Munkaadókat terhel  járulékok2 183,5

381,0Dologi kiadások3 637,2

Felhalmozási költségvetés2 40,6

Intézményi beruházási kiadások1 17,2

435,2Közlekedésbiztonsági Szervezet10 437,6

M ködési költségvetés1 57,6

260,9Személyi juttatások1 252,1

74,5Munkaadókat terhel  járulékok2 67,5

99,8Dologi kiadások3 101,6

Egyéb m ködési célú kiadások5 7,5

Felhalmozási költségvetés2 3,3
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Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 0,3

455,2Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség11 2 421,2

10,0M ködési költségvetés1 884,4

329,2Személyi juttatások1 329,0

84,4Munkaadókat terhel  járulékok2 83,9

41,6Dologi kiadások3 1 012,8

Egyéb m ködési célú kiadások5 0,8

Felhalmozási költségvetés2 1 551,8

10,0Intézményi beruházási kiadások1 3 179,9

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 1,8

12 069,5Közbeszerzési és Ellátási F igazgatóság12 10 180,3

2 509,5M ködési költségvetés1 2 583,1

2 676,6Személyi juttatások1 2 437,8

754,5Munkaadókat terhel  járulékok2 631,3

8 929,8Dologi kiadások3 9 940,3

718,0Egyéb m ködési célú kiadások5 2 018,8

Felhalmozási költségvetés2 2 510,4

1 495,1Intézményi beruházási kiadások1 4 107,3

Felújítás2 130,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 155,7

5,0Kölcsönök3 1,2

627,1Közrem köd  Szervezetek13 462,5

M ködési költségvetés1 1 731,3

445,3Személyi juttatások1 838,6

131,6Munkaadókat terhel  járulékok2 225,6

50,2Dologi kiadások3 1 120,2

Egyéb m ködési célú kiadások5 371,3

Felhalmozási költségvetés2 59,3

Intézményi beruházási kiadások1 61,7

Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek14
404,01 Magyar Állami Földtani Intézet 422,9
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356,6M ködési költségvetés1 321,9

378,4Személyi juttatások1 362,3

102,8Munkaadókat terhel  járulékok2 94,2

279,4Dologi kiadások3 240,3

Egyéb m ködési célú kiadások5 9,9

Felhalmozási költségvetés2 113,6

Intézményi beruházási kiadások1 124,5

0,40,4Kölcsönök3 40,0

286,92 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 269,1

213,9M ködési költségvetés1 305,4

254,2Személyi juttatások1 265,1

61,5Munkaadókat terhel  járulékok2 65,9

185,1Dologi kiadások3 189,9

Egyéb m ködési célú kiadások5 0,7

50,0Felhalmozási költségvetés2 47,9

50,0Intézményi beruházási kiadások1 34,9

Kölcsönök3 20,0

Fejezeti kezelés  el irányzatok16
1 Beruházás

40,0 40,03 Kiköt k fejlesztése 35,716,6 4,3

9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 1,0158,3

5 200,0 5 200,010 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 478,8143,2 1 706,1

2 Ágazati célel irányzatok

1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 10,4361,5

1 500,01 500,02 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 732,91 836,8

480,0 480,04 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 88,1247,5 253,3

0,1 0,16 Belvízi hajózási alapprogram 0,4 0,1

8 Államigazgatás hatékonyságának növelése 7,9

5,6 5,612 EU szabványok honosítása 5,6 5,6

14 Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás 103,3

146,2 146,217 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,479,3 96,2
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19 Szakképzési feladatok 8,080,3

20 Központi fejlesztési feladatok 3,01 127,3

22 Puskás Tivadar Közalapítvány maradvány 176,5 176,1

23 Decentralizált területfejlesztési programok 318,7213,4

27 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 261,4460,5

277,0 277,028 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezel  szervezet támogatása 2,9484,8 277,0

29 Államigazgatás hatékonyságának növelése 83,3

30 Nemzetközi jelent ség , kiemelt KFI programok támogatása 0,3

31 Üzletre hangolva 53,2

698,4 698,432 Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok 456,3 554,3

1 625,0 1 625,034 Magyar film támogatása
208,0 208,035 Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok 49,3 49,3

36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások
5 614,6 5 614,61 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 23,5

3 261,5 3 261,52 Hozzájárulás a meglév  kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 15,0

415,0 415,03 Hozzájárulás az új diákotthoni fér helyek bérleti díjához 0,4

122,2 122,24 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához
9 896,9 9 896,95 Hozzájárulás a M vészetek Palotájának m ködtetéséhez 385,010 348,3 10 095,9

1 539,7 1 539,76 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történ  fejlesztése 1 841,6 1 522,0

37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 1,749,0

13 500,0 13 500,038 Beruházás ösztönzési célel irányzat 184,119 647,8 13 500,0

39 Nemzeti beruházás ösztönzési célel irányzat 122,8866,7

10 931,5 10 931,541 Turisztikai célel irányzat 488,211 700,0 11 931,5

8,0 8,042 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 8,0

47,0 47,043 Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok 7,0 7,0

3 363,0 3 363,045 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 12 311,07 043,0 2 798,0

500,0 500,046 Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója

47 Kis- és középvállalkozói célel irányzat 64,92 568,5

49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 35 808,05 994,2 279,8

50 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 500,0
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51 Az állami tulajdonú medd  szénhidrogén kutak környezetvédelmi és 
vagyongazdálkodási feladatai

800,0800,0

3 Informatikai feladatok
6 900,0 6 900,01 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 261,45 118,9 5 084,9

2 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 2 966,5

3 Nemzetközi tagdíjak 22,7

10 800,0 10 800,04 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése 9 013,7 10 816,4

840,0 840,05 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 16,6 326,3

6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 0,61 301,0 1 886,5

4 Ágazati szabályozási feladatok

1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) 84,8

2 Postapiaci liberalizáció 53,4

148,0 148,03 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 11,0 109,4

5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelés  el irányzatok
5 200,0 5 200,01 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 13,64 479,6 4 685,0

48 000,078 761,1 30 761,12 Útpénztár 50 015,595 503,2 26 263,1

99 186,3 99 186,33 Autópálya rendelkezésre állási díj 0,599 086,7 99 186,3

8 EU támogatású projektek el készítése és technikai támogatása 46,3499,3

602,09 102,0 8 500,09 TEN-T pályázatok 651,44 548,3 7 750,0

10 BKSz m ködtetésének támogatása 6,81 072,8

14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 149,8

550,0 550,015 RO-LA gördül  országút 12,1424,6 550,0

10,0 10,016 Határkiköt k m ködtetése 106,7187,6 10,0

916,8 916,818 A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés 30,0532,6 782,8

145,9 145,926 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 120,4109,4 311,0

29 Új kerékpár utak és létesítmények 0,8

30 Kockázati céltartalék 14,2210,9 21,2

33 Vasúthálózat fejlesztése 1 439,2

4,9 4,934 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 6,0

1,9 1,935 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 2,3

3,3 3,336 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 4,1 9,1
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163,3 163,337 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefügg  feladatok 118,7304,3 163,3

12,1 12,138 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 77,932,1 12,1

39 Autópálya EIB hitelb l 137,3

49 M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti el készítési munkálatainak teljes 
befejezése

153,5

162,5 162,550 Közlekedési zajvédelem 90,0 162,5

6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik m ködési kiadásai 17,2418,7

2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik m ködési kiadásai 55,5

3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 1,0128,5

876,7 876,74 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 1,5727,1 848,8

6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 1,5193,4

8 Egyéb területfejlesztési intézmények m ködésének támogatása 5,0

9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 152,5

911,3 911,37 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefügg  feladatok 0,1251,6 786,5

3 538,8 3 538,88 Gazdaságfejlesztést szolgáló célel irányzat 48,9797,8 2 709,1

9 Fejezeti tartalék
500,0 500,01 Fejezeti általános tartalék

10 Állami többletfeladatok 1 983,93 689,0 55,0

11 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 25,3

12 Gazdasági és társadalmi kohézió er sítése (HU 02XX) 205,2

13 Gazdasági és társadalmi kohézió er sítése (HU 03XX) 39,4

14 Gazdasági és szociális kohézió er sítése (HU 0008) 2,1

15 Gazdasági és szociális kohézió er sítése (HU 01XX) 24,9

16 Kincstári díjak 14,2

120 000,0 120 000,018 MFB t keemelése

19 Pesti Vigadó rekonstrukciója 1 200,0

20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás 2 943,4

368 227,1368 227,1368 227,1368 227,193 619,193 619,193 619,193 619,1461 846,2461 846,2461 846,2461 846,21 -  16. cím összesen: 358 976,4358 976,4358 976,4358 976,4174 914,2174 914,2174 914,2174 914,2530 708,9530 708,9530 708,9530 708,9

Vállalkozások folyó támogatása17
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1 Egyedi támogatások, ellentételezések
1 000,02 Bányabezárás 1 000,0

208 153,03 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat 
m ködtetésének költségtérítése

207 836,2

Központosított bevételek18
120,01 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 0,1

500,03 Közúti bírságbevételek 406,0

4 Gépjárm adó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj 37,1

Alapok támogatása19
8 194,81 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 8 997,8

14 179,02 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 14 179,0

55,0K-600 hírrendszer m ködtetésére20 260,0

800,0Peres ügyek21 440,2

368 227,1368 227,1368 227,1368 227,194 239,194 239,194 239,194 239,1694 228,0694 228,0694 228,0694 228,0Összesen: 358 976,4358 976,4358 976,4358 976,4175 357,4175 357,4175 357,4175 357,4763 422,1763 422,1763 422,1763 422,1

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

6 548,3Külügyminisztérium központi igazgatása1 7 647,3

209,3M ködési költségvetés1 219,5

3 935,2Személyi juttatások1 4 097,1

1 048,7Munkaadókat terhel  járulékok2 1 068,4

1 626,4Dologi kiadások3 2 676,5

55,3Egyéb m ködési célú kiadások5 145,5

Felhalmozási költségvetés2 289,7

80,0Intézményi beruházási kiadások1 582,9

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 0,4

56,068,0Kölcsönök3 7,85,9

33 031,1Külképviseletek igazgatása2 38 212,3

6 694,4M ködési költségvetés1 7 753,1

19 521,2Személyi juttatások1 20 197,7

5 269,9Munkaadókat terhel  járulékok2 5 514,7

14 504,1Dologi kiadások3 17 205,7
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Egyéb m ködési célú kiadások5 5,4

30,0Felhalmozási költségvetés2 237,3

460,3Intézményi beruházási kiadások1 874,8

Felújítás2 8,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 0,8

112,6112,6Kölcsönök3 61,188,0

184,3Magyar Külügyi Intézet3 185,9

2,0M ködési költségvetés1 8,9

73,4Személyi juttatások1 72,5

21,2Munkaadókat terhel  járulékok2 19,0

61,7Dologi kiadások3 57,8

Egyéb m ködési célú kiadások5 22,9

Felhalmozási költségvetés2
30,0Intézményi beruházási kiadások1 0,7

7 423,3Információs Hivatal4 7 441,6

50,0M ködési költségvetés1 350,6

3 736,7Személyi juttatások1 3 508,7

927,8Munkaadókat terhel  járulékok2 904,0

2 578,2Dologi kiadások3 3 159,8

42,9Felhalmozási költségvetés2 0,2

225,1Intézményi beruházási kiadások1 142,7

18,4Felújítás2 4,7

30,0Lakástámogatás5 104,0

21,921,9Kölcsönök3 24,826,5

Fejezeti kezelés  el irányzatok5
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

7 058,4 7 058,41 Nemzetközi tagdíjak és kötelez  jelleg , önkéntes hozzájárulások 262,910 651,1 6 897,0

3 111,2 3 111,22 Európai uniós befizetések 689,83 571,1 3 414,4

8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 0,30,5

9 Állami Protokoll
236,2 236,21 Államf i Protokoll kiadásai 17,6255,0 315,9
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2 Kormányf i Protokoll 13,2391,6 222,0

14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
87,5 87,51 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 129,1 187,5

140,0 140,02 Egyéb civil szervezetek támogatása 8,2 43,0

3 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 4,1

4 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszer sít  nem kormányzati szervek 
támogatása

4,5

15 Külügyi kommunikáció 12,5

567,7567,9 0,217 EU utazási költségtérítések 594,7677,5 0,2

22 Nemzetközi fejlesztési együttm ködés és humanitárius segélyezés
92,6 92,61 Nemzetközi Fejlesztési Együttm ködés 6,6117,5 92,6

10,0 10,02 Humanitárius segélyezés 27,573,0 10,0

3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 42,1208,1

5 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás 
kezelésével kapcsolatos támogatások

280,0

6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 270,0

30 Schengeni követelmények

2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 8,8280,0

35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli 
magyar kapcsolatok

0,12,7

36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok

2 EU projektek és programok 0,20,7

3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör 5,6

38 Demokratikus átalakulás el segítése 3,5

15 500,0 15 500,039 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok 0,91 915,0 2 533,6

1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való 
felkészüléssel kapcsolatban

117,41 432,9

20,0 20,040 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 34,7 20,0

5,0 5,043 Külföldi magyar emlékek meg rzése 5,1 121,6

14,0 14,044 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 14,0

45 Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények 9,8

6,0 6,046 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása 5,9
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73 468,173 468,173 468,173 468,17 786,87 786,87 786,87 786,881 254,981 254,981 254,981 254,9Összesen: 67 634,867 634,867 634,867 634,810 735,110 735,110 735,110 735,180 568,980 568,980 568,980 568,9

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

1 842,1Nemzeti Fejlesztési Ügynökség1 1 918,5

2 879,1M ködési költségvetés1 6 695,3

2 853,9Személyi juttatások1 4 467,5

747,2Munkaadókat terhel  járulékok2 1 179,8

936,9Dologi kiadások3 1 765,9

Egyéb m ködési célú kiadások5 1 756,2

Felhalmozási költségvetés2 156,5

154,0Intézményi beruházási kiadások1 110,0

23,7Felújítás2
1,06,5Kölcsönök3 3,15,5

Fejezeti kezelés  el irányzatok2
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv

1 Regionális Operatív Program (ROP)

1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 7,110,4

2 Humáner forrás fejlesztés regionális dimenziójának er sítése a régiókban 1,20,9

3 A turisztikai potenciál er sítése a régiókban 1,2

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mez gazdaságban 54,796,8 0,3

2 Élelmiszergazdaság modernizálása 11,48,2

3 Vidéki térségek fejlesztése 25,322,2

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

1 Beruházás-ösztönzés 257,5385,5 58,4

2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 282,8214,6 0,2

3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 85,13,1

4 Kutatás-fejlesztés, innováció 4,063,7

5 GVOP Technikai segítségnyújtás 7,2 7,2

4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
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1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 20,8875,3

3 Környezetvédelem 18,8

4 KIOP Technikai segítségnyújtás 65,4127,3 3,0

5 Humáner forrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaer piacra történ  belépés 
segítésére

18,1238,2 5,6

5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 3,0280,9 0,2

10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 27,0

13 Aktív munkaer piaci politikák támogatása 1,699,4 19,7

15 HEFOP Technikai segítségnyújtás 0,1

6 KTK technikai segítségnyújtás 0,1

2 Közösségi Kezdeményezések

1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

6 INTERREG IIIC 21,0

7 INTERACT 0,5

2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 0,158,8 0,6

3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás 2,0

3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
5 525,5 5 525,51 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

1 Budapest-Gy r-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 
2000/HU/16/P/PT/002

1,7489,0 1 215,0

2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 
2000/HU/16/P/PT/001

9,75,3 50,0

3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. f utak 2001/HU/16/P/PT/006 1,20,6

4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 
2001/HU/16/P/PT/008

573,0629,6 1 000,0

5 Átfogó szakért i segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és 
ellen rzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006

5,3

6 Zalalöv -Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 26,91 020,0 1 205,0

7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 
2001/HU/16/P/PT/007

34,2147,5 125,0

8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló 
közlekedési projektek el készítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013

9,490,1 37,5
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9 Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 164,0118,2 500,0

10 M0 körgy r , Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 1 261,01 585,2 1 358,0

13 A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek el készítése a vasúti ágazatban 
2007. és 2013. között 2005/HU/16/C/PA/001

14,6

4 737,814 288,9 9 551,12 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 
2000/HU/16/P/PE/002

82,0

2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 
2000/HU/16/P/PE/003

334,3

3 Szeged regionális hulladékkezel  rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 160,9

4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007 279,9 156,5

5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 
2000/HU/16/P/PE/004

111,4711,7

9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 45,8

10 Szakért i segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek 
el készítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012

0,6

11 Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 
2001HU/P/PE/009

842,91,4

12 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 2,9

13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 
2001/HU/16/P/PE/008

189,6176,8

14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési 
rendszer 2001/HU/16/P/PE/010

60,9

16 Homokhátsági regionális települési szilárd hulladékkezelési rendszer 
2002/HU/16/P/PE/015

3,9

17 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási 
rendszer 2002/HU/16/P/PE/016

8,0

18 Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 
2002/HU/16/P/PE/018

0,3

20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgy jt
rendszer 2004/HU/16/C/PE/001

2 810,73 671,7 2 800,0

21 Ivóvízmin ség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 
2004/HU/16/C/PE/003

702,8 740,0

22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 
2004/HU/16/C/PE/002

50,0186,3 200,0

23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezel  program Közép-
Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014

2 328,1115,0 1 066,0
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24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 
2002/HU/16/P/PE/019

1,5

25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 
2002/HU/16/P/PE/021

79,2 82,0

26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004

3 740,72 702,2 10,7

27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 
2002/HU/16/P/PE/017

337,247,3

28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 112,21 462,0 1 273,2

29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-
dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003

76,548,1

30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos 
bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001

169,6144,4

4 Új Magyarország Fejlesztési Terv
118 444,3139 346,3 20 902,01 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 90 928,8101 256,6 20 938,7

1 K+F és innováció a versenyképességért 1 126,5

2 A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései 4 840,1

3 A modern üzleti környezet er sítése 824,0

4 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 821,9

5 Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 801,6

280 945,1356 759,2 75 814,12 Közlekedés Operatív Program 186 405,1189 783,0 12 896,4

1 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhet ségének javítása 10 428,1

2 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhet ségének javítása 14 076,4

3 Térségi elérhet ség javítása 3 684,4

4 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és 
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

306,2

5 Városi és el városi közösségi közlekedés fejlesztése 21 228,9

6 Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 681,0

110 002,9124 915,1 14 912,23 Társadalmi megújulás Operatív Program 108 079,9115 433,6 18 993,1

1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaer piacra való belépés ösztönzése 1 600,9

2 Alkalmazkodóképesség javítása 8 193,7

3 Min ségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 985,1

4 A fels oktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése 
érdekében

1 311,2
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5 Társadalmi befogadás, részvétel er sítése 607,2

6 Egészségmeg rzés és egészségügyi humáner forrás-fejlesztés 191,0

3 970,73 970,78 Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA 6 817,66 004,9

1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaer piacra való belépés ösztönzése - 
MPA

12,3

2 TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása - MPA 2 436,4

13 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 741,2

107 435,7118 970,6 11 534,914 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 78 688,684 235,7 23 728,1

1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1 771,4

2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 2 568,6

3 A munkaer piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 
fejlesztése

733,5

4 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 524,4

90 350,897 174,5 6 823,719 Környezet és energia Operatív Program 66 485,377 030,8 23 947,9

1 Egészséges, tiszta települések 475,6

2 Vizeink jó kezelése 261,4

3 Természeti értékeink jó kezelése 117,0

4 Fenntartható életmód és fogyasztás 780,8

5 Hatékony energia-felhasználás 503,4

6 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 127,8

7 Projekt el készítés 1 179,2

9 Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 739,8

4 099,64 654,2 554,620 Államreform Operatív Program 5 289,95 035,4 954,6

1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 530,9

2 Az emberi er forrás min ségének javítása 41,2

3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 316,5

4 Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 135,0

19 805,023 300,0 3 495,021 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 8 810,47 980,7 1 314,3

1 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások bels  folyamatainak megújítása 1 119,6

2 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történ  hozzáférést támogató fejlesztések 322,9

3 Kiemelt fejlesztések 291,6

4 Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 89,1
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10 182,813 043,0 2 860,222 Végrehajtás Operatív Program 7 936,411 439,5 2 860,2

13 281,014 434,2 1 153,223 Nyugat-dunántúli Operatív Program 27 088,525 880,1 3 516,5

1 NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés 189,2

2 Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 682,7

3 NYDOP Városfejlesztés 443,8

4 NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 671,8

5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 872,2

6 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 307,0

16 478,816 992,6 513,824 Közép-dunántúli Operatív Program 26 698,123 327,1

1 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés 583,5

2 KDOP Regionális turizmusfejlesztés 1 468,9

3 Fenntartható településfejlesztés 426,2

4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 823,5

5 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése 728,6

6 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 448,6

18 619,520 333,9 1 714,425 Dél-dunántúli Operatív Program 38 246,138 204,2 6 228,2

1 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 555,0

2 DDOP - A turisztikai potenciál er sítése a régióban 525,8

3 Humán közszolgáltatások fejlesztése 52,1

4 Integrált városfejlesztési akciók támogatása 1 344,4

5 Az elérhet ség javítása és környezetfejlesztés 278,5

6 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 472,6

21 034,222 283,2 1 249,026 Dél-alföldi Operatív Program 37 296,337 682,5 10 149,0

1 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés 224,5

2 DAOP Turisztikai célú fejlesztések 121,7

3 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 1 442,4

4 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése 78,9

5 Településfejlesztési akciók 60,1

6 Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 565,4

28 873,431 449,1 2 575,727 Észak-alföldi Operatív Program 40 744,439 778,9 3 963,7

1 ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés 836,9
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2 ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések 1 474,4

3 Közlekedési feltételek javítása 616,3

4 ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése 1 424,4

5 Térségfejlesztés 962,3

6 Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 191,8

24 072,126 492,7 2 420,628 Észak-magyarországi Operatív Program 46 738,347 455,7 9 720,6

1 A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 282,8

2 A turisztikai potenciál er sítése 491,3

3 Településfejlesztés 887,1

4 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 1 163,5

5 Térségi közlekedés fejlesztése 1 296,9

6 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 314,7

102 135,8110 602,4 8 466,629 Közép-magyarországi Operatív Program 90 748,893 707,6 13 441,5

1 A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése 2 827,6

2 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 628,5

3 A régió vonzerejének fejlesztése 992,0

4 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 929,1

5 A települési területek megújítása 1 104,3

6 Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 822,7

5 Területi Együttm ködés

1 Európai Területi Együttm ködés
4 123,55 714,1 1 590,61 ETE HU-SK 3 974,54 354,7 805,6

5 545,07 587,4 2 042,42 ETE HU-RO 2 446,75 045,4 2 582,4

1 849,62 318,4 468,83 ETE HU-SER 1 070,31 468,2 588,8

1 465,61 948,1 482,54 ETE HU-CRO 620,41 116,0 482,5

751,6943,6 192,05 ETE SEES 1 170,91 382,4 192,0

150,0929,2 779,26 ETE AU-HU 76,4580,1 779,2

100,0619,4 519,47 ETE SLO-HU 83,4199,6 499,4

274,3 274,38 ETE CES 11,6517,5 469,3

145,4 145,49 INTERREG IVC 2,293,6 145,4

1 371,51 547,1 175,610 ENPI HU-SK-RO-UA együttm ködési program 2 068,12 097,5 175,6
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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cím 
név

El -
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csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XIX

11,0 11,02 INTERACT 2007-2013 11,2 11,0

6 Egyéb uniós el irányzatok
85,085,02 Igazgatási Partnerség 99,699,6

26,0722,4 696,43 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 752,41 834,4 1 696,4

11 700,011 700,04 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 13 368,613 401,4

5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 3,4 18,8

7 Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok
384,6 384,61 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 439,4 382,0

1 250,0 1 250,02 Közrem köd i intézményrendszer támogatása 3,91 649,6 1 189,0

3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 6,6

111,4 111,44 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 1,5

6 2007-t l induló  EU nagyberuházások és komplex programok el készítése 28,8467,2

8 200,08 221,5 21,58 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáter  támogatása 2 700,05 834,3 5 883,5

40,2 40,29 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 56,0 40,2

1 431,1 1 431,18 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 439,0

182 525,1182 525,1182 525,1182 525,11 012 717,41 012 717,41 012 717,41 012 717,41 195 242,51 195 242,51 195 242,51 195 242,5Összesen: 182 426,5182 426,5182 426,5182 426,5916 051,5916 051,5916 051,5916 051,51 090 431,91 090 431,91 090 431,91 090 431,9

XX. NEMZETI ER FORRÁS MINISZTÉRIUM

7 244,0Nemzeti Er forrás Minisztérium igazgatása1 10 640,8

54,8M ködési költségvetés1 507,4

5 180,7Személyi juttatások1 5 571,3

1 384,1Munkaadókat terhel  járulékok2 1 384,7

701,5Dologi kiadások3 4 196,5

17,5Egyéb m ködési célú kiadások5 734,1

Felhalmozási költségvetés2 2,8

15,0Intézményi beruházási kiadások1 65,5

Felújítás2 0,4

Kölcsönök3 10,78,6

1 938,1Állami szociális intézetek2 1 997,5

264,7M ködési költségvetés1 744,7
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
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Cím 
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2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XX

1 228,4Személyi juttatások1 1 342,9

330,9Munkaadókat terhel  járulékok2 328,8

582,3Dologi kiadások3 1 095,1

4,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4 7,9

Egyéb m ködési célú kiadások5 1,4

1,2Felhalmozási költségvetés2 42,5

57,7Intézményi beruházási kiadások1 124,1

Felújítás2 24,5

2 360,6Egyéb kulturális intézmények4 3 732,6

1 994,4M ködési költségvetés1 2 669,1

2 266,0Személyi juttatások1 2 212,5

609,1Munkaadókat terhel  járulékok2 557,2

1 467,5Dologi kiadások3 2 181,6

5,1Egyéb m ködési célú kiadások5 1 302,8

105,5Felhalmozási költségvetés2 2 618,5

105,7Intézményi beruházási kiadások1 2 446,7

Felújítás2 16,5

7,1Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 179,0

Kormányzati beruházás4 62,7

1,21,2Kölcsönök3
170 418,3Egyetemek, f iskolák5 183 833,0

224 262,6M ködési költségvetés1 266 120,9

163 561,3Személyi juttatások1 163 562,7

47 826,5Munkaadókat terhel  járulékok2 42 698,7

145 410,0Dologi kiadások3 195 122,3

31 905,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4 29 453,1

3 347,8Egyéb m ködési célú kiadások5 2 074,3

Kamatfizetések6 50,1

34 487,1Felhalmozási költségvetés2 40 873,0

23 743,7Intézményi beruházási kiadások1 45 439,1

12 234,6Felújítás2 15 932,3
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XX

1 139,1Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 248,2

Kormányzati beruházás4 256,8

88,488,4Kölcsönök3 354,2130,8

2 258,6Egyéb oktatási intézmények6 3 201,2

1 617,2M ködési költségvetés1 3 492,1

1 684,9Személyi juttatások1 2 101,5

457,4Munkaadókat terhel  járulékok2 534,9

1 655,5Dologi kiadások3 4 531,8

Felhalmozási költségvetés2 70,4

8,0Intézményi beruházási kiadások1 121,0

70,0Felújítás2
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 133,4

5 621,3Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal7 4 916,1

140,0M ködési költségvetés1 277,1

187,2Személyi juttatások1 219,4

49,6Munkaadókat terhel  járulékok2 54,1

74,5Dologi kiadások3 169,6

5 442,6Egyéb m ködési célú kiadások5 5 287,3

Felhalmozási költségvetés2 0,1

7,4Intézményi beruházási kiadások1 24,3

Felújítás2 1,5

3 467,8Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei9 3 869,1

170,3M ködési költségvetés1 226,4

2 146,5Személyi juttatások1 2 121,0

577,6Munkaadókat terhel  járulékok2 554,0

833,2Dologi kiadások3 1 025,8

63,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4 61,5

Egyéb m ködési célú kiadások5 0,4

3,4Felhalmozási költségvetés2 56,3

20,5Intézményi beruházási kiadások1 73,7

Felújítás2 53,3
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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csop.
 név
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csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XX

1 152,9Gyógyító-megel z  ellátás országos szakintézetei10 5 843,6

43 723,6M ködési költségvetés1 53 266,7

13 407,1Személyi juttatások1 14 128,2

3 576,7Munkaadókat terhel  járulékok2 3 757,4

24 791,8Dologi kiadások3 28 822,2

8,1Egyéb m ködési célú kiadások5 2 794,7

242,7Felhalmozási költségvetés2 4 546,3

2 348,7Intézményi beruházási kiadások1 5 248,9

675,8Felújítás2 580,0

311,0Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 3 055,9

Kormányzati beruházás4 3 100,0

10,010,0Kölcsönök3 0,5110,5

9 219,8Közgy jtemények11 10 225,0

8 569,5M ködési költségvetés1 9 928,6

7 405,2Személyi juttatások1 7 804,4

2 066,1Munkaadókat terhel  járulékok2 2 036,9

7 696,9Dologi kiadások3 9 605,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 5,4

38,6Egyéb m ködési célú kiadások5 285,8

2 351,4Felhalmozási költségvetés2 414,5

2 841,9Intézményi beruházási kiadások1 487,9

23,0Felújítás2 151,1

69,0Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 0,1

Kormányzati beruházás4 225,0

Kölcsönök3 4,63,7

5 278,8M vészeti intézmények12 6 014,2

2 240,0M ködési költségvetés1 3 028,4

4 464,7Személyi juttatások1 4 424,5

1 073,2Munkaadókat terhel  járulékok2 965,7

1 629,9Dologi kiadások3 2 726,6

2,6Egyéb m ködési célú kiadások5 2,5
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el irányzat

2011. évi teljesítés
XX

150,0Felhalmozási költségvetés2 21,4

398,4Intézményi beruházási kiadások1 41,1

100,0Felújítás2 3,1

Sportintézmények13
904,11 Nemzeti Sport Intézet 2 348,0

6,0M ködési költségvetés1 6,9

326,1Személyi juttatások1 361,3

93,2Munkaadókat terhel  járulékok2 93,0

490,8Dologi kiadások3 638,2

Egyéb m ködési célú kiadások5 1 079,8

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 10,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 27,3

2 528,62 Nemzeti Sportközpontok 4 799,0

1 963,0M ködési költségvetés1 2 444,0

1 256,3Személyi juttatások1 1 269,5

356,1Munkaadókat terhel  járulékok2 311,8

2 729,2Dologi kiadások3 3 626,0

Felhalmozási költségvetés2 31,2

150,0Intézményi beruházási kiadások1 606,9

Felújítás2 49,5

169,0Országos Ment szolgálat14 2 232,5

25 387,4M ködési költségvetés1 26 850,2

15 414,3Személyi juttatások1 15 577,7

4 070,7Munkaadókat terhel  járulékok2 4 573,8

5 850,6Dologi kiadások3 5 699,8

220,8Egyéb m ködési célú kiadások5 1 981,1

Felhalmozási költségvetés2 1 794,2

Intézményi beruházási kiadások1 512,6

Felújítás2 134,7

2 370,1Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal15 39 289,6



24364
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi140.szám

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban
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2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XX

672,2M ködési költségvetés1 3 456,2

1 907,7Személyi juttatások1 2 158,3

512,7Munkaadókat terhel  járulékok2 551,5

611,9Dologi kiadások3 1 603,0

Egyéb m ködési célú kiadások5 33 743,8

Felhalmozási költségvetés2 845,9

10,0Intézményi beruházási kiadások1 882,9

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 334,8

Kölcsönök3 428,4428,4

4 973,0Országos Tisztif orvosi Hivatal és intézményei16 13 620,4

2 614,0M ködési költségvetés1 3 573,6

4 468,6Személyi juttatások1 3 715,5

1 173,9Munkaadókat terhel  járulékok2 923,1

1 561,1Dologi kiadások3 12 007,8

286,8Egyéb m ködési célú kiadások5 1 147,6

Felhalmozási költségvetés2 1 175,6

73,7Intézményi beruházási kiadások1 1 277,9

22,9Felújítás2 81,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 62,6

1 760,9Országos Vérellátó Szolgálat17 1 967,7

10 753,3M ködési költségvetés1 11 368,6

3 912,4Személyi juttatások1 3 876,4

986,8Munkaadókat terhel  járulékok2 980,5

7 065,0Dologi kiadások3 8 508,7

Egyéb m ködési célú kiadások5 8,2

Felhalmozási költségvetés2 405,5

530,0Intézményi beruházási kiadások1 728,2

20,0Felújítás2 14,5

Kölcsönök3 0,4

920,6Szak- és továbbképz  intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, 
kutatóintézetek

18 343,1
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XX

619,4M ködési költségvetés1 299,2

861,5Személyi juttatások1 220,0

215,5Munkaadókat terhel  járulékok2 61,0

213,9Dologi kiadások3 213,0

201,6Egyéb m ködési célú kiadások5 331,6

Felhalmozási költségvetés2
47,5Intézményi beruházási kiadások1 25,3

824,0Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet19 1 078,4

10,8M ködési költségvetés1 897,8

417,7Személyi juttatások1 630,1

112,6Munkaadókat terhel  járulékok2 163,7

156,8Dologi kiadások3 846,0

146,0Egyéb m ködési célú kiadások5 221,0

Felhalmozási költségvetés2 6,2

1,7Intézményi beruházási kiadások1 17,7

Kölcsönök3 0,1

Fejezeti kezelés  el irányzatok20
1 Beruházás

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 1,2

3 Fels oktatási fejlesztési program
20,0 20,010 Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció 20,0

23 ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója 150,0

27 Károly Róbert F iskola rekonstrukció 117,2

33 Fels oktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések 140,0

4 Kulturális beruházások

1 Múzeumi rekonstrukció 106,1

400,0 400,02 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 50,0547,0 400,0

3 Kulturális tevékenységek beruházásai 220,0404,4

4 Külföldi kulturális intézetek b vítése, rekonstrukciója, kiépítése 3,8

150,0 150,05 Örökségvédelmi fejlesztések 41,1 10,8

5 Egészségügyi beruházások
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XX

3 100,0 3 100,01 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése

6 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 0,1

2 Normatív finanszírozás
3 525,0 3 525,01 Fels oktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi el irányzata 245,03 524,7 3 293,5

107 575,0 107 575,03 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészít  támogatás 157,5111 237,0 108 724,0

200,0 200,07 Hallgatói létszám képzési többlete (állami fels oktatás) 14,3234,2 200,0

2 520,0 2 520,08 Egyházi fels oktatási intézmények hitéleti képzése 62,12 595,6 2 520,0

5 500,0 5 500,010 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 102,55 679,2 5 399,3

2 650,0 2 650,011 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi fels oktatás) 35,32 881,5 2 750,7

105,0 105,017 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 179,0 35,1

3 Fels oktatási feladatok támogatása

4 Fels oktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 0,46,2

50,0 50,026 Fels oktatás kiegészít  támogatása 6,5119,6 186,5

295,0 295,033 Fels oktatási információs rendszerek m ködtetése EISZ-koordináció 3,5617,8 295,0

24,6 24,634 Szakkollégiumi Kiválósági Központok

35 Fels oktatási szakkollégiumok támogatása 18,7

40,0 40,036 Pedagógus díszdiploma 3,31,1 40,0

126,9 126,944 Magyar Fels oktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 100,2 126,9

50,0 50,045 Fels oktatási és Tudományos Tanács támogatása 50,0 50,0

46 Egyéb fels oktatási feladatok támogatása 15,2

270,6 270,647 Lakitelek Népf iskola támogatása 330,6 330,6

4 Közoktatási feladatok támogatása

1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kompenzációja 19,2 18,9

9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi el irányzata 39,8

1 000,0 1 000,018 Érettségi vizsga lebonyolítása 3,071,8 35,0

586,0 586,023 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 81,349,0 7,3

67,0 67,027 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igény  gyerekek, 
tanulók közoktatási ellátásának támogatása

66,0 29,8

207,8 207,829 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 22,793,1 58,4

200,0200,030 Közoktatás Fejlesztési Célel irányzat 0,716,1

31 Közoktatási ellen rzési, pályázat-lebonyolítási feladatok 6,7
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32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok egyszeri keresetkiegészítése 0,6

32,0 32,033 Nemzetiségi oktatási programok 4,014,0 5,1

876,3 876,334 Nemzeti Tehetség Program 2,1415,9 878,8

35 Teljesítmény motivációs pályázati alap 10,06,2

36 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset-kiegészítése 0,1

66,0 66,038 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése
140,0 140,039 A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása 20,5 21,0

300,0 300,040 Kisiskolák támogatása 100,9 143,7

5 Egyéb feladatok támogatása

4 Mentor és egyéb feladatok támogatása
50,0 50,01 Mentor program támogatása 0,150,0 50,0

2 Esélyegyenl ségi és integrációs programok támogatása 30,6147,8

1 284,6 1 284,615 "Útravaló" ösztöndíj program 501,91 073,1 564,0

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
556,0 556,01 Határon túli oktatási feladatok támogatása 9,0132,0 238,3

80,0 80,02 Határon túli kulturális feladatok támogatása 52,3 63,5

80,0 80,019 Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 1,343,9 332,0

20 Maradványelszámolás 2,652,2

21 Kis létszámú szakok, kiemelked  intézményi teljesítmény, doktori iskolák, 
tehetséggondozás támogatása

0,40,1

15,0 15,022 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB m ködtetése, határon túli ifjúsági 
feladatok koordinálása

6,0 9,3

25,0 25,023 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása 1,1 9,2

32,5 32,56 Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások

7 Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból ered  kötelezettségek
214,5 214,51 Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 28,0

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

5 Kétoldalú munkatervi feladatok
12,2 12,21 Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok 6,119,3 14,2

6,8 6,82 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 0,539,0 45,8

6 Nemzetközi tagdíjak
332,4 332,41 Nemzetközi oktatási tagdíjak 0,1
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10,2 10,22 Nemzetközi kulturális tagdíjak 12,6 5,8

3 Sport tagdíjak 10,5

7 EU közösségi programok 3,6

46,0 46,09 OECD és EU oktatási kötelezettségek 8,6

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
20,9 20,91 Oktatási szakdiplomáciai feladatok 1,9 8,0

34,1 34,12 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 1,3135,3 16,0

9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok
16,7 16,75 ÚMFT-s fejlesztések el készítése, projektek kidolgozása 7,2 30,0

6 EU tagságból ered  együttm ködések
23,2 23,21 EU tagságból ered  oktatási együttm ködések 2,6 6,5

22,1 22,12 EU tagságból ered  kulturális együttm ködések 16,8 14,5

8 Európai uniós programok el finanszírozása 45,81,0

10 Kutatás-fejlesztés támogatása
5,1 5,12 Fels oktatási kutatási program 2,1

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
131,5 131,51 Filmszakmai támogatások 23,1 68,3

180,0 180,02 Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása
246,0 246,03 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 246,0 246,0

656,0 656,04 Filmek gyártásának támogatása 25,8670,7 733,7

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
221,7 221,71 Közgy jteményi szakmai feladatok - közgy jtemények nemzeti értékment

programja
5,095,0 81,5

229,6 229,62 Közm vel dési szakmai feladatok 41,2193,9 79,9

29,2 29,23 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 0,34,1

21,0 21,08 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könny zenei Kultúráért 14,5 21,0

13 M vészeti tevékenységek
482,7 482,74 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 79,3481,1 423,4

1 204,0 1 204,05 El adóm vészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 26,511,9 10,5

500,0 500,06 Liszt Ferenc Emlékév kiadásai 405,0 411,6
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144,7 144,77 A Nemzet Színésze cím támogatása 144,7 144,7

8 Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban 198,9 200,0

512,1 512,114 A kábítószer-fogyasztás megel zésével kapcsolatos feladatok 5,0310,7 430,1

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
287,0 287,01 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. 420,0 287,0

68,8 68,82 Budapesti Európai Ifjúsági Központ m ködtetése és fejlesztése 12,0

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
102,0 102,01 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 0,9108,4 92,9

155,3 155,32 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 4,726,8 79,9

132,0 132,04 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 3,722,8 132,0

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
10,0456,8 446,81 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása 8,1346,3 1 411,2

2 A kisösszeg , közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és m ködtetése 13,3

165,0 165,04 Magyarországon kísér  nélküli külföldi kiskorúak ellátása 65,6

282,0 282,05 El zetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele
160,0 160,06 Családpolitikai Programok 8,8 49,0

140,0 140,07 Családpolitikai célú pályázatok 90,0

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 745,0 1 745,01 Otthonteremtési támogatás 12,11 766,2 1 745,0

1 272,6 1 272,63 Gyermektartásdíjak megel legezése 11,91 727,7 1 768,6

1 250,0 1 250,05 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3,81 221,4 1 250,0

5,0705,0 700,06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 7,5455,9 885,3

561,0 561,07 GYES-en és GYED-en lév k hallgatói hitelének célzott támogatása 4,2576,1 567,2

353,4 353,418 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok 
ellátása

16,8265,9 362,2

19 Szociális célú humánszolgáltatások
37 562,1 37 562,11 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 1 151,238 620,9 37 155,2

14 715,5 14 715,53 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 105,418 226,0 17 852,6

7 275,2 7 275,24 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelz rendszeres házi 
segítségnyújtás finanszírozása

0,7 500,0

5 Szociális szolgáltatások kiegészít  támogatása 1,2312,8
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20 Társadalmi kohéziót er sít  tárcaközi integrációs szociális programok
5,0 5,01 Országos Fogyatékosügyi Tanács m ködtetése

2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenl tlenségek 
csökkentését el segít  programok támogatása

4,1

12,0122,0 110,03 Országos Esélyegyenl ségi Hálózat m ködését el segít  tevékenységek támogatása 0,8213,7 38,4

85,0 85,04 Krízisellátó rendszer m ködését el segít  tevékenységek támogatása 104,3 72,8

5,0 5,05 N k és férfiak társadalmi egyenl ségét el segít  tevékenységek támogatása 11,0 1,5

119,0 119,06 Fogyatékos személyek esélyegyenl ségét el segít  programok támogatása 34,5328,0 184,7

80,0 80,07 Id sügyi programok 25,9 42,8

461,0 461,08 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 460,7 460,7

21 PHARE Programok

4 Halmozottan hátrányos helyzet  fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01)

2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) 2,7

6 Halmozottan hátrányos helyzet  fiatalok társadalmi integrációja II.

1 PHARE forrás 2,7

22 Egészségügyi ágazati célel irányzatok
8 672,0 8 672,01 Oltóanyag beszerzés 159,4

380,3 380,32 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 246,52 219,4 550,9

1 052,2 1 052,23 Légimentés eszközpark bérlésével összefügg  kiadások
1 364,0 1 364,09 Altató-, lélegeztet gép, monitor bérlésével összefügg  kiadások

11 Regionális ágazati feladatok támogatása 35,5

110,0110,013 Kisforgalmú gyógyszertárak m ködtetési támogatása 235,0238,7

14 Egészségmeg rzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása 5,924,0

5,0 5,015 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 138,251,4

727,4 727,416 Ment gépjárm  és eszközbeszerzés
150,0 150,017 Légimentés eszközpark fejlesztés
196,4 196,418 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok 

ellátása
10,0 3,0

23 Sporttevékenység támogatása
1 620,8 1 620,81 Utánpótlás-nevelési feladatok 5,688,0 178,1

2 Iskolai, diák és fels oktatási sport támogatása 0,7

3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi140.szám
24371

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XX

1 Sportegészségügyi feladatok támogatása 1,2

2 Hazai doppingellenes tevékenység támogatása 4,7

613,8 613,84 Versenysport támogatása 50,4981,3 647,7

2 200,0 2 200,05 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá 
az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefügg  feladatainak támogatása

2 450,0 2 450,0

6 Az olimpiai mozgalommal összefügg , valamint egyéb, a sport stratégiai 
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

2 742,1 2 742,11 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 742,1 2 742,1

2 070,0 2 070,02 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 3,92 263,3 2 384,3

120,0 120,03 Válogatott kerettagok emelt szint  sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása 120,0 120,0

183,5 183,54 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 183,5 183,5

335,2 335,25 Diák- és hallgatói sport támogatása 335,2 335,2

150,0 150,06 Szabadid sport események támogatása 150,0 150,0

14,0 14,07 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 3,68,5 85,3

8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 0,1

401,4 401,423 Szabadid sport támogatása 14,9391,9 293,9

15,0 15,025 Sport népszer sítésével összefügg  kiadások 10,016,5 7,8

27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadid sport- és diáksport-programok 
támogatása)

8,0

44,2 44,228 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok m ködtetése és projektjei 51,3 43,8

37 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása 0,3

38 Fogyatékkal él k sportjának támogatása 7,0

39 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefügg  támogatása 5,3

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
960,0 960,010 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefügg

feladatainak támogatása
480,0 960,0

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

1 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 2010. 
évi maradványa

167,3

1 621,0 1 621,02 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
(2011. évi feladatfinanszírozás)

20,49,9 266,9

302,5 302,512 Magyar Sport Háza támogatása 302,5 302,5

1,0 1,013 Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefügg  feladatok 193,7 193,7
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25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
50,0 50,01 Fels oktatási felújítási programok

2 Nem állami intézmények felújítás, beruházás 11,553,9

18,5 18,53 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 21,20,5

250,0 250,05 Egészségügyi intézmények felújítása 88,4 225,0

90,0 90,06 Egyházi fels oktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 71,9 90,0

82,0 82,07 A szentgotthárdi barokk templom bels  restaurációja 82,0

32,8 32,88 Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása 32,8

9 Egyéb intézményi rekonstrukció 50,050,0

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

1 Oktatásért Közalapítvány 17,0

200,0 200,02 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelv  Egyetemért 200,0 200,0

131,5 131,53 Nemzetközi Pet  András Közalapítvány 0,6131,5 131,5

10,0 10,04 Magyary Zoltán Fels oktatási Közalapítvány 10,0 10,0

34,7 34,76 Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány (MAFIA) 34,7 34,7

32,4 32,47 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány 55,4 32,4

30,0 30,08 Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány 30,0 30,0

86,1 86,19 Tempus Közalapítvány 49,0135,1 86,1

16,0 16,010 Pro Scientia Naturae Alapítvány 8,0 16,0

8,0 8,011 Bocskai István Alapítvány 8,0 8,0

3,1 3,112 András Alapítvány 2,6 3,1

13 A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány 7,0

24,7 24,714 Autizmus Alapítvány 24,7 24,7

2,0 2,016 British Council Hungary 2,0

0,6 0,617 Francia Nyelv  Diákszínjátszásért Alapítvány
220,0 220,019 Határon túli magyar fels oktatási intézmények támogatása 147,5 197,0

20 Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért 120,0

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok
800,0 800,01 Magyar Mozgókép Közalapítvány programja
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235,0 235,02 Magyar Mozgókép Közalapítvány m ködése 189,0

1 375,0 1 375,03 Magyar Alkotóm vészeti Közalapítvány 556,0 685,0

53,0 53,04 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete 
Közalapítvány

53,0 53,0

171,0 171,05 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgy jtemény Közalapítvány 171,0 171,0

196,0 196,06 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
(Terror Háza Múzeum)

205,9 196,0

476,5 476,510 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 552,0 476,5

3,5 3,511 Anna Lindh Alapítvány
45,0 45,012 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) 45,0 45,0

12 Szociális alapítványok, közalapítványok
208,8 208,81 Fogyatékos Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány támogatása 243,8 208,8

70,0 70,02 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 70,0

17,9 17,93 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 20,037,9 17,9

277,9 277,94 Hajléktalanokért Közalapítvány 301,9 207,9

238,0 238,05 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 189,0 100,0

50,0 50,06 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 50,0 50,0

13 Egészségügyi alapítványok, közalapítványok
25,4 25,41 Bébi Koraszülött Ment  Alapítvány 25,4 28,2

33,4 33,42 Beteg Gyermekekért Alapítvány 33,4 37,2

29,1 29,13 Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány 29,1 32,2

25,0 25,04 Egészséges Újszülöttekért Alapítvány 25,0 27,7

28,5 28,55 ISPITA Alapítvány 28,5 31,6

141,3 141,36 Peter Cerny Alapítvány 141,3 155,8

41,2 41,27 Segíts Élni Alapítvány 41,2 45,5

51,3 51,38 Szegedi Újszülött Életment  Szolgálat Alapítvány 51,3 56,7

30,4 30,49 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 30,4 33,6

20,0 20,010 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 10,320,0 20,0

9,0 9,011 Húszan Még Vagyunk Alapítvány 9,0 9,0

14 Sport alapítványok, közalapítványok
16,5 16,51 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 16,5 16,5
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28 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok 
támogatása

887,5 887,51 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 1 284,1 887,5

7 297,6 7 297,62 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 174,27 828,3 7 522,1

100,0 100,029 Egészségügyi köztestületek támogatása 0,181,4 100,0

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek m ködési támogatása

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
90,5 90,52 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, 

bizottságok támogatása
133,6 74,5

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
3,3 3,31 Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete 3,3 3,3

637,9 637,92 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, 
egyesületek, bizottságok támogatása

620,1 602,9

24 Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek
100,0 100,01 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,0 100,0

10,0 10,02 Magyar Rákellenes Liga támogatása 10,0 10,0

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
128,0 128,01 Értelmi Fogyatékossággal Él k és Segít ik Országos Szövetségének támogatása 101,0 128,0

160,0 160,02 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 120,0 160,0

160,0 160,03 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 120,0 160,0

160,0 160,04 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 150,9 160,0

222,6 222,65 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei 1,2295,7 532,0

15,0 15,06 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 15,0 15,0

40,0 40,07 Autisták Országos Szövetsége 40,0 40,0

25,0 25,08 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 25,0 25,0

20,1 20,19 Magyar Lelki Els segély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 20,1 23,1

12,8 12,810 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 12,8 12,8

193,7 193,711 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 165,6 193,7

17,8 17,812 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat 3,419,5 17,8

40,0 40,014 Magyar Református Szeretetszolgálat 20,0 40,0

200,0 200,015 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 150,0 200,0

140,0 140,016 Katolikus Karitasz 140,0 140,0
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40,0 40,017 Johannita Segít szolgálat 20,0 40,0

62,4 62,418 Progress Társadalmi és Szolidaritási Program
20,0 20,019 Siketvakok Országos Egyesülete 20,0 20,0

20,0 20,020 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos 
Szövetsége

20,0 20,0

26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
163,1 163,12 Magyar Olimpiai Bizottság 114,4 163,1

30,5 30,53 Nemzeti Sportszövetség 28,6 30,5

12,8 12,84 Nemzeti Szabadid sport Szövetség 12,7 12,8

5 Sportegyesületek Országos Szövetsége 0,2

90,3 90,36 Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása 82,1 90,3

161,7 161,77 Felkészítést végz  sportszakemberek támogatása 161,7 161,7

139,7 139,78 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása 148,7 139,7

18,0 18,09 Magyar Paralimpiai Bizottság 10,6 18,0

27,8 27,810 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 28,0 27,8

34 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

1 Phare programok

4 Információs technológia az általános iskolában, hazai társfinanszírozás 0,7

3 500,028 957,3 25 457,335 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 596,520 487,9 17 382,3

37 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése 79,9

5 000,0 5 000,039 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 91,51 354,7

42 EU elnökség kulturális megjelenése 22,424,5

43 EU elnökséggel kapcsolatos feladatok 5,1

44 Kríziskezel  program 182,0204,3

13 000,0 13 000,046 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg  bértámogatás 485,4201,0 1 161,3

500,024 765,0 24 265,047 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg  költségkompenzáció 1 847,41 860,2 362,6

5,0 5,049 Bels  ellen rzéssel összefügg  feladatok támogatása

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
60,0 60,01 Kulturális ágazati és intézményi felügyeleti feladatok támogatása
36,8 36,82 Egyéb kulturális szakmai feladatok támogatása

3 Emlékpont Központ támogatása 25,0 25,0
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4 Magyar M vészeti Akadémia támogatása 100,0 100,0

6 Nyugdíjsegélyek költségvetési megtérítése 860,0

15,083,2 68,251 Fejezeti felügyeleti feladatok támogatása 39,0 141,3

52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 600,0 600,0

53 Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefügg  feladatok támogatása 5,0 6,5

540 225,5540 225,5540 225,5540 225,5366 856,1366 856,1366 856,1366 856,1907 081,6907 081,6907 081,6907 081,61 -  20. cím összesen: 543 291,4543 291,4543 291,4543 291,4450 498,7450 498,7450 498,7450 498,7993 373,5993 373,5993 373,5993 373,5

Családi támogatások21
357 726,01 Családi pótlék 353 566,7

5 941,02 Anyasági támogatás 5 608,0

65 079,03 Gyermekgondozási segély 64 767,5

13 782,04 Gyermeknevelési támogatás 13 455,4

1 905,05 Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 990,2

6 830,06 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6 995,0

4 952,07 Életkezdési támogatás 5 141,2

Egyéb szociális ellátások és költségtérítések22
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatások

13 344,01 Rokkantsági járadék 13 264,9

61 726,02 Megváltozott munkaképesség ek járadéka 57 110,0

2 373,03 Egészségkárosodási járadék 2 342,2

7 610,04 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése

7 569,9

4 127,05 Mez gazdasági járadék 3 688,8

31 308,06 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 30 306,5

19 733,08 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 20 402,4

4 768,09 Házastársi pótlék 4 550,0

85,013 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 79,4

500,014 Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése 527,1

3 Különféle jogcímen adott térítések
19 500,01 Közgyógyellátás 20 549,2

5 000,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 000,0
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400,03 Terhesség-megszakítás 400,0

1 600,04 Folyósított ellátások utáni térítés 1 603,1

540 225,5540 225,5540 225,5540 225,5366 856,1366 856,1366 856,1366 856,11 535 370,61 535 370,61 535 370,61 535 370,6Összesen: 543 291,4543 291,4543 291,4543 291,4450 498,7450 498,7450 498,7450 498,71 612 291,01 612 291,01 612 291,01 612 291,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 275,8Gazdasági Versenyhivatal igazgatása1 1 244,5

M ködési költségvetés1 878,8

876,3Személyi juttatások1 993,1

228,5Munkaadókat terhel  járulékok2 269,6

168,0Dologi kiadások3 418,6

Egyéb m ködési célú kiadások5 167,3

Felhalmozási költségvetés2 7,7

3,0Intézményi beruházási kiadások1 24,6

Kölcsönök3 0,1

Fejezeti kezelés  el irányzatok2
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 63,8

1 275,81 275,81 275,81 275,81 275,81 275,81 275,81 275,8Összesen: 1 308,31 308,31 308,31 308,3886,6886,6886,6886,61 873,21 873,21 873,21 873,2

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

8 297,6Központi Statisztikai Hivatal1 22 728,2

660,4M ködési költségvetés1 839,0

5 632,2Személyi juttatások1 7 999,1

1 432,2Munkaadókat terhel  járulékok2 1 859,6

1 688,7Dologi kiadások3 3 612,1

23,0Egyéb m ködési célú kiadások5 5 999,0

203,1Felhalmozási költségvetés2 63,9

370,0Intézményi beruházási kiadások1 711,6

15,0Felújítás2 90,6

35,235,2Kölcsönök3 26,6105,7

187,8KSH Könyvtár4 204,1
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XXXI

61,4M ködési költségvetés1 63,4

164,8Személyi juttatások1 157,6

43,3Munkaadókat terhel  járulékok2 37,1

40,1Dologi kiadások3 63,4

30,3Felhalmozási költségvetés2 23,6

30,8Intézményi beruházási kiadások1 17,5

0,5Felújítás2 21,9

96,1KSH Népességtudományi Kutató Intézet5 123,6

21,0M ködési költségvetés1 28,4

80,2Személyi juttatások1 97,2

21,6Munkaadókat terhel  járulékok2 22,3

15,3Dologi kiadások3 34,8

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 0,5

Fejezeti kezelés  el irányzatok6
14 335,9 14 335,93 Népszámlálás

0,3 0,35 Nemzetközi tagdíjak

22 917,722 917,722 917,722 917,71 011,41 011,41 011,41 011,423 929,123 929,123 929,123 929,1Összesen: 23 055,923 055,923 055,923 055,91 044,91 044,91 044,91 044,920 830,020 830,020 830,020 830,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

MTA Titkársága1
1 088,61 MTA Titkárság Igazgatása 1 389,6

10,2M ködési költségvetés1 77,4

797,7Személyi juttatások1 913,5

204,4Munkaadókat terhel  járulékok2 227,2

96,7Dologi kiadások3 345,3

Egyéb m ködési célú kiadások5 8,0

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 20,9

Felújítás2 15,1
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XXXIII

15,015,0Kölcsönök3 5,35,3

4 715,82 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak 4 547,8

17,0M ködési költségvetés1 20,5

3 935,0Személyi juttatások1 3 635,6

765,0Munkaadókat terhel  járulékok2 963,5

32,8Dologi kiadások3 24,9

Egyéb m ködési célú kiadások5 0,1

2 380,83 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 418,8

M ködési költségvetés1
1 895,7Személyi juttatások1 1 931,0

483,5Munkaadókat terhel  járulékok2 508,0

1,6Dologi kiadások3 1,6

181,14 MTA Köztestületi feladatok 136,2

M ködési költségvetés1 4,9

78,4Személyi juttatások1 48,5

16,4Munkaadókat terhel  járulékok2 15,1

83,3Dologi kiadások3 75,9

3,0Egyéb m ködési célú kiadások5 2,0

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 1,2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 0,1

12,5MTA Széchenyi Irodalmi és M vészeti Akadémia2 13,9

2,4M ködési költségvetés1 2,1

9,1Személyi juttatások1 8,3

2,4Munkaadókat terhel  járulékok2 2,1

3,4Dologi kiadások3 6,4

Egyéb m ködési célú kiadások5 1,0

Felhalmozási költségvetés2
Intézményi beruházási kiadások1 0,1

476,4MTA Könyvtára3 493,1

25,5M ködési költségvetés1 120,9
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248,0Személyi juttatások1 261,5

62,5Munkaadókat terhel  járulékok2 65,3

165,4Dologi kiadások3 243,0

Felhalmozási költségvetés2 5,7

1,0Intézményi beruházási kiadások1 8,4

25,0Felújítás2 32,8

7 276,5MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek4 8 317,1

4 838,0M ködési költségvetés1 9 058,3

7 050,2Személyi juttatások1 7 998,1

1 888,6Munkaadókat terhel  járulékok2 2 107,2

2 655,1Dologi kiadások3 5 301,0

40,8Egyéb m ködési célú kiadások5 331,5

127,1Felhalmozási költségvetés2 1 396,3

407,1Intézményi beruházási kiadások1 1 321,9

199,8Felújítás2 154,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 4,3

10,010,0Kölcsönök3 60,560,5

4 205,0MTA Élettudományi kutatóintézetek5 5 797,4

2 909,7M ködési költségvetés1 6 523,9

4 088,3Személyi juttatások1 4 536,8

1 138,2Munkaadókat terhel  járulékok2 1 153,7

1 518,6Dologi kiadások3 3 913,6

70,3Egyéb m ködési célú kiadások5 520,4

381,2Felhalmozási költségvetés2 768,6

501,1Intézményi beruházási kiadások1 1 659,8

179,4Felújítás2 258,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 47,4

5,95,9Kölcsönök3 0,30,8

3 843,8MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek6 4 517,6

969,2M ködési költségvetés1 2 499,0

3 301,0Személyi juttatások1 3 649,3



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi140.szám
24381

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
XXXIII

864,1Munkaadókat terhel  járulékok2 948,6

488,7Dologi kiadások3 1 742,6

27,4Egyéb m ködési célú kiadások5 435,4

12,6Felhalmozási költségvetés2 23,4

48,3Intézményi beruházási kiadások1 124,8

96,1Felújítás2 157,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 6,3

185,5MTA Területi akadémiai központok7 180,0

63,0M ködési költségvetés1 75,2

113,5Személyi juttatások1 116,1

31,1Munkaadókat terhel  járulékok2 28,9

81,9Dologi kiadások3 94,7

Egyéb m ködési célú kiadások5 0,6

Felhalmozási költségvetés2 0,8

Intézményi beruházási kiadások1 9,3

22,0Felújítás2 37,9

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 0,6

707,1MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése8 774,0

307,6M ködési költségvetés1 412,0

268,2Személyi juttatások1 280,9

80,3Munkaadókat terhel  járulékok2 74,7

528,5Dologi kiadások3 596,7

Egyéb m ködési célú kiadások5 0,5

Felhalmozási költségvetés2 91,6

39,7Intézményi beruházási kiadások1 124,1

98,0Felújítás2 131,2

151,4MTA Kutatásszervezési feladatok9 154,9

M ködési költségvetés1 36,4

107,8Személyi juttatások1 120,2

28,3Munkaadókat terhel  járulékok2 31,5

11,9Dologi kiadások3 32,3
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Egyéb m ködési célú kiadások5 10,8

Felhalmozási költségvetés2 4,2

1,5Intézményi beruházási kiadások1 30,4

1,9Felújítás2
1 859,6MTA Támogatott Kutatóhelyek10 2 273,4

15,0M ködési költségvetés1 440,8

1 452,6Személyi juttatások1 1 502,5

364,8Munkaadókat terhel  járulékok2 382,8

52,0Dologi kiadások3 444,3

Egyéb m ködési célú kiadások5 14,4

Felhalmozási költségvetés2 26,1

5,2Intézményi beruházási kiadások1 139,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 2,0

263,7MTA Jóléti intézmények11 283,4

228,5M ködési költségvetés1 252,1

226,8Személyi juttatások1 199,3

64,9Munkaadókat terhel  járulékok2 52,5

165,8Dologi kiadások3 198,7

Egyéb m ködési célú kiadások5 0,1

Felhalmozási költségvetés2 23,0

0,2Intézményi beruházási kiadások1 16,1

34,5Felújítás2 88,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 6,8

392,5OTKA Iroda12 436,2

M ködési költségvetés1 165,0

220,1Személyi juttatások1 252,4

54,4Munkaadókat terhel  járulékok2 68,7

105,0Dologi kiadások3 119,3

Egyéb m ködési célú kiadások5 136,5

Felhalmozási költségvetés2
13,0Intézményi beruházási kiadások1 17,0
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Fejezeti kezelés  el irányzatok13
2 Ágazati célel irányzatok

28,5 28,51 Tudós társaságok támogatása 22,3 22,3

2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás
20,1 20,11 Magyar Tudomány 0,220,1 20,1

83,4 83,42 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 0,863,2 68,6

80,0 80,03 Központi kiadványok támogatása 33,2 47,1

42,4 42,43 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 100,9

272,3 272,34 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok 8,2196,5

158,0 158,05 Nemzetközi tagdíjak 1,676,9 75,9

1 089,9 1 089,96 Lendület Program 0,4 18,8

12,0 12,07 Közel-Keleti kutatások támogatása 10,9

50,0 50,08 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság m ködtetésének alapítványi 
támogatása

61,8 45,5

13,1 13,19 Bolyai M hely Közhasznú Alapítvány támogatása 13,1 13,1

24,7 24,710 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 22,8 22,0

10,0 10,011 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 9,9 9,9

556,4 556,413 Szakmai feladatok teljesítése 136,5426,2 318,0

4 400,04 400,014 Intézményekhez le nem bontott bevétel
300,0 300,015 Infrastrukturális fejlesztés a kutatóhálózatban

3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
5 436,0 5 436,01 Kutatási témapályázatok 79,8740,4 925,2

189,4 189,45 Központi kezelés  felújítások 4,5 20,8

6 Gazdasági és Szociális Tanács m ködtetése 18,9

1 061,4 1 061,47 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 0,22,0

8 Q2 Program 100,0

10 Fejezeti általános tartalék 1 391,4

37 167,937 167,937 167,937 167,914 337,914 337,914 337,914 337,951 505,851 505,851 505,851 505,8Összesen: 34 743,034 743,034 743,034 743,022 322,022 322,022 322,022 322,053 081,653 081,653 081,653 081,6

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, 
T KEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-

KEZELÉS KÖLTSÉGEI
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Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai1
1 Devizahitelek kamatelszámolásai

1 Nemzetközi pénzügyi szervezetekt l és külföldi pénzintézetekt l felvett hitelek 
kamatelszámolásai

0,11 Világbanki hitelek elszámolásai 0,1

13 159,72 EBB hitelek kamatelszámolásai 10 092,0

380,33 KfW hitelek kamatelszámolásai 389,3

1 358,34 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 146,4

1 163,36 MÁV-tól és a GySEV-t l 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 1 203,0

715,77 ÁAK Rt-t l 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 732,0

9,08 EBRD hitelek kamatelszámolásai 10,3

56 575,59 IMF hitelek kamatelszámolásai 59 499,6

45 750,410 EB hitelek kamata 49 282,3

303,12 1999-t l felvett devizahitelek kamatelszámolásai 595,3

2 Devizakötvények kamatelszámolásai
194 222,71 1999-t l kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 204 301,0

1,92 Amerikai kötvények kamata 1,4

4 M2M-tel kapcsolatos kamatok 4 872,61 487,8

5 Devizaszámla kamatelszámolásai 7 639,2

3 Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai

1 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 19,9

2 Önkormányzati kötvényekb l ered  2011. évi fizetési kötelezettség átvállalását 
finanszírozó hitelek kamatelszámolásai

769,1

2 130,24 IMF hitelb l származó betét kamata 3 192,8

5 EB hitelekb l származó betét kamata 90,7

6 997,36 Bankoknak nyújtott devizahitel kamata 8 911,7

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai2
1 Forinthitelek kamatelszámolásai

2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai
25 918,218 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 27 183,8

3 582,119 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 3 811,0

20 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 591,2
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22 Önkormányzati kötvényekb l ered  2011. évi fizetési kötelezettség átvállalását 
finanszírozó hitelek kamatelszámolásai

231,2

2 Államkötvények kamatelszámolása

1 Piaci értékesítés  államkötvények kamatelszámolásai
34 613,9599 762,41 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 44 109,4607 792,6

2 Nem piaci értékesítés  államkötvények kamatelszámolása
940,51 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 998,0

14 160,52 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 14 843,7

239,63 Rubelkövetelések megvásárlását fedez  államkötvények kamatelszámolásai 239,6

7 480,74 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények 
kamatelszámolásai

7 505,0

862,87 Alárendelt kölcsönt kekötvény kamatelszámolása 920,2

694,68 MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 694,6

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai
85 380,31 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 799,191 387,1

15 446,82 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 15 323,1

14 218,34 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 32 951,6

60,15 Intervenciós felvásárlás el finanszírozási költségének megtérítése 17,8

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai3
1 Jutalékok és egyéb költségek

1 Deviza elszámolások
2 481,41 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 3 468,7

7 505,92 Forint elszámolások 7 371,7

1 300,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 34,8

882,03 Adósságkezelés költségei 882,0

1,74 Követeléskezelés költségei
T ke követelések visszatérülése4

336,11 Kormányhitelek visszatérülése 328,0

2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett 
hiteleinek t ke-visszatérülése

3 687,33 OECF hitel t ke-visszatérülése 3 828,0
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62 906,062 906,062 906,062 906,01 079 416,71 079 416,71 079 416,71 079 416,7Összesen: 107 661,1107 661,1107 661,1107 661,11 112 887,61 112 887,61 112 887,61 112 887,6

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései1
288 020,91 Társasági adó 316 620,3

10 800,03 Hitelintézeti járadék 9 388,6

187 000,04 Pénzügyi szervezetek különadója 186 482,9

28 100,05 Cégautóadó 25 256,0

180 100,06 Egyszer sített vállalkozói adó 172 272,6

88 000,07 Bányajáradék 111 522,1

51 294,28 Játékadó 51 639,2

9 Ökoadó
17 000,01 Energiaadó 17 253,1

9 500,02 Környezetterhelési díj 6 261,1

32 000,010 Egyéb befizetések 16 123,0

20 000,011 Energiaellátók jövedelemadója 16 885,8

65 000,012 Rehabilitációs hozzájárulás 66 413,0

161 000,013 Egyes ágazatokat terhel  különadó 171 943,4

Fogyasztáshoz kapcsolt adók2
2 488 964,11 Általános forgalmi adó 2 219 450,9

881 132,92 Jövedéki adó 875 114,1

32 300,03 Regisztrációs adó 34 479,0

4 Népegészségügyi termékadó 3 274,3

Lakosság költségvetési befizetései3
1 362 977,01 Személyi jövedelemadó 1 382 785,8

300,02 Egyéb lakossági adók 179,7

81 896,14 Lakossági illetékek 75 345,5

1 000,06 Magánszemélyek jogviszony megsz néséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek 
különadója

3 700,1

7 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 5,3

Egyéb költségvetési bevételek4
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1 Vegyes bevételek
6 006,08 Egyéb vegyes bevételek 19 338,1

2 057,89 Kezesség-visszatérülés 4 953,7

11 TB nyugdíjrendszerbe visszalép k utáni befizetések 805,7

Költségvetési befizetések5
32 828,71 Központi költségvetési szervek 45 481,6

2 Önkormányzatok befizetései 7 236,2

95 628,3Nyugdíjreform és Adósságcsökkent  Alapból származó bevétel6 95 628,3

Egyéb uniós bevételek7
8 857,02 Vámbeszedési költség megtérítése 9 379,9

178,33 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 261,1

4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 9 924,0

3 Strukturális Alapok 12 979,1

20 161,24 Kohéziós Alap 13,8

Lakástámogatások29
126 000,01 Egyéb lakástámogatások 129 079,3

Vállalkozások folyó támogatása30
2 Egyéb vállalati támogatások

1 Termelési támogatás
225,02 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 

kötelezettségeinek átvállalása
215,6

5,07 Egyéb megsz nt jogcímek miatt járó támogatás 164,7

3 Normatív támogatások
5 500,03 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 2 775,9

109 000,0Fogyasztói árkiegészítés31 108 263,0

Egyéb költségvetési kiadások32
1 Vegyes kiadások

1 400,04 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 1 717,2

1,05 Szanálással kapcsolatos kiadások
500,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 314,5

7 Védelmi felkészítés el irányzatai
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207,01 Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
835,02 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális m ködési feltételeinek biztosítása

8 Hitelszövetkezeti betétesek kártalanítása 12,5

10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások -1 346,8

3 950,011 Egyéb vegyes kiadások 3 235,8

9 500,012 1% SZJA közcélú felhasználása 8 500,0

2,519 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 0,4

10,021 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

25 Államadósság Kezel  Központ Zrt. közrem ködési díja 8,8

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése33
1 Kormány által vállalt egyedi kezességekb l ered  fizetési kötelezettség 7 131,5

3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekb l ered  fizetési kötelezettség
1 000,01 Eximbank Zrt. által vállalt export-hitel garanciaügyletekb l ered  fizetési 

kötelezettség
500,02 Eximbank Zrt. által vállalt egyéb export célú garanciaügyletekb l ered  fizetési 

kötelezettség
4 000,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységb l ered  fizetési kötelezettség 3 330,2

20 920,05 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteib l ered  fizetési kötelezettség 13 710,9

1 925,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteib l ered  fizetési 
kötelezettség

1 911,7

600,010 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességb l ered  fizetési 
kötelezettség

468,7

310,013 Agrárhitelekhez vállalt kezességekb l ered  fizetési kötelezettség 15,9

6 000,014 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességb l ered  fizetési kötelezettség 2 644,7

50,015 MFB Zrt. által nyújtott hitelekb l és vállalt garanciaügyletekb l ered  fizetési 
kötelezettség

183,5

50,016 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekb l ered  fizetési kötelezettség 5,8

17 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességb l ered  fizetési 
kötelezettség

44,1

18 Téves utalások rendezése 0,9

Kormányzati rendkívüli kiadások34
2 Pénzbeli kárpótlás

2 832,81 Pénzbeli kárpótlás 2 579,8
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1 852,52 Az 1947-es Párizsi Békeszerz désb l ered  kárpótlás 1 783,5

94,13 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 94,1

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz35
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

1 2011. évi kompenzáció 62,4

5 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 33,8

412,67 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz 446,8

8 Fegyveres állományúak nyugellátás megállapításának feladatátadása 61,5

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

1 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 152,8

2 2011. évi kompenzáció 49,7

3 Nemzeti szakért k támogatása 6,8

636 970,04 Központi költségvetésb l járulék címen átadott pénzeszköz 636 970,0

Nemzetközi elszámolások kiadásai36
1 Nemzetközi tagdíjak

4,54 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 3,4

26,57 Bruegel tagdíj 25,9

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1 000,01 IDA alapt ke-hozzájárulás 806,5

99,12 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 31,9

35,03 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 69,1

93,24 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz
30,03 Egyéb kiadások 8,1

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez37
36 603,71 Áfa alapú hozzájárulás 32 250,0

208 565,52 GNI alapú hozzájárulás 185 796,9

11 140,73 Brit korrekció 13 221,5

1 833,34 Hollandia és Svédország számára teljesítend  bruttó GNI csökkentés 1 779,2

Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés38
216,21 Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése 281,2
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3 600,03 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitácíós Programra létrehozott 
céltársulás kölcsönének elengedése

3 683,5

4 A megyei önkormányzatoktól és a F városi Önkormányzattól átvállalt adósság
70 000,01 Adósság-átvállalás 54 722,1

130 000,02 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírból ered  fizetési kötelezettség teljesítése 141 243,0

64 000,05 A MÁV Zrt.-t l átvállalt adósság 50 000,0

6 152 102,56 152 102,56 152 102,56 152 102,51 461 900,21 461 900,21 461 900,21 461 900,2Összesen: 5 968 397,35 968 397,35 968 397,35 968 397,31 408 552,31 408 552,31 408 552,31 408 552,3

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek1
1 Értékesítési bevételek

3 928,01 Ingatlan értékesítésb l származó bevételek 499,4

100,02 Egyéb eszközök értékesítésb l származó bevételek 212,1

2 Hasznosítási bevételek

1 Bérleti díjak
887,11 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott 

bérleti díj
1 439,9

601,33 Egyéb bérleti díj 1 170,9

2 330,42 Vagyonkezel i díj 3 543,1

22 900,03 Osztalékbevételek 23 957,3

4 Koncessziós díjak
1 727,41 Szerencsejáték koncessziós díj 1 730,7

1 000,02 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 1 009,7

1 175,23 Egyéb bevételek 2 253,3

4 Pénzforgalommal nem járó bevételek

3 Térítésmentes vagyon-átvétel bevétele 519,1

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások2
1 Felhalmozási jelleg  kiadások

90,01 Ingatlan vásárlás 6 969,6

50,02 Egyéb eszközök vásárlása 159,5

4 000,03 Ingatlan-beruházások 1 948,2
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4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményez  kiadások
10 374,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 28 820,7

2 500,02 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 000,0

498 576,03 A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása 498 312,8

500,05 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 499,6

6 Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója 709,3

7 Tulajdonrész és egyéb vagyonelem vásárlás az Emlékpont - Félévszázad 
Vásárhelyen Humán Oktatási Központban

1 468,9

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
2 000,01 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 2 037,4

1 300,02 Ingatlanok rzése 1 374,1

2 000,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 580,6

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása
1 450,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 7 088,0

3 000,02 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 428,5

3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhel  kiadások
25,01 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

500,02 Kezesi felel sségb l ered  kifizetések 0,1

25,03 Konszernfelel sség alapján történ  kifizetések
500,04 Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetend  járandóság

21 841,75 Az állam tulajdonosi felel sségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok 
finanszírozása

20 767,9

1 954,86 Egyéb bírósági döntésb l ered  kiadások 961,3

50,07 Egyéb szerz déses kötelezettségek 1 852,9

8 Egyéb jogszabályból ered  kiadások
2 304,01 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 989,8

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1 Tanácsadók, értékbecsl k és jogi képvisel k díja
1 020,01 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 286,3

900,02 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 774,5

130,03 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 56,2
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90,02 Eljárási költségek, perköltségek 41,0

3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek m ködésének támogatása
8 000,01 Az MNV Zrt. m ködésének támogatása 7 800,0

870,02 Az MFB Zrt. m ködésének támogatása 870,0

10 400,04 Átcserélhet  kötvény kamatfizetése 10 661,1

3 000,05 Állami ingatlanvagyon felmérése 1 500,0

1 980,05 Fejezeti tartalék

6 Tulajdonosi kölcsön nyújtása 5 000,0

1 000,08 ÁFA elszámolás 1 169,7

9 Pénzforgalommal nem járó kiadások

2 Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai 729,1

3 Állami tulajdonú részesedések követelés-beszámítással történ  növelésének kiadásai 9 978,9

34 649,434 649,434 649,434 649,4580 430,5580 430,5580 430,5580 430,5Összesen: 36 335,536 335,536 335,536 335,5619 836,0619 836,0619 836,0619 836,0

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 
ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek1
1 Értékesítési bevételek

1 Ingatlan értékesítéséb l származó bevételek
3 300,01 Term föld értékesítésb l származó bevételek 24,0

50,03 Egyéb ingatlanok értékesítéséb l származó bevételek

2 Hasznosítási bevételek
5 500,01 Haszonbérleti díj 3 597,3

3 Egyéb bevételek 49,9

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások2
1 Felhalmozási jelleg  kiadások

1 Ingatlan vásárlás
450,01 Term föld vásárlás

50,02 Egyéb ingatlanok vásárlása 36,2

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
10 920,01 Életjáradék term földért 10 920,0
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2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
80,01 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 247,2

50,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 256,5

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
100,01 Tanácsadók, értékbecsl k és jogi képvisel k díja 99,9

50,02 Eljárási költségek, -díjak, perköltségek 172,9

1 500,03 Állami ingatlanvagyon felmérés 1 758,3

800,04 Fejezeti tartalék

8 850,08 850,08 850,08 850,014 000,014 000,014 000,014 000,0Összesen: 3 671,23 671,23 671,23 671,213 491,013 491,013 491,013 491,0

LXIII. MUNKAER PIACI ALAP

Aktív támogatások1
28 256,91 Foglalkoztatási és képzési támogatások 25 774,8

3 970,72 Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása 3 970,7

64 000,03 Közfoglalkoztatás kiadásai 59 799,8

30 925,24 TÁMOP 1.1 Munkaer piaci szolgáltatások és támogatások 19 754,4

5 500,05 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönz  normatív támogatások 9 774,8

5 800,07 Járulékkedvezmény megtérítés 5 147,7

Szakképzési és feln ttképzési támogatások2
30 391,11 Szakképzési és feln ttképzési célú kifizetések 27 921,1

Passzív kiadások4
134 800,01 Álláskeresési támogatások 124 543,2

681,34 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 1 221,5

7 000,0Bérgarancia kifizetések5 5 363,0

100,0M ködtetési célú kifizetések6 86,7

Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei9 303,6

550,0Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap el - és társfinanszírozása12
30 588,1TÁMOP intézkedések bevételei25 26 247,6

Egyéb bevétel26
800,01 Területi egyéb bevétel 734,2
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2 600,02 Központi egyéb bevétel 1 316,8

1 000,03 Szakképzési és feln ttképzési egyéb bevétel 781,2

49 000,0Szakképzési hozzájárulás31 49 415,5

1 000,0Bérgarancia támogatás törlesztése33 977,8

Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei34 303,6

187 700,0Egészségbiztosítási- és munkaer piaci járulék MPA-t megillet  hányada35 186 596,3

64 000,0Költségvetési támogatás36 64 000,0

550,0Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól befolyó bevétel37

337 238,1337 238,1337 238,1337 238,1311 975,2311 975,2311 975,2311 975,21 -  37. cím összesen: 330 373,0330 373,0330 373,0330 373,0283 661,3283 661,3283 661,3283 661,3

A Munkaer piaci Alap függ , átfutó és hitellel kapcsolatos tételei50
1 Függ  tételek 223,921,9

25 262,92 Betétállomány változása 46 913,7

337 238,1337 238,1337 238,1337 238,1337 238,1337 238,1337 238,1337 238,1Összesen: 330 596,9330 596,9330 596,9330 596,9330 596,9330 596,9330 596,9330 596,9

LXV. SZÜL FÖLD ALAP

Alapból nyújtott támogatás4
2 Egyéb támogatások 1 161,2

1 -  4. cím összesen: 1 161,21 161,21 161,21 161,2

Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek50
1 El z  évi el irányzat-maradvány igénybevétele 1 161,2

Összesen: 1 161,21 161,21 161,21 161,21 161,21 161,21 161,21 161,2

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

0,1Önkéntes befizetések, adományok1
Költségvetési támogatás2

375,33 Eseti támogatás 1 863,2

Egyéb bevétel3 9 356,9

Alapból nyújtott támogatás4
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LXV

1 237,92 Egyéb támogatások 10 543,7

137,5Alapkezel  m ködési költségei5 956,4

Egyéb kiadások6 3,4

980,0Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillet  része7 980,0

20,0Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megillet  része8 20,0

1 375,41 375,41 375,41 375,41 375,41 375,41 375,41 375,41 -  8. cím összesen: 12 220,112 220,112 220,112 220,111 503,511 503,511 503,511 503,5

A Bethlen Gábor Alap függ , átfutó és hitellel kapcsolatos tételei50
1 Függ  tételek 1,6

6 Betétállomány változása 718,2

1 375,41 375,41 375,41 375,41 375,41 375,41 375,41 375,4Összesen: 12 221,712 221,712 221,712 221,712 221,712 221,712 221,712 221,7

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése1
7 535,41 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 8 686,9

300,32 Püspökszilágyi RHFT beruházása és biztonságnövel  programja 39,1

353,6Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása2 147,1

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b vítése, felújítása3
2 683,21 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b vítése 2 522,2

Nukleáris létesítmények leszerelésének el készítése4
296,41 Paksi Atomer m  és KKÁT leszerelésének el készítése 29,9

4 351,6Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai5 3 901,6

1 026,7Társadalmi ellen rzési és információs társulások támogatása6 1 020,6

181,3Alapkezel nek m ködési célra7 181,3

Nukleáris létesítmények befizetései8
23 127,51 Paksi Atomer m  Zrt. befizetése 23 127,5

6,5Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése9 3,1

8 194,8Költségvetési támogatás10 8 997,8

1,1Egyéb bevételek11 84,2
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LXVI

31 329,931 329,931 329,931 329,916 728,516 728,516 728,516 728,51 -  11. cím összesen: 32 212,632 212,632 212,632 212,616 528,716 528,716 528,716 528,7

A Központi Nukleáris Alap függ , átfutó és hitellel kapcsolatos tételei50
14 601,41 Betétállomány változása 15 683,9

31 329,931 329,931 329,931 329,931 329,931 329,931 329,931 329,9Összesen: 32 212,632 212,632 212,632 212,632 212,632 212,632 212,632 212,6

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

2 317,0Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, meg rzésének, terjesztésének 
támogatása

1 3 020,7

1 455,9Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel 
támogatása

2 1 567,7

1 824,4Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása3 1 262,1

105,7M vészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása4 362,3

15,4Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása5 11,8

250,2Épített örökség, épít m vészet támogatása6 293,6

325,6Kultúrateremt -, közvetít , valamint egyéni és közösségi tevékenységek 
támogatása

7 723,8

0,8Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás8
4,3Nemzetközi tagdíjak9 4,4

907,0M ködési kiadások10 911,9

Egyéb kiadás11 816,2

Kulturális járulék12 135,6

116,0Egyéb bevételek22 184,1

8 691,8Játékadó NKA-t megillet  része24 10 825,5

8 807,88 807,88 807,88 807,87 206,37 206,37 206,37 206,31 -  24. cím összesen: 11 145,211 145,211 145,211 145,28 974,58 974,58 974,58 974,5

NKA függ  és átfutó tételei50
1 601,51 Betétállomány változása 2 172,8

2 Függ  tételek 2,1

8 807,88 807,88 807,88 807,88 807,88 807,88 807,88 807,8Összesen: 11 147,311 147,311 147,311 147,311 147,311 147,311 147,311 147,3
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LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI 
KÁRTALANÍTÁSI ALAP

5,4Rendszeres befizetés1 4,3

14,0Költségvetési támogatás3 14,0

19,4M ködési kiadások6 6,4

Káreseménnyel összefügg  kártalanítás kifizetése7 4,8

19,419,419,419,419,419,419,419,41 -  7. cím összesen: 18,318,318,318,311,211,211,211,2

WMA függ  és átfutó tételei50
1 Betétállomány változása 7,1

19,419,419,419,419,419,419,419,4Összesen: 18,318,318,318,318,318,318,318,3

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

28 054,5Hazai innováció támogatása1 27 168,4

5 508,3A nemzetközi együttm ködésben megvalósuló innováció támogatása2 6 621,9

436,1A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása4 436,1

150,0A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és 
innovációs elemzések, adatbázisok támogatása

5 150,0

50,0A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét 
segít  tanács titkársági munkájának támogatása

6 50,0

2 069,0Alapkezel nek átadott pénzeszköz7 2 069,0

150,0Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés8 150,0

22 797,7Innovációs járulék19 25 174,6

14 179,0Költségvetési támogatás20 14 179,0

1,2Visszterhes támogatások törlesztései21 893,7

Egyéb bevétel22 2 581,2

560,0Európai Együttm köd  Államok Terve (PECS) programban való részvétel 
támogatása

24 1 144,7

36 977,936 977,936 977,936 977,936 977,936 977,936 977,936 977,91 -  24. cím összesen: 42 828,542 828,542 828,542 828,537 790,137 790,137 790,137 790,1

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függ , átfutó és hitellel kapcsolatos 
tételei

50



24398
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi140.szám

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
LXIX

1 Betétállomány változása 3 200,8

2 Függ  tételek -1 837,8-0,2

36 977,936 977,936 977,936 977,936 977,936 977,936 977,936 977,9Összesen: 40 990,740 990,740 990,740 990,740 990,740 990,740 990,740 990,7

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek1
1 830 884,71 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 847 579,1

2 Biztosítotti nyugdíjjárulék
722 594,51 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 746 525,7

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
1 334,42 Megállapodás alapján fizet k járulékai 1 426,6

1 947,75 Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher 5 867,4

9 600,010 MPA általi megtérítések 13 588,6

19 953,711 Korkedvezmény-biztosítási járulék 17 439,7

22 500,012 GYED-ben részesül k utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett 
pénzeszköz

22 500,0

13 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
3 901,61 Rokkantsági nyugellátás 1 173,3

2 674,52 Pénztártagok visszalépése 2 997,9

10 310,55 Késedelmi pótlék, bírság 12 723,6

6 Központi költségvetési hozzájárulások
412,66 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz 446,8

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
12 385,43 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 10 778,2

433 193,68 Nyugdíjreform és Adósságcsökkent  Alapból származó bevétel 363 412,8

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai2
1 Nyugellátások

2 009 391,31 Öregségi nyugdíj 1 996 370,0

2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
380 496,31 Korhatár feletti nyugellátások 375 171,6

279 035,72 Korhatár alatti nyugellátások 278 159,1
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LXXI

359 371,73 Hozzátartozói nyugellátás 353 605,2

4 Egyösszeg  méltányossági kifizetések
500,02 Egyszeri segély 499,9

25 644,05 Rehabilitációs járadék 24 303,4

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
6 367,42 Postaköltség 6 073,1

1 098,03 Egyéb kiadások 921,1

Vagyongazdálkodás3
5,03,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 2,20,2

3 071 698,23 071 698,23 071 698,23 071 698,23 061 907,43 061 907,43 061 907,43 061 907,41 -  3. cím összesen: 3 046 461,93 046 461,93 046 461,93 046 461,93 035 103,63 035 103,63 035 103,63 035 103,6

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelés  el irányzatok5
4 199,11 Központi hivatali szerv 3 754,8

1 800,0M ködési költségvetés1 1 890,6

1 908,0Személyi juttatások1 1 782,6

626,1Munkaadókat terhel  járulékok2 438,8

3 258,9Dologi kiadások3 2 935,1

25,0Egyéb m ködési célú kiadások5 766,8

Felhalmozási költségvetés2
181,1Intézményi beruházási kiadások1 994,2

Felújítás2 2,3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 1,1

Kölcsönök3 58,7

5 591,72 Igazgatási szervek 6 259,9

60,0M ködési költségvetés1 206,1

3 979,6Személyi juttatások1 4 616,0

1 022,3Munkaadókat terhel  járulékok2 1 171,2

649,8Dologi kiadások3 867,5

Egyéb m ködési célú kiadások5 28,7

Felhalmozási költségvetés2
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LXXI

Intézményi beruházási kiadások1 7,0

Felújítás2 8,7

9 790,89 790,89 790,89 790,81 860,01 860,01 860,01 860,011 650,811 650,811 650,811 650,85. cím összesen: 10 014,710 014,710 014,710 014,72 096,72 096,72 096,72 096,713 678,713 678,713 678,713 678,7

9 790,89 790,89 790,89 790,83 073 558,23 073 558,23 073 558,23 073 558,23 073 558,23 073 558,23 073 558,23 073 558,2Összesen: 10 014,710 014,710 014,710 014,73 048 558,63 048 558,63 048 558,63 048 558,63 048 782,33 048 782,33 048 782,33 048 782,3

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek1
154 058,61 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 152 485,9

443 013,82 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 442 193,1

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
19 126,21 Egészségügyi szolgáltatási járulék 22 882,3

222,02 Megállapodás alapján fizet k járulékai 248,6

19 235,04 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 15 802,5

150,05 Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher 85,9

1 700,010 MPA általi megtérítések 1 158,9

4 Egészségügyi hozzájárulás

1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 3,7

35 916,12 Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás 54 280,2

3 360,05 Késedelmi pótlék, bírság 3 318,2

6 Központi költségvetési hozzájárulások
400,01 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 400,0

5 000,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 5 000,0

636 970,06 Központi költségvetésb l járulék címen átvett pénzeszköz 636 970,0

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
670,01 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 580,6

4 706,82 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 3 470,8

1 598,63 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 437,3

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
12 500,01 Szerz dések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 13 991,7
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LXXII

31 000,02 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek

45 739,9

8 Nemzetközi egyezményb l ered  ellátások megtérítése
550,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 1 583,9

25,02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 1,4

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
75,01 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos 

ellen rzésekb l ered  visszafizetések
78,2

220,02 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 316,9

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai2
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

41 631,41 Terhességi-gyermekágyi segély 36 016,5

2 Táppénz
74 896,01 Táppénz 56 461,4

4 352,02 Gyermekápolási táppénz 2 589,7

6 804,03 Baleseti táppénz 6 406,6

3 Betegséggel kapcsolatos segélyek
1 400,01 Külföldi gyógykezelés 1 124,2

450,04 Egyszeri segély 449,5

957,54 Kártérítési járadék 929,2

8 277,05 Baleseti járadék 8 174,9

93 749,86 Gyermekgondozási díj 89 289,5

3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megel z  ellátás
81 115,91 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 83 499,1

17 966,22 Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem 17 966,2

23 470,43 Fogászati ellátás 23 469,7

2 300,54 Gondozóintézeti gondozás 4 572,1

5 780,25 Betegszállítás és orvosi rendelvény  halottszállítás 6 130,2

23 171,18 M vesekezelés 22 935,0

4 404,89 Otthoni szakápolás 4 138,1

1 000,011 M ködési költségel leg
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
LXXII

1 744,413 Célel irányzatok 33 609,4

24 561,415 Mentés 25 343,4

20 893,017 Laboratóriumi ellátás 22 281,0

563 712,118 Összevont szakellátás 562 972,9

4 000,02 Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 3 921,2

207,03 Anyatej-ellátás 160,9

4 Gyógyszertámogatás
296 244,21 Gyógyszertámogatás kiadásai 360 613,5

10 200,02 Speciális beszerzés  gyógyszerkiadás 9 742,9

31 000,04 Gyógyszertámogatási céltartalék
5 100,05 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 6 495,8

1 000,06 Gyógyszertárak juttatása

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás
5 600,01 Kötszertámogatás 5 721,8

300,02 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 106,9

38 872,33 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 44 996,4

4 601,36 Utazási költségtérítés 4 640,7

7 Nemzetközi egyezményb l ered  és külföldön történ  ellátások kiadásai
5 950,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 5 425,6

200,02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 180,7

400,03 Külföldi sürg sségi gyógykezelés 188,0

15 000,08 Természetbeni ellátások céltartaléka

4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1 330,01 Kifizet helyeket megillet  költségtérítés 1 184,1

1 300,02 Postaköltség 1 063,0

1 742,33 Egyéb kiadások 194,9

300,04 Orvosspecifikus vények 263,8

150,05 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése
22 500,06 GYED-ben részesül k utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak 

átadott pénzeszköz
22 500,0
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2011. évi törvényi módosított 
el irányzat

2011. évi teljesítés
LXXII

Vagyongazdálkodás3
15,015,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 10,312,6

1 370 512,11 370 512,11 370 512,11 370 512,11 448 649,81 448 649,81 448 649,81 448 649,81 -  3. cím összesen: 1 402 040,31 402 040,31 402 040,31 402 040,31 475 771,41 475 771,41 475 771,41 475 771,4

Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelés  el irányzatok5
9 485,51 Központi hivatali szerv 9 485,5

424,6M ködési költségvetés1 963,4

5 594,1Személyi juttatások1 5 520,3

1 424,4Munkaadókat terhel  járulékok2 1 405,9

2 716,6Dologi kiadások3 3 115,8

175,0Egyéb m ködési célú kiadások5 193,5

Felhalmozási költségvetés2 14,2

Intézményi beruházási kiadások1 378,0

Felújítás2 114,8

Kölcsönök3 86,935,0

9 485,59 485,59 485,59 485,5424,6424,6424,6424,69 910,19 910,19 910,19 910,15. cím összesen: 9 485,59 485,59 485,59 485,51 064,51 064,51 064,51 064,510 763,310 763,310 763,310 763,3

9 485,59 485,59 485,59 485,51 370 936,71 370 936,71 370 936,71 370 936,71 458 559,91 458 559,91 458 559,91 458 559,9Összesen: 9 485,59 485,59 485,59 485,51 403 104,81 403 104,81 403 104,81 403 104,81 486 534,71 486 534,71 486 534,71 486 534,7

K I A D Á S I    F  Ö S S Z E G : 14 551 388,1

12 974 191,6B E V É T E L I    F  Ö S S Z E G : 

A F ÖSSZEGEK EGYENLEGE : -1 577 196,5

14 964 232,4

13 222 642,6

-1 741 589,8
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millió forintban
2011. évi 
törvényi 

módosított 
el irányzat

2011. évi 
teljesítés

Bevétel 12 974 191,6 13 222 642,6
Központi költségvetés 8 113 948,2 8 342 181,5

Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 182 594,1 1 210 211,7
Társasági adó 288 020,9 316 620,3
Hitelintézeti járadék 10 800,0 9 388,6
Cégautóadó 28 100,0 25 256,0
Energiaellátók jövedelemadója 20 000,0 16 885,8
Egyszer sített vállakozói adó 180 100,0 172 272,6
Ökoadó 26 500,0 23 514,2
Bányajáradék 88 000,0 111 522,1
Játékadó 51 294,2 51 639,2
Egyéb befizetések 32 000,0 16 123,0
Egyéb központosított bevételek 109 779,0 108 563,6
Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0 186 482,9
Egyes ágazatokat terhel  különadó 161 000,0 171 943,4

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 402 397,0 3 132 318,3
Általános forgalmi adó 2 488 964,1 2 219 450,9
Jövedéki adó 881 132,9 875 114,1
Regisztrációs adó 32 300,0 34 479,0
Népegészségügyi termékadó 3 274,3

Lakosság befizetései 1 446 173,1 1 462 016,4
Személyi jövedelemadó 1 362 977,0 1 382 785,8
Adóbefizetések 300,0 179,7
Illeték befizetések 81 896,1 75 345,5
Háztartási alkalmazottak regisztrációs díja 5,3
Magánszemélyek jogviszony megsz néséhez kapcsolódó különadója 1 000,0 3 700,1

Költségvetési szervek és fejezeti kezelés  el irányzatok bevételei 1 794 661,3 2 169 590,0
Költségvetési szervek bevételei 567 361,4 925 663,4
Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok saját bevételei 1 227 299,9 1 243 926,6

Befizetés az államháztartás alrendszereib l 32 828,7 52 717,8
Központi költségvetési szervekt l származó befizetések 32 828,7 45 481,6
Helyi önkormányzatok befizetése 7 236,2

Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 43 499,4 40 006,7
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek 62 906,0 107 661,1
Egyéb bevételek 24 063,8 39 473,3
Nyugdíjreform és Adósságcsökkent  Alapból származó bevétel 95 628,3 95 628,3
Egyéb uniós bevételek 29 196,5 32 557,9

Uniós támogatások utólagos megtérülése 20 161,2 22 916,9
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 9 035,3 9 641,0

Elkülönített állami pénzalapok 415 748,5 428 797,7
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 31 329,9 32 212,6
Munkaer piaci Alap 337 238,1 330 373,0

Szakképzési hozzájárulás 49 000,0 49 415,5
Egészségbiztosítási- és munkaer piaci járulék MPA-t megillet  hányada 187 700,0 186 596,3
MPA támogatása 64 000,0 64 000,0
Egyéb bevételek 36 538,1 30 361,2

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 19,4 18,3
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 36 977,9 42 828,5
Bethlen Gábor Alap 1 375,4 12 220,1
Nemzeti Kulturális Alap 8 807,8 11 145,2

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 444 494,9 4 451 663,4
Nyugdíjbiztosítási Alap 3 073 558,2 3 048 558,6

Munkáltatói és biztosítotti járulék 2 553 479,2 2 594 104,8
Egyéb járulékok és hozzájárulások 39 411,9 42 493,5
GYED-ben részesül k utáni átvett pénzeszköz 22 500,0 22 500,0
Késedelmi pótlék és bírság 10 310,5 12 723,6
Központi költségvetési támogatások, térítések 412,6 446,8
Nyugdíjreform és Adósságcsökkent  Alapból származó bevétel 433 193,6 363 412,8
TB költségvetési szervek bevételei 1 860,0 2 096,7
Egyéb bevételek 12 390,4 10 780,4

Egészségbiztosítási Alap 1 370 936,7 1 403 104,8
Munkáltatói és biztosítotti járulék 616 198,6 617 561,3
Egyéb járulékok és hozzájárulások 21 307,0 17 295,9
Egészségügyi hozzájárulás 35 916,1 54 283,9
Késedelmi pótlék és bírság 3 360,0 3 318,2
Központi költségvetési támogatások, térítések 642 370,0 642 370,0
  Központi költségvetésb l járulék címen átvett pénzeszköz 636 970,0 636 970,0
  Központi költségvetési térítés 5 400,0 5 400,0
TB költségvetési szervek bevételei 424,6 1 064,5
Egyéb bevételek 51 360,4 67 211,0

A központi alrendszer mérlege

2. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez
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2011. évi 
törvényi 

módosított 
el irányzat

2011. évi 
teljesítésA központi alrendszer mérlege

Kiadás 14 551 388,1 14 964 232,4
Központi költségvetés 9 644 987,3 10 069 284,9

Egyedi és normatív támogatás 214 883,0 211 992,4
Közszolgálati m sorszolgáltatás támogatása 58 700,0 53 737,4
Fogyasztói árkiegészítés 109 000,0 108 263,0
Lakásépítési támogatások 126 000,0 129 079,3
Családi támogatások, szociális juttatások 628 289,0 618 917,5

Családi támogatások 456 215,0 451 524,0
Jövedelempótló és kiegészít  szociális támogatások 145 574,0 139 841,2
Különféle jogcímen adott térítések 26 500,0 27 552,3

Költségvetési szervek és fejezeti kezelés  el irányzatok 4 211 392,9 4 730 726,2
Költségvetési szervek kiadásai 1 849 403,4 2 520 986,4
Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok kiadásai 2 361 989,5 2 209 739,8

Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 897 402,8 1 922 464,3
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 86 763,1 89 054,0
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 637 382,6 637 783,8
Helyi önkormányzatok támogatása 1 173 257,1 1 195 626,5

Kamatkiadások 1 067 245,7 1 101 130,4
Társadalmi önszervez dések támogatása 3 809,8 3 809,8
Kormányzati rendkívüli kiadások 16 379,4 16 057,4
Kezességérvényesítés 35 355,0 29 447,9
Egyéb kiadások 32 239,8 27 354,9
Tartalékok 123 900,0

Rendkívüli kormányzati intézkedések 90 000,0
Céltartalékok 33 900,0

Adósságátvállalás 267 816,2 249 929,8
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 258 143,2 233 047,6
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 594 430,5 633 327,0

Elkülönített állami pénzalapok 374 282,7 359 630,5
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 16 728,5 16 528,7
Munkaer piaci Alap 311 975,2 283 661,3

Passzív kiadások 135 481,3 125 764,7
Közfoglalkoztatás 64 000,0 59 799,8
M ködési kiadások 100,0 86,7
Egyéb kiadások 112 393,9 98 010,1

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 19,4 11,2
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 36 977,9 37 790,1
Szül föld Alap 1 161,2
Bethlen Gábor Alap 1 375,4 11 503,5
Nemzeti Kulturális Alap 7 206,3 8 974,5

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 532 118,1 4 535 317,0
Nyugdíjbiztosítási Alap 3 073 558,2 3 048 782,3

Nyugellátások 3 054 439,0 3 028 109,2
TB költségvetési szervek kiadásai 11 650,8 13 678,7
Egyéb kiadások 7 468,4 6 994,4

Egészségbiztosítási Alap 1 458 559,9 1 486 534,7
Táppénz 86 052,0 65 457,7
GYED 93 749,8 89 289,5
EA egyéb pénzbeli ellátásai 52 715,9 46 694,3
Gyógyító megel z  ellátás 770 120,0 806 917,1
Gyógyszertámogatás 343 544,2 376 852,2
Gyógyászati segédeszköz támogatás 44 772,3 50 825,1
EA egyéb természetbeni ellátásai 30 358,3 14 517,1
TB költségvetési szervek kiadásai 9 910,1 10 763,3
Egyéb kiadások 27 337,3 25 218,4

  

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben   
Központi költségvetés -1 531 039,1 -1 727 103,4
Elkülönített állami pénzalapok 41 465,8 69 167,2
Társadalombiztosítási alapok -87 623,2 -83 653,6

Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0 -223,7
Egészségbiztosítási Alap -87 623,2 -83 429,9

Központi alrendszer összesen: -1 577 196,5 -1 741 589,8
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millió forintban
Sor- 
szám Megnevezés Eredeti 

el irányzat
Módosított 
el irányzat Teljesítés

I. Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai 32 266,4 32 266,4 32 266,4

2 Körzeti igazgatás 7 659,7 7 659,7 7 659,7
3 Körjegyz ség m ködése 4 107,0 4 138,1 4 138,1
4 Megyei, f városi önkormányzatok igazgatási, sport-és kulturális feladatai 6 997,7 6 997,7 6 997,7
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 808,1 808,1 808,1
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 106,2 106,4 106,4

7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos 
foglalkoztatási gondokkal küzd  települési önkormányzatok feladatai 4 888,3 4 888,3 4 888,3

8 Üdül helyi feladatok 8 098,3 8 671,9 8 671,9
9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése 1 192,9 1 192,9 1 192,9

10 Pénzbeli szociális juttatások 60 586,8 60 586,8 60 586,8
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 38 975,3 38 801,0 38 801,0
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 52 456,6 51 178,2 51 178,2
13 Közoktatási hozzájárulások 368 781,6 364 823,4 364 823,4

586 924,9 582 118,9 582 118,9

II. Normatív kötött felhasználású támogatások
I. Kiegészít  támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 282,7 8 237,5 8 237,5

I.1. Pedagógiai szakszolgálat 4 868,0 4 841,6 4 841,6

I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének 
támogatása

1 416,1 1 420,0 1 420,0

I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 1 998,6 1 975,9 1 975,9
88 904,8 109 304,1 109 263,8

II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 88 541,5 108 941,5 108 901,2

II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 363,3 362,6 362,6
31 048,8 31 225,1 31 225,1
35 133,5 35 133,5 35 133,4

163 369,8 183 900,2 183 859,8

A helyi önkormányzatokat 2011. évben megillet  normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású 
támogatások el irányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Összesen

Összesen

II. Egyes szociális feladatok támogatása

III. A többcélú kistérségi társulások támogatása
IV. A helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása

3. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez
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millió forintban

Központosított 2011. évi
Előirányzat-módosítás

2011. évi 2011. évi Előirányzat
előirányzat jogcíme eredeti 

előirányzat
Ország-
gyűlés 
hatás-

körében

Kormány 
hatáskör- 

ben

fejezeti
hatás- 
körben

összesen

módosított 
előirányzat

teljesítés maradvány

5./1. 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása  1 350,0 -398,0 -398,0 952,0 951,5 0,5
5./2. 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása  4 500,0 -100,0 -100,0 4 400,0 4 373,9 26,1

5./3.
3. Kompok  révek fenntartásának  felújításának támogatása 150,0 150,0 142,4 7,6

5./4. 4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása  85,0 85,0 85,0

5./5. 5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési  oktatási 
feladatokhoz 903,0 903,0 902,1 0,9

5./6. 6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  
muzeális intézmények szakmai támogatása 

710,0 710,0 705,2 4,8

5./7. 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatása  5 400,0 2 200,0 2 200,0 7 600,0 7 407,9 192,1

5./8. 8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 
lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása  300,0 -100,0 -100,0 200,0 132,1 67,9

5./9.
9. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai 
uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 
támogatása  

10 600,0 -1 000,0 -4 000,0 -5 000,0 5 600,0 4 859,3 740,6

5./10. 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása  35 240,0 35 240,0 35 240,0
5./11. 11. Esélyegyenlőséget  felzárkóztatást segítő támogatások 9 170,0 9 170,0 8 683,2 486,8

5./12. 12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári 
étkeztetés biztosítása  2 400,0 -100,0 -100,0 2 300,0 2 274,0 26,0

5./13. 13. Belterületi belvízrendezési célok támogatása  2 750,0 2 750,0 2 671,6 78,4
5./14. 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  5 500,0 5 500,0 5 414,2 85,8

5./15. 15. ART mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) 
támogatása  100,0 100,0 100,0

5./16. 16. A Moszkva tér felújításának  a térség tömegközlekedési 
kapcsolatai  Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztésének támogatása

3 000,0 3 000,0 3 000,0

5./17. 17. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása  2 000,0 2 000,0 1 995,3 4,7

5./18. 18. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi 
szakaszai karbantartásának támogatása  1 000,0 1 000,0 1 000,0

5./19. 19. Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának 
támogatása  1 000,0 1 000,0 1 000,0

5./20. 20. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása  1 462,8 -1 462,8 -1 462,8

Központosított előirányzat összesen: 87 620,8 -262,8 -4 698,0 -4 960,8 82 660,0 80 937,7 1 722,2

Ktgv tv 
mell./

sorszám

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása4. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez
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millió forintban
 EL IRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 

Eredeti el irányzat
Évközi el irányzat 

módosítás kormányzati 
és fejezeti hatáskörben

Módosított 
el irányzat

Kifizetés el z  évek 
döntései alapján

Kifizetés 2011. évi döntések 
alapján Összes kifizetés

1 2 3=1+2 4 5 6=4+5

10 600,0 -5 000,0 5 600,0 4 138,8 720,5 4 859,3

Magyarázat: 
2. oszlop

Önkormányzatok és jogi személyiség  társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása el irányzatainak és 
pénzforgalmi teljesitésének alakulása

Ebb l 4 000,0 millió Ft fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  önkormányzatok 
támogatása el irányzatra, 1 000,0 millió Ft a költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedés.

5. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez
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millió forintban

Helyi önkormányzat (intézmény) neve

2011. évi 
eredeti 

előirány-
zat

2011. évi 
módosított 
előirány-

zat

2011. évi 
teljesítés

Balatonfüred Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.) 10,6 10,6 10,6
Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Jókai Színház) 236,0 236,0 236,0
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 39,8 39,8 39,8

Belváros - Lipótváros Budapest Fõváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft.) 1,6 1,6 1,6

Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház 
Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri 
Gyermek-és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., 
Örkény Színház, Radnóti Színház, Thália Színház Nonprofit Kft.,Trafó Kortárs Művészetek Háza 
Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház)

1 104,2 1 104,2 1 104,2

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Szemiramisz Színházi, Kulturális és 
Sportrendezvény-szervezõ Nonprofit Kft.) 10,4 10,4 10,4
Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális 
Nonprofit Kft.) 71,1 71,1 71,1
Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei) 38,6 38,6 38,6
Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Kft.) 0,5 0,5 0,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház) 246,3 246,3 246,3
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) 431,4 431,4 431,4
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház) 101,2 101,2 101,2
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.) 196,4 196,4 196,4
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház) 126,2 126,2 126,2
 246,7 246,7 246,7
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik 
Színház Nonprofit Kft.) 276,0 276,0 276,0
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.) 125,8 125,8 125,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 137,7 137,7 137,7
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház) 371,3 371,3 371,3
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 144,0 144,0 144,0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 182,6 182,6 182,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.) 127,7 127,7 127,7
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, 
Népház) 69,0 69,0 69,0
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 11,7 11,7 11,7
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési 
Intézmény) 14,7 14,7 14,7
Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprémi Petõfi Színház) 124,5 124,5 124,5
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház) 115,2 115,2 115,2

1.a) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói, ösztönző részhozzájárulása
összesen: 4 561,2 4 561,2 4 561,2

millió forintban

Helyi önkormányzat (intézmény) neve

2011. évi 
eredeti 

előirány-
zat

2011. évi 
módosított 
előirány-

zat

2011. évi 
teljesítés

Balatonfüred Város Önkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft. 51,0 51,0 51,0
Békés Megyei Önkormányzat - Békés Megyei Jókai Színház 122,0 122,0 122,0
Budaörs Város Önkormányzata - Budaörsi Játékszín 36,0 36,0 36,0
Belváros - Lipótváros Budapest Fõváros V. kerületi Önkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 13,1 13,1 13,1

Budapest Fõváros Önkormányzata - Budapest Bábszínház 108,5 108,5 108,5
Budapest Fõváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház 625,6 625,6 625,6
Budapest Fõváros Önkormányzata - Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. 116,8 116,8 116,8
Budapest Fõváros Önkormányzata -József Attila Színház Nonprofit Kft. 132,5 132,5 132,5
Budapest Fõváros Önkormányzata - Katona József Színház 138,1 138,1 138,1
Budapest Fõváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 110,1 110,1 110,1
Budapest Fõváros Önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft. 379,1 379,1 379,1
Budapest Fõváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. 40,2 40,2 40,2
Budapest Fõváros Önkormányzata - Örkény Színház 101,3 101,3 101,3

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 

1. a) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

1.b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

6. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez
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Budapest Fõváros Önkormányzata - Radnóti Színház 67,6 67,6 67,6
Budapest Fõváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft. 126,1 126,1 126,1
Budapest Fõváros Önkormányzata -Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 32,3 32,3 32,3
Budapest Fõváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft. 96,9 96,9 96,9
Budapest Fõváros Önkormányzata - Vígszínház 477,5 477,5 477,5
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat - Szemiramisz Színházi, Kulturális és 
Sportrendezvény-szervezõ Nonprofit Kft. 120,0 120,0 120,0
Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális 
Nonprofit Kft. 58,0 58,0 58,0
Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 17,0 17,0 17,0
Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 20,9 20,9 20,9
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csokonai Színház 192,1 192,1 192,1
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház 37,8 37,8 37,8
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Gyõri Nemzeti Színház 174,8 174,8 174,8
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vaskakas Bábszínház 33,2 33,2 33,2
Heves Megyei Önkormányzat - Gárdonyi Géza Színház 123,2 123,2 123,2
Heves Megyei Önkormányzat - Harlekin Bábszínház 27,6 27,6 27,6
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata- Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. 132,3 132,3 132,3
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház 158,6 158,6 158,6
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház 40,3 40,3 40,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház 238,3 238,3 238,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház 39,8 39,8 39,8
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház 113,4 113,4 113,4
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház 36,6 36,6 36,6
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 29,9 29,9 29,9
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 121,4 121,4 121,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - Móricz Zsigmond Színház 170,9 170,9 170,9
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház 235,5 235,5 235,5
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház 15,5 15,5 15,5
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház 98,7 98,7 98,7
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház 152,6 152,6 152,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 59,2 59,2 59,2
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, 
Népház 35,7 35,7 35,7
Vas Megyei Önkormányzat - Mesebolt Bábszínház 40,5 40,5 40,5
Veszprém Megyei Önkormányzat-Veszprémi Petõfi Színház 142,3 142,3 142,3
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési 
Intézmény 32,0 32,0 32,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház 79,6 79,6 79,6
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház 22,3 22,3 22,3

1.b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása
összesen: 5 574,7 5 574,7 5 574,7

millió forintban

Helyi önkormányzat (intézmény) neve

2011. évi 
eredeti 

előirány-
zat

2011. évi 
módosított 
előirány-

zat

2011. évi 
teljesítés

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett) 51,0 51,0 51,0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület) 2,0 2,0 2,0

1.c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen: 53,0 53,0 53,0

millió forintban

Helyi önkormányzat (intézmény) neve

2011. évi 
eredeti 

előirány-
zat

2011. évi 
módosított 
előirány-

zat

2011. évi 
teljesítés

Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Napsugár Bábszínház) 32,3 32,3 32,3
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 99,4 99,4 99,4
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális 
Egyesület) 1,2 1,2 1,2
Tolna Megyei Önkormányzat (Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata Német Színháza) 57,7 57,7 57,7

1.d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen: 190,6 190,6 190,6

millió forintban

Helyi önkormányzat (intézmény) neve

2011. évi 
eredeti 

előirány-
zat

2011. évi 
módosított 
előirány-

zat

2011. évi 
teljesítés

Balatonföldvár Város Önkormányzata (Baaltonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány) 6,5 6,5 6,5
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány) 7,5 7,5 7,5

1.e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

1.d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

1.c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
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Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.) 30,0 30,0 30,0
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány) 3,5 3,5 3,5
Eger MJV Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.) 2,0 2,0 2,0
Egervár Község Önkormányzata (Zalai Nyári Színházak Kulturális és Művészeti Szolgáltató Kft.) 3,5 3,5 3,5
Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház) 56,0 56,0 56,0

Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház)
3,0 3,0 3,0

Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) 53,5 53,5 53,5
Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg) 16,0 16,0 16,0
Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.) 28,0 28,0 28,0
Pécs MJV Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház) 43,5 43,5 43,5
Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus 
Teátrum) 22,5 22,5 22,5

Szeged MJV Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.)
44,0 44,0 44,0

Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei 
Teátrum) 10,5 10,5 10,5

1.e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak
pályázati támogatása összesen: 330,0 330,0 330,0

1. Az I-V. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak, balett és táncegyüttesek költségvetési 
támogatása összesen 10 709,5 10 709,5 10 709,5

millió forintban

Helyi önkormányzat (intézmény) neve

2011. évi 
eredeti 

előirány-
zat

2011. évi 
módosított 
előirány-

zat

2011. évi 
teljesítés

Debrecen Megyei Jogú Városi�Önkormányzat  (Debreceni Filharmonikus�Zenekar) 90,5 90,5 90,5
Győr Megyei Jogú Városi �Önkormányzat (Győri Filharmonikus �Zenekar) 110,8 110,8 110,8
Miskolc Megyei Jogú Városi �Önkormányzat (Miskolci Szimfonikus �Zenekar) 135,4 135,4 135,4
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat  (Pannon Filharmonikus Zenekar ) 164,4 164,4 164,4
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szimfonikus Zenekar) 154,5 154,5 154,5
Vas Megyei Önkormányzat (Savaria Szimfonikus Zenekar) 81,8 81,8 81,8
Budapest III. kerület Óbuda Önkormányzat (Óbudai Danubia Zenekar) 32,3 32,3 32,3
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat  (Concerto Budapest Zenei Alapítvány ) 35,5 35,5 35,5
Budapest X. kerület Kőbánya Önkormányzat (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány ) 56,2 56,2 56,2
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat (Budapesti Vonósok) 18,1 18,1 18,1
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat  (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar ) 69,1 69,1 69,1
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Szolnoki Liszt Ferenc 
Kamarazenekar) 93,5 93,5 93,5
Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar�) 28,0 28,0 28,0

2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen: 1 070,1 1 070,1 1 070,1

millió forintban

Helyi önkormányzat (intézmény) neve

2011. évi 
eredeti 

előirány-
zat

2011. évi 
módosított 
előirány-

zat

2011. évi 
teljesítés

Debrecen Megyei Jogú Városi�Önkormányzat  (Debreceni Kodály �Kórus) 59,6 59,6 59,6
Szolnok Megyei Jogú Városi �Önkormányzat (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) 21,8 21,8 21,8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város �Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus�Kórus ) 24,4 24,4 24,4

2. b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen: 105,8 105,8 105,8

2. Az I kategóriába besorolt zenekarok, énekkarok költségvetési támogatása összesen 1 175,9 1 175,9 1 175,9

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 
támogatása összesen: 11 885,4 11 885,4 11 885,4

2. b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása
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millió forintban

Eredeti
el irányzat

költségvetési
törvény szerint

Módosított
el irányzat 

2010.dec.31-én

Kifizetés el z  évek döntései 
alapján

Kifizetés tárgyévi döntések 
alapján

1 3 4 5

350,0 0,0 350,0 153,6 75,7 229,3

Magyarázatok: A korábbi évek döntéseib l lemondás: 11,3 M Ft (céltámogatás)
1. oszlop

3. oszlop Ebb l az el z  években eldöntött céltámogatásokra folyósított összeg: 56,8 millió forint

Ebb l a 2011. évi új induló beruházások céltámogatási el irányzatára (költségvetési törvény 
36.§-a szerint): 200,0 millió forint

EL IRÁNYZATOK

A címzett és céltámogatás el irányzatainak, 
pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS

2

Évközi
módosítás
Fejezeti

hatáskörben
( + / - )

6=4+5

Összesen

7. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez
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millió forintban

EL IRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS

Eredeti el irányzat Évközi el irányzat módosítás 
fejezeti hatáskörben Módosított el irányzat Döntéssel lekötött el irányzatokból

1 2 3=1+2 4

8 000,0 -1 500,0 6 500,0 5 589,5

Magyarázatok: 

2. oszlop

4. oszlop

A vis maior támogatás el irányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének 
és maradványának alakulása

Az átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  önkormányzatok támogatása el irányzatra fejezeti 
hatáskörben történt

Ebb l a 2010. év döntéseire történt kifizetés: 3904,1 millió Ft

8. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez
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Többéves keret
2011. évi 

rendelkezésre álló 
keret

EU forrás EU forrás EU forrás
Központi 

költségvetési 
forrás

Összesen

Gazdaságfejlesztés Operatív Program 567 601,1 191 073,8 102 009,5 18 001,7 120 011,1
Közlekedés Operatív Program 1 712 678,9 546 922,8 126 469,5 22 318,1 148 787,7
Társadalmi megújulás Operatív Program 797 429,3 441 751,6 30 840,8 5 442,5 36 283,3
Államreform Operatív Program 34 406,6 16 350,3 2 072,0 365,7 2 437,7
Elektronikus közigazgatás Operatív Program 83 509,1 39 900,5 3 338,1 589,1 3 927,2
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 529 553,7 207 344,5 20 469,6 3 612,3 24 081,9
Környezet és energia Operatív Program 1 151 365,9 676 927,7 292 474,5 51 613,1 344 087,6
Nyugat-dunántúli Operatív Program 105 633,4 27 824,8 15 642,4 2 054,4 17 696,8
Közép-dunántúli Operatív Program 115 693,7 29 612,4 13 011,4 2 458,2 15 469,7
Dél-dunántúli Operatív Program 160 615,7 39 426,1 20 360,9 2 873,0 23 233,9
Dél-alföldi Operatív Program 170 541,8 50 688,8 28 030,8 4 303,2 32 334,0
Észak-alföldi Operatív Program 222 101,0 80 260,1 22 232,3 4 402,5 26 634,8
Észak-magyarországi Operatív Program 205 849,7 72 121,4 33 549,8 4 899,3 38 449,1
Közép-magyarországi Operatív Program 371 888,8 97 053,3 56 004,9 10 477,6 66 482,4
Végrehajtás Operatív Program 70 168,5 25 289,3 14 424,8 2 545,1 16 969,9

Összesen 6 299 037,3 2 542 547,4 780 931,3 135 955,7 916 887,0

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-
el irányzatai 1 047 723,9 354 335,9 268 144,5 77 463,2 345 607,7

A Halászati Operatív Program keret-el irányzatai 10 453,9 7 545,9 1 911,2 644,8 2 556,0

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
keret-el irányzatai

Teljesülés 2011-ben

Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-el irányzatai és azok teljesülése

9. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez



2012. évi CLVI. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról*

Az Országgyûlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, NMHH), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CXLVI. törvényben meghatározott

költségvetések – amely a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:

Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetése – végrehajtásáról a következõ törvényt alkotja.

A Hatóság költségvetési fõösszegeinek alakulása

1. § (1) A Hatóság 2011. évi költségvetése végrehajtását 35 897,300 MFt, azaz harmincötmilliárd-nyolcszázkilencvenhétmillió-

háromszázezer forint bevétellel és 17 092,800 MFt, azaz tizenhétmilliárd-kilencvenkettõmillió-nyolcszázezer forint

kiadással jóváhagyja.

(2) A Hatóság 2011. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság frekvencia díjakból származó bevétele 21 501,900 MFt, azaz huszonegymilliárd-ötszázegymillió-

kilencszázezer forint.

(2) Az azonosítók használati díja 2463,500 MFt, azaz kettõmilliárd-négyszázhatvanhárommillió-ötszázezer forint.

(3) A Hatósági eljárásért fizetett díjak összege 82,900 MFt, azaz nyolcvankettõmillió-kilencszázezer forint.

(4) A bírságból befolyt bevétel 161,200 MFt, azaz egyszázhatvanegymillió-kettõszázezer forint.

(5) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1947,300 MFt, azaz egymilliárd-kilenszáznegyvenhétmillió-

háromszázezer forint.

(6) A költségvetési hozzájárulás összege 2171,300 MFt, azaz kettõmilliárd-egyszázhetvenegymillió-háromszázezer forint.

(7) A Hatóság egyéb bevételekbõl származó forrása 412,200 MFt, azaz négyszáztizenkettõtmillió-kétszázezer forint.

(8) Az Mttv. 216. § (6) bekezdése alapján említett pénzmaradvány átvétele 283,700 MFt, azaz kettõszáznyolcvanhárommillió-

hétszázezer forint.

(9) Az Mttv. 216. § (6) bekezdése szerint a Hatóság jogelõdjénél keletkezett kötelezettségvállalások fedezetére igénybe

vett pénzmaradvány összege 858,100 MFt, azaz nyolcszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint.

(10) Az általános forgalmi adó köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 6015,200 Ft, azaz hatmilliárd-

tizenötmillió-kettõszázezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság általános mûködési kiadásai összesen 16 067,300 MFt, azaz tizenhatmilliárd-hatvanhétmillió-

háromszázezer forint, a pénzeszköz átadás 262,400 MFt, azaz kettõszázhatvankettõmillió-négyszázezer forint,

a felhalmozási kiadás 763,100 MFt, azaz hétszázhatvanhárommillió-egyszázezer forint.

(2) A mûködési kiadásokból 5053,000 MFt, azaz ötmilliárd-ötvenhárommillió forint a személyi juttatás, 1250,300 MFt, azaz

egymilliárd-kettõszázötvenmillió-háromszázezer forint a munkaadókat terhelõ járulék, 3 803,700 MFt, azaz

hárommilliárd-nyolcszázhárommillió-hétszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmi adó befizetési

kötelezettség 5960,300 MFt, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanmillió-háromszázezer forint. A felhalmozási kiadásból

705,500 MFt, azaz hétszázötmillió-ötszázezer forint a fejlesztési kiadás és 57,600 MFt, azaz ötvenhétmillió-hatszázezer

forint a lakástámogatás teljesítése.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el.
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A pénzmaradvány, elõirányzat maradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyûlés a Hatóság 2011. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplõ

összegével egyezõen 18 804,500 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszáznégymillió-ötszázezer forint értékben

fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összegébõl 1136,800 MFt a 2011. évi kötelezettségek 2012. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének

fedezetére, 6498,900 MFt a következõ évek mûködési tartalékára, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt része

11 168,800 MFt összegben pedig a digitális átállás forrásául szolgáló tartalékképzésre használható fel.

(3) Az Országgyûlés a Hatóság jogelõdjénél keletkezett, fel nem használt elõirányzat maradványát 3906,500 MFt, azaz

hárommilliárd-kilencszázhatmillió-ötszázezer forint összegben hagyja jóvá.

A Médiatanács 2011. évi költségvetésének, valamint a költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésû

költségvetési fõösszegeknek alakulása

5. § (1) A Médiatanács 2011. évi költségvetése végrehajtását 468,190 MFt, azaz négyszázhatvannyolcmillió-

egyszázkilencvenezer forint bevétellel és 374,794 MFt, azaz háromszázhetvennégymillió-hétszázkilencvennégyezer

forint kiadással az Országgyûlés jóváhagyja.

(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésû 2011. évi bevétel összege 8594,297 MFt, azaz nyolcmilliárd-

ötszázkilencvennégymillió-kettõszázkilencvenhétezer forint, a kiadás pedig 8012,019 MFt, azaz nyolcmilliárd-

tizenkétmillió-tizenkilencezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Médiatanács 2011. évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplõ összeggel

egyezõen 93,396 MFt, azaz kilencvenhárommillió-háromszázkilencvenhatezer forint értékben fogadja el.

A pénzmaradvány összege a 2011. évi kötelezettségvállalások 2012. évre áthúzódó pénzügyi teljesítések fedezetére,

a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig tartalék képzésre használható fel.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyûlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a Hatóság és a Médiatanács

zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (a továbbiakban:

Alap, MTVA) 2011. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet)

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének bevételi oldala
M Ft-ban

Sorszám Elõirányzat neve Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat 2011. évi teljesítés

1. Frekvencia díjak 17 295,200 21 501,900 21 501,900

2. Azonosítók használati díja 2 400,000 2 463,500 2 463,500

3. Hatósági eljárásért fizetett díjak 75,000 82,900 82,900

4. Bírságok 150,000 161,200 161,200

5. Felügyeleti díj 2 380,000 1 947,300 1 947,300

6. Költségvetési hozzájárulás 1 986,400 2 171,300 2 171,300

7. Egyéb bevételek 100,200 463,900 412,200

8. Elõzõ évek pénzmaradvány átvétel
(MT-ORTT)

283,700 283,700

9. Elõzõ évek pénzmaradvány
igénybevétel (NHH)

4 764,600 858,100

10. ÁFA 4 938,100 6 015,200 6 015,200

Összesen: 29 324,900 39 855,500 35 897,300

2. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének kiadási oldala
M Ft-ban

Sorszám Elõirányzat neve Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat 2011. évi teljesítés

1. Személyi juttatások 5 932,500 6 028,200 5 053,000

2. Munkaadókat terhelõ járulékok 1 595,600 1 610,500 1 250,300

3. Dologi kiadások 6 141,600 6 369,800 3 803,700

4. ÁFA 4 813,600 5 961,000 5 960,300

5. Pénzeszköz átadás 7 557,700 4 449,200 262,400

6. Tervezett költségvetési maradvány 11 623,800

7. Fejlesztési kiadások 3 277,900 3 752,400 705,500

8. Lakáskölcsön 6,000 60,600 57,600

Összesen: 29 324,900 39 855,500 17 092,800

3. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Médiatanács 2011. évi mûködési költségvetésének bevételi oldala
M Ft-ban

Sorszám Elõirányzat neve Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat 2011. évi teljesítés

1. Költségvetési hozzájárulás 194,401 177,480 177,480

2. Saját mûködési bevételek 7,042

3. Elõzõ évi maradvány igénybevétel 283,668 283,668

Összesen: 194,401 461,148 468,190
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Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2011. évi bevételi elõirányzat
M Ft-ban

Sorszám Elõirányzat neve Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat 2011. évi teljesítés

1. Médiaszolgáltatási díj 4 129,187 5 805,488 5 805,488

2. Frekvencia pályázati díj 0,500 92,331 92,331

3. Támogatási pályázati díj 86,811 55,555 55,555

4. Kötbér 116,000 447,338 447,338

5. Bírság 20,000 27,660 27,660

6. Késedelmi kamat 7,592 6,146 6,146

7. Óvadék 189,469 189,469

8. ÁFA 1 054,214 1 816,632 1 816,632

9. ÁFA kötelezettség finanszírozás Alaptól 146,052 146,052

10. Bankköltség térítése 3,823 3,823

11. Függõ bevétel 3,803 3,803

Összesen: 5 414,214 8 594,297 8 594,297

4. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Médiatanács 2011. évi mûködési költségvetésének kiadási oldala
M Ft-ban

Sorszám Elõirányzat neve Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat 2011. évi teljesítés

1. Személyi juttatások 66,232 101,400 68,547

2. Munkaadókat terhelõ járulékok 18,038 27,480 18,425

3. Dologi kiadások 107,631 48,600 4,154

4. Felhalmozási kiadások 2,500

5. Elõzõ évi maradvány átadás 283,668 283,668

Összesen: 194,401 461,148 374,794

Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2011. évi kiadási elõirányzat
M Ft-ban

Sorszám Elõirányzat neve Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat 2011. évi teljesítés

1. Médiaszolgáltatási díj 4 129,187 5 805,488 5 312,162

2. Frekvencia pályázati díj 0,500 92,331 73,396

3. Támogatási pályázati díj 86,811 55,555 38,583

4. Kötbér 116,000 447,338 461,006

5. Bírság 20,000 27,660 26,128

6. Késedelmi kamat 7,5920 6,146 6,112

7. Óvadék 189,469 189,058

8. ÁFA 1 054,214 1 816,632 1 813,350

9. Finanszírozott ÁFA visszatérítés Alapnak 146,052 85,126

10. Bankköltség kifizetése 3,823 4,115

11. Függõ kiadás 3,803 2,983

Összesen: 5 414,214 8 594,297 8 012,019
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5. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap 2011. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal
M Ft-ban
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I. BEVÉTELEK 
 

2011. év 

    eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés 

1.  átvállalt üzemben tartási díj és költségvetési hozzájárulás  57 700,000   57 700,000   52 700,000   
  1.1 átvállalt üzemben tartási díj   29 458,500 29 458,500  29 458,500 
  1.2 költségvetési hozzájárulás   28 241,500 28 241,500  23 241,500 
2.  médiaszolgáltatási díj 4 129,187   6 151,993   5 116,249   
  2.1 MTM-SBS Televízió Zrt.   1 032,630 2 092,595  1 566,156 
  2.2 Magyar RTL Televízió Zrt.   938,012 1 900,853  1 422,651 
  2.3 1. sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.)   564,186 564,186  756,205 
  2.4 2. sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (FM1 Műsorszolgáltató Zrt.)   380,846 380,846  471,450 
  2.5 nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok   1 213,513 1 213,513  899,787 
3.  pályázati díjak 26,000   26,000   36,606   
4.  kötbér, kártérítés, bírság 143,592   143,592   342,543   
5.  önkéntes befizetések    278,475   
6.  egyéb bevételek 40,000   40,000   456,420   
7.  JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége 1 000,000   1 000,000   0,000   
8.  a Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 1 000,000   1 000,000   1 000,000   
9.  Egyéb céltámogatások 0,000   0,000   662,670   
10. finanszírozott áfa térülés   147,873   

    KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  64 038,779   66 061,585   60 740,836   

11. Kereskedelmi bevételek     4 141,000   3 340,801   

    KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK  64 038,779   70 202,585   64 081,637   

    Előző évek pénzmaradványa    3 831,558   

    ÖSSZES BEVÉTEL 64 038,779   70 202,585   67 913,195   



A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap 2011. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal
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 II. KIADÁSOK 
  

2011. év 

    eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés 

1.  továbbutalandó üzemben tartási díj 2 380,801   2 396,909   2 396,908   
  1.1 Médiatanács 194,401 129,600  129,600 
  1.2 Médiatanács hivatali szervezete 1 986,400 2 067,309  2 067,308 
  1.3 Közszolgálati Közalapítvány 200,000 200,000  200,000 
2.  céltámogatások 3 000,000   4 735,227   1 065,767   
3. 

 
közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati 
Közalapítványnak 2 150,000   11 167,743   10 594,240   

  3.1 Magyar Televízió Zrt.   530,000 5 019,073  4 868,139 
  3.2 Duna Televízió Zrt.   450,000 2 289,403  1 935,183 
  3.3 Magyar Rádió Zrt.   425,000 1 356,267  1 287,918 
  3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt.   745,000 2 503,000  2 503,000 

4.  
MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének 
kiadásai 55 178,047   46 213,971   44 428,312   

5.  szerzői jogdíjak 238,402   238,402   119,201   
6.  pályázatok bírálatának költségei 26,000   26,000   34,411   
7.  a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA 27,829   27,829   157,038   
8.  médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 37,700   37,700   0,000   
9.  a Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 1 000,000   1 000,000   1 021,000   
10. a digitális átállás és digitális műsorterjesztés költségei  962,841   0,000   
11. Egyéb céltámogatások felhasználása   420,289   
12. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány   30,000   

13. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. alapítása és működési támogatása   52,500   

    KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 64 038,779   66 806,622   60 319,667   

    ÖSSZES KIADÁS 64 038,779   66 806,622   60 319,667   
     

    ÖSSZES BEVÉTEL 64 038,779   70 202,585   67 913,195   

    ÖSSZES KIADÁS 64 038,779   66 806,622   60 319,667   

    KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE    -1 550,458   

    ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK  3 395,963   6 043,070   



III. Kormányrendeletek

A Kormány 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelete
a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl

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

szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

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

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték Hercegszántó-Tornyiszentmiklós közötti szakasza kiépítéséhez és a vezeték

üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

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

meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben

szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró

szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentõségû ügyek koordinációjára – a fõvárosi és megyei

kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel

rendelkezõ kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottat jelöli ki.

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

végrehajtható.

(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott

hatósági ügyek, valamint az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton

kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követõ 5. nap.

4. § Ez a rendelet 2012. október 31-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági

engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

A B C D

1 Beruházás és azonosítója
A beruházás megvalósításával

kapcsolatos engedélyek,
engedélyezési eljárások

Elsõ fokon eljáró hatóság
Fellebbezés elbírálására jogosult

hatóság

2 A Déli Áramlat
földgázszállító-vezeték
Hercegszántó-Tornyiszent-
miklós közötti szakasza
kiépítéséhez, és a vezeték
üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások

elõzetes vizsgálati eljárás,
környezeti hatásvizsgálati
eljárás, egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárás

illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

3 vízjogi engedély vezeték
szilárdsági
nyomáspróbához,
vízjogi létesítési engedély
kútfúráshoz

illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

4 régészeti feltárási engedély illetékes megyei
kormányhivatal

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és
Régészeti Örökségvédelmi
Szakigazgatási Szerve

5 külsõ villamos
energia-ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély

illetékes megyei
kormányhivatal mérésügyi
és mûszaki biztonsági
hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

6 erdõ igénybevétele és
fakitermelés bejelentése

illetékes megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

7 termõföld más célú
hasznosítására vonatkozó
engedély

illetékes körzeti földhivatal illetékes megyei
kormányhivatal földhivatala

8 bányaszolgalom alapítására
irányuló engedélyezési
eljárás

illetékes megyei
kormányhivatal

nincs

9 építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások a
bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó sajátos
építményekre

illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

10 beépített tûzjelzõ, tûzoltó
berendezések létesítésének
engedélyezése

illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

11 építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások a
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról és a
területi mérésügyi és
mûszaki biztonsági
hatóságokról szóló
kormányrendelet szerint

illetékes megyei
kormányhivatal mérésügyi
és mûszaki biztonsági
hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

12 általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások

illetékes megyei
kormányhivatal

építésügyért felelõs
miniszter
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13 veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésre
vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások

illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

14 területrendezési eljárások illetékes állami fõépítész nincs

15 útügyi hatósági
engedélyezési eljárások

illetékes megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ

2. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági

engedélyezési eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

1. Elõzetes vizsgálati eljárás, környezet hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

A B C

1.
Szakhatósági

közremûködés tárgya
Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Egészségügy illetékes megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

3. Helyi jelentõségû védett
természetvédelmi terület

települési önkormányzat jegyzõje illetékes megyei kormányhivatal

4. Bányászat illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

5. Területrendezési elõírásokkal való
összhang

illetékes állami fõépítész területrendezésért felelõs
miniszter

6. Erdõvédelem illetékes megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

7. Termõföld minõségi védelme illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

8. Termõföld mennyiségi védelme illetékes körzeti földhivatal illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala

9. Kulturális örökségvédelem illetékes megyei kormányhivatal Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási
Szerve

10. Gyógyhelyek Országos Tisztifõorvosi Hivatal Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

2. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

szabályairól szóló kormányrendelet szerinti építésügyi engedélyezési eljárások

A B C

1.
Szakhatósági

közremûködés tárgya
Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Helyi jelentõségû védett
természetvédelmi terület

települési önkormányzat jegyzõje illetékes megyei kormányhivatal

3. Víziközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
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4. Közúti közlekedés:

5. a) gyorsforgalmi utak esetében, és
30 méter szabad nyílást
meghaladó közúti hidak esetén

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

6. b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom elõl
el nem zárt magánutak esetében

illetékes megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelõsége

7. Légiközlekedés:

8. a) polgári célú Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

9. b) állami célú Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal

honvédelemért felelõs miniszter

10. Vasúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

11. Tûzvédelem illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

12. Erdõvédelem illetékes megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

13. Termõföld minõségi védelme illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

14. Kulturális örökségvédelem illetékes megyei kormányhivatal Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási
Szerve

15. Határrendészet illetékes megyei
rendõr-fõkapitányság

Országos Rendõr-fõkapitányság

16. Honvédelem Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje

honvédelemért felelõs miniszter

17. Környezet- és természetvédelem illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

18. Gyógyhelyek Országos Tisztifõorvosi Hivatal Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

3. Vízjogi (vízkivétel) engedély

A B C

1.
Szakhatósági

közremûködés tárgya
Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Kulturális örökségvédelem illetékes megyei kormányhivatal Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási
Szerve

3. Bányászat illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

4. Régészeti feltárási engedély

A B C

1.
Szakhatósági

közremûködés tárgya
Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Erdõvédelem illetékes megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
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3. Termõföld minõségi védelme illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

4. Természetvédelem illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

5. Termõföld más célú hasznosításának engedélyeztetése

A B C

1.
Szakhatósági

közremûködés tárgya
Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Talajvédelem illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

3. Környezetvédelem,
természetvédelem, tájvédelem és
vízügy

illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. Helyi jelentõségû védett
természetvédelmi terület

települési önkormányzat jegyzõje illetékes megyei kormányhivatal

5. Kulturális örökségvédelem illetékes megyei kormányhivatal Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási
Szerve

6. Útügyi hatósági eljárások

A B C

1.
Szakhatósági

közremûködés tárgya
Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Tûzvédelem illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

3. Bányászat illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

4. Helyi jelentõségû védett
természetvédelmi terület

települési önkormányzat jegyzõje illetékes megyei kormányhivatal

5. Kulturális örökségvédelem illetékes megyei kormányhivatal Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási
Szerve

6. Építésügy illetékes megyei kormányhivatal építésügyért felelõs miniszter

7. Honvédelem Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje

honvédelemért felelõs miniszter

7. Általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

A B C

1.
Szakhatósági

közremûködés tárgya
Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Egészségügy illetékes megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

3. Bányászat illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

4. Tûzvédelem illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

5. Honvédelem Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje

honvédelemért felelõs miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 140. szám 24425



8. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi és a mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló

kormányrendelet szerinti építésügyi engedélyezési eljárások

A B C

1.
Szakhatósági

közremûködés tárgya
Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Talaj- és termõföldvédelem illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

3. Helyi jelentõségû védett
természetvédelmi terület

települési önkormányzat jegyzõje illetékes megyei kormányhivatal

4. Tûzvédelem illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

5. Bányászat illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

6. Honvédelem Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje

honvédelemért felelõs miniszter

7. Környezet- és természetvédelem,
ha a tevékenység megkezdéséhez
egységes környezethasználati
engedély vagy környezetvédelmi
engedély nem szükséges

illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

8. Víziközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

9. Közúti közlekedés:

10. a) gyorsforgalmi utak esetében, és
30 méter szabad nyílást
meghaladó közúti hidak esetén

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

11. b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom elõl
el nem zárt magánutak esetében

illetékes megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelõsége

12. Légiközlekedés:

13. a) polgári célú Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

14. b) állami célú Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal

honvédelemért felelõs miniszter

15. Vasúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

16. Kulturális örökségvédelem illetékes megyei kormányhivatal Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási
Szerve

9. Erdészeti engedélyezési eljárások

A B C

1.
Szakhatósági

közremûködés tárgya
Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Kulturális örökségvédelem illetékes megyei kormányhivatal Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási
Szerve
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A Kormány 298/2012. (X. 25.) Korm. rendelete
a Magyar Kármentõ Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Magyar Kármentõ Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. §

(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A helyi önkormányzat

a) a 9. § b) pont bc) és bd) alpontja szerinti támogatási célokat a kizárólagos részesedésével mûködõ gazdasági

társasága és

b) a 9. § szerinti támogatási célokat az érintett településeken székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ civil szervezet,

illetve a helyi segélyezés koordinációját összehangoló humanitárius segélyszervezetek

közremûködésével is megvalósíthatja.”

2. § A Korm. rendelet 11. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha a helyi önkormányzat a támogatási cél megvalósítását a 10. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott

szervezet közremûködésével valósítja meg, a megvalósításban közremûködõ szervezettel kötött együttmûködési

megállapodásban e rendelettel összhangban rögzíteni kell a támogatási cél megvalósításának kereteit, valamint

a közremûködés és a végrehajtás részletes eljárási szabályait.”

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

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

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 46/2012. (X. 25.) KIM rendelete
az egyes büntetõjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a

különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel

egyetértésben, a legfõbb ügyész véleményének kikérésével –,

a 3. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

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

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következõket rendelem el:

1. A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

1. § (1) A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet

[a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] 103. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elítélt munkáltatására a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 25. §-ában, 51. § (2) bekezdésében,

60. § (1) bekezdésében, 86–91. §-ában, 92. § (1) bekezdésében, 93. §-ában, 94. § (1) bekezdésében,

96. § (1) bekezdésében, 97. §-ában, 99. § (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, 101–102. §-ában, 104. § (1), (2) és

(4) bekezdésében, 105. § (1) és (4) bekezdésében, 106. § (1) bekezdésében, 107. §-ában, 108. § (2) bekezdésében,

110–112. §-ában, 113. § (1) és (3) bekezdésében, 114. §-ában, 140–144. §-ában, 145. § (2) bekezdésében, 286. §-ában

foglaltakat az e Címben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

(2) A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a következõ 210/B. §-sal egészül ki:

„210/B. § A tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalkorú az 1. számú melléklet 4. pontjában szereplõ terméket nem

tarthat magánál. E rendelkezés megszegése nem alapoz meg fegyelmi vétséget, de a fogvatartottal szemben

biztonsági intézkedés alkalmazható.”

2. § A 6/1996. (VII.12.) IM rendelet 1. számú melléklet

a) 4. pontjában a „cigaretta, szivar, dohány;” szövegrész helyébe a „cigaretta, szivar, szivarka, fogyasztási dohány;”,

b) 6. pontjában a „maximum 37 cm-es képátmérõjû, hordozható tv-készülék;” szövegrész helyébe a „maximum

37 cm-es képátmérõjû, hordozható tv-készülék, vagy maximum 24 col képátmérõjû LCD/LED tv-készülék;”

szöveg lép.

2. A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló

13/1996. (XII. 23.) IM rendelet módosítása

3. § (1) A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet [a továbbiakban:

13/1996. (XII. 23.) IM rendelet] 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 179. § (3) bekezdése, 189. §-a, 191. §-a,

valamint a 285. §-a az elítélt ellen indított kártérítési eljárásban nem alkalmazható.”
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(2) A 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Szándékos károkozás esetén a teljes kárt meg kell téríteni. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke

– a károkozás körülményeire, a vétkesség fokára, valamint a károkozás gyakoriságára tekintettel – legfeljebb

a fogvatartott háromhavi munkadíjának összegéig terjedhet.”

3. A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló

feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

4. § (1) A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló

9/2002. (IV. 9.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet] 71. § (3) bekezdés a) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A bv. bíró a meghallgatás alapján)

„a) az ügyész indítványának helyt ad, és megállapítja a közérdekû munka, illetve az annak hátralevõ része helyébe lépõ

szabadságvesztés tartamát (Btk. 50. §, 114. §),”

(2) A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a 71. §-t követõen a következõ alcímmel és 71/A. §-sal egészül ki:

„Pénzbüntetés átváltoztatása közérdekû munkára
71/A. § Pénzbüntetésnek közérdekû munkára átváltoztatása esetén a közérdekû munka végrehajtására vonatkozó

rendelkezéseket a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a bv. bíró a pénzbüntetést helyettesítõ közérdekû munkáról kiállított értesítõlappal együtt az átváltoztató végzést

megküldi a pártfogó felügyelõi szolgálatnak,

b) ha a közérdekû munka megkezdése elõtt a BGH arról értesíti a bv. csoportot, hogy az elítélt a pénzbüntetést részben

megfizette, a bv. bíró a közérdekû munkáról kiállított értesítõlapra – a részbeni megfizetésre tekintettel – vezet bírói

rendelvényt.”

(3) A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 78. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A bíróság a pénzbüntetést helyettesítõ közérdekû munkáról, illetve szabadságvesztésrõl értesítõlapot állít ki,

és azt az átváltoztató végzéssel a bv. csoportnak, az átváltoztató végzés egy kiadmányát a BGH-nak küldi meg, illetve

adja át.

(6) A közérdekû munkáról, illetve szabadságvesztésrõl kiállított értesítõlapon fel kell tüntetni, hogy a közérdekû

munka, illetve a szabadságvesztés a BGH által milyen tételszám alatt elõírt pénzbüntetést helyettesít.”

(4) A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 79. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Ha a fiatalkorú által meg nem fizetett pénzbüntetés behajtására irányuló eljárás eredménytelen maradt, a BGH

az elsõfokú bíróságot megkeresi a pénzbüntetés, illetve a pénzbüntetés meg nem fizetett vagy be nem hajtható

részének – ha annak feltételei fennállnak – közérdekû munkára vagy szabadságvesztésre átváltoztatása iránt.

(3) A pénzbüntetésnek a (2) bekezdésben, illetve a 78. § (3) bekezdésében írt megkeresést követõ teljes vagy részbeni

megfizetésérõl a BGH az elsõfokú bíróságot értesíti, feltéve, hogy a közérdekû munkára vagy a szabadságvesztésre

átváltoztató végzés kiadmányát a bíróságtól még nem kapta meg. Ellenkezõ esetben a BGH a 80. § (1) bekezdése

szerint jár el. A 78. § (2) bekezdése ebben az esetben is irányadó.”

(5) A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 80. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a pénzbüntetés megfizetése vagy részbeni megfizetése az elítéltnek a bv. intézetbe való beutalása, illetve

a pénzbüntetés helyébe lépõ közérdekû munka vagy szabadságvesztés végrehajtása alatt történt, a pártfogó

felügyelõ, a bv. csoport, illetve a bv. intézet a nála bemutatott befizetést tanúsító szelvényt az errõl kiadott igazolás

ellenében átveszi, és – a pártfogó felügyelõ, illetve a bv. intézet a bv. csoport útján – haladéktalanul megküldi

a BGH-nak. A BGH a befizetés azonosítását követõen haladéktalanul értesíti a bv. csoportot vagy a terheltet fogva tartó

bv. intézetet a terhelt szabadítása végett, a bv. csoport egyidejû értesítése mellett.”

(6) A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 80. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a pénzbüntetés helyébe lépõ közérdekû munka vagy szabadságvesztés végrehajtása alatt – a bv. csoportnak

az elvégzett közérdekû munka óráinak vagy a szabadságvesztésben töltött napok számáról küldött tájékoztatása

alapján – a pénzbüntetést egészben vagy részben megfizették, ennek figyelembevételével a pénzbüntetésbõl

kifizetettnek tekintendõ összeget a BGH visszafizeti.”
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(7) A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 82. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A BGH a pénzbüntetést – az elévülési idõn belül – a megfizetésig, fiatalkorú esetén a törvényszéki bírósági

végrehajtói iroda által az eljárás befejezésérõl küldött értesítésig, illetve mindaddig nyilvántartja, amíg a bv. csoport

nem közli, hogy a pénzbüntetés helyébe lépõ közérdekû munkát vagy szabadságvesztést végrehajtották.”

4. Záró rendelkezések

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

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1460/2012. (X. 25.) Korm. határozata
a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványok felhasználásáról

A Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványok

további intézkedésig fel nem használható összegébõl a Miniszterelnökség fejezetnél 492 473 ezer forint felhasználását

engedélyezi.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 128/2012. (X. 25.) ME határozata
a Meteorológiai Világszervezet Rendkívüli Kongresszusán történõ részvételrõl

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek azzal, hogy a Meteorológiai Világszervezet (WMO) részes államainak 2012. október 29–31. között Genfben

tartandó Rendkívüli Kongresszusán Magyarország Kormányát képviselõ küldöttség vegyen részt;

2. hozzájárulok ahhoz, hogy a küldöttség a konferencián a mellékletben foglalt mandátum szerint járjon el;

3. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott

közgyûlés elõtt adja ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 128/2012. (X. 25.) ME határozathoz

1. Magyarország elkötelezett az Éghajlati Szolgáltatások Globális Keretrendszerének elindítása mellett és támogatja az

Éghajlati Szolgáltatások Globális Keretrendszerének Végrehajtási Tervét (a továbbiakban: Végrehajtási Terv), valamint

az Éghajlati Szolgáltatások Kormányközi Testületének (a továbbiakban: Testület) felállítását és a Testület mûködésére

vonatkozó dokumentumok elfogadását, amennyiben a Végrehajtási Terv és a Testületre vonatkozó dokumentumok

értelmében Magyarország számára a központi költségvetését érintõ kötelezõ jellegû befizetési kötelezettség nem

keletkezik.

2. Magyarország szükségesnek tartja szakértõ delegálását a Testületbe.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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	Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról* 24281

	2012. évi CLIV. törvény
	az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról** 24281

	2012. évi CLV. törvény
	a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról* 24288

	2012. évi CLVI. törvény
	a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról* 24415

	A Kormány 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelete
	a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl 24421

	A Kormány 298/2012. (X. 25.) Korm. rendelete
	a Magyar Kármentõ Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról 24427

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 46/2012. (X. 25.) KIM rendelete
	az egyes büntetõjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról 24428

	A Kormány 1460/2012. (X. 25.) Korm. határozata
	a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványok felhasználásáról 24431

	A miniszterelnök 128/2012. (X. 25.) ME határozata
	a Meteorológiai Világszervezet Rendkívüli Kongresszusán történõ részvételrõl 24431



