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Kormányrendeletek

A Kormány 308/2012. (XI. 6.) Korm. rendelete
az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendelet,
valamint egyéb egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § (1) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 15. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2c) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 16. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 17. § és a 3. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló,
klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának
szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §

Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai
vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 7. pontja szerinti klinikai vizsgálat engedélyezésére a 2. cím,
az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos klinikai vizsgálatokra a 3. cím rendelkezései irányadóak.”

2. §

Az R1. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § Beavatkozással nem járó vizsgálat (non-interventional trial): a 2. és 3. cím szerinti klinikai vizsgálatnak nem
minõsülõ vizsgálat, amely
a) nem minõsül a b)–c) pontban leírtaknak megfelelõ orvostudományi kutatásnak, és amely kutatás során végzett
eljárás nem tér el a megszokott egészségügyi ellátástól,
b) CE jelöléssel ellátott orvostechnikai eszközzel végzett vizsgálat, melynek célja a vonatkozó megfelelõség értékelési
eljárásban hivatkozott felhasználási célnak megfelelõ alkalmazás során keletkezõ adatok gyûjtése és feldolgozása,
c) gyógyszer esetén a Gytv. 1. § 8. pontja szerinti vizsgálat.”

3. §

Az R1. 17. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Beavatkozással nem járó vizsgálatot végezni)
„c) a 16. § b) pontjában említett vizsgálatok esetében az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: EEKH) engedélyének birtokában lehet.”
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4. §

Az R1. 18. §-a a következõ (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 16. § b) pontjában említett vizsgálatok esetében a megbízó az engedély iránti kérelmet az emberen végzett
orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint nyújtja be az EEKH-hoz.
(2b) Az EEKH a (2a) bekezdés alapján benyújtott kérelem elbírálásakor értékeli, hogy
a) a beadott kérelem tárgyául szolgáló vizsgálat valóban beavatkozással nem járó vizsgálat-e,
b) a vizsgálat lefolytatása nem ösztönöz-e az orvostechnikai eszköz használatára,
c) a vizsgálatra szánt eszköz jogszerûen forgalomba hozott orvostechnikai eszköz-e,
d) a vizsgálatban hivatkozott orvostechnikai cél és a használati útmutatóban leírt rendeltetésszerû használat azonos-e
a kutatási tervben megadottakkal,
e) a kérelmezõ minden tõle elvárhatót megtett-e a váratlan események és balesetek elkerülésére.
(2c) A (2a) bekezdés alapján benyújtott kérelem elbírálásakor az EEKH az ETT TUKEB szakhatósági állásfoglalását kéri
az alábbi kérdésekben:
a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e és módszerei alkalmasak-e ezek
megválaszolására,
b) a betegtájékoztató és a beleegyezõ nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen
végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.”

5. §

(1) Az R1. 19. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyének jogerõre emelkedését követõen a megbízó a vizsgálati tervet
módosíthatja. A vizsgálati terv lényeges módosítása esetén a megbízónak – a módosítások indokainak és pontos
tartalmának megjelölésével –)
„c) a 16. § b) pontjában említett vizsgálat esetében az engedély módosítását kell kérelmeznie az EEKH-nál.”
(2) Az R1. 19. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az EEKH az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben az ETT TUKEB szakhatósági állásfoglalását kéri
a 18. § (2c) bekezdésében foglaltak megvizsgálása érdekében.”

6. §

Az R1. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § A 16. § a) pontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében az ETT TUKEB, a 16. § b) pontjában említett
vizsgálat esetében az EEKH, a 16. § c) pontjában említett vizsgálat esetében a GYEMSZI a vizsgálat idõtartama alatt
folyamatosan ellenõrzi, hogy a beavatkozással nem járó vizsgálatot a szakmai szabályoknak megfelelõen,
az engedélyben és a vizsgálati tervben foglaltaknak megfelelõen végzik-e.”

7. §

(1) Az R1. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a beavatkozással nem járó vizsgálat folytatása nem felel
meg az engedélyben, a vizsgálati tervben, illetve az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri
rendeletben foglalt feltételeknek, a 16. § a) pontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében az ETT TUKEB,
a 16. § b) pontjában említett vizsgálat esetében az EEKH, a 16. § c) pontjában említett vizsgálat esetében a GYEMSZI
a beavatkozással nem járó vizsgálatot haladéktalanul felfüggeszti vagy megszünteti.”
(2) Az R1. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a kérelmezõ kívánja a beavatkozással nem járó vizsgálatot annak befejezése elõtt felfüggeszteni vagy
megszüntetni, errõl az indokok felsorolásával legkésõbb a felfüggesztéssel vagy megszüntetéssel egyidejûleg értesíti
az engedélyezõt. A kérelmezõ beavatkozással nem járó vizsgálatot megszüntetõ döntése alapján az engedélyezõ törli
a beavatkozással nem járó vizsgálatot a nyilvántartásból.”

8. §

Az R1. 3. Címének címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS KLINIKAI VIZSGÁLATOK ENGEDÉLYEZÉSE”

9. §

Az R1. 30. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E cím elõírásai nem vonatkoznak a 16. § b) pontjában említett vizsgálatokra.”
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(1) Az R1. 31. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E cím alkalmazásában:)
„d) szakhatóság: az ETT TUKEB, amelynek feladata az engedélyezés során a szakhatósági állásfoglalás kiadása a 32. §
alapján a kutatási terv, a kutatás személyi és tárgyi feltételei, az alkalmazott módszerek és a résztvevõk számára készült
tájékoztató, valamint a kutatás lezárását követõen összeállított, az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott tartalmú vizsgálati dokumentáció tekintetében.”
(2) Az R1. 31. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozottak tekintetében e cím alkalmazásában az Eütv.-ben, az orvostechnikai
eszközökrõl szóló miniszteri rendeletben és az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló miniszteri
rendeletben foglalt fogalom meghatározásokat és elõírásokat kell figyelembe venni.”

11. §

Az R1. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. §

Az R1.
a) 17. § (1) bekezdés a) pontjában és 19. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 16. § b) pont ba)–bb) alpontjában”
szövegrész helyébe az „a 16. § a) pontjában” szöveg,
b) 17. § (1) bekezdés b) pontjában és 18. § (3) bekezdésében a „b) pont bc) alpontjában” szövegrész helyébe
a „c) pontjában” szöveg,
c) 18. § (1) és (2) bekezdésében az „A 16. § b) pont ba)–bb) alpontjában” szövegrész helyébe az „A 16. § a) pontjában”
szöveg,
d) 21. § (2) bekezdésében az „ETT TUKEB” szövegrészek helyébe az „ETT TUKEB, az EEKH” szöveg,
e) 32. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe az „EEKH”
szöveg,
f) 33. § (4) bekezdésében az „állásfoglalásában” szövegrész helyébe az „állásfoglalásában a Mellékletben felsorolt
dokumentumok megvizsgálásával” szöveg
lép.

13. §

(1) Hatályát veszti az R1.
a) 3. § (1) bekezdésében a „vagy elõzetes szakhatósági” szövegrész,
b) 5. §-a,
c) 18. § (4) bekezdés d) pontja,
d) 24. § (6) bekezdése,
e) 33. § (8) bekezdése,
f) 42. §-a.
(2) Hatályát veszti az R1.
a) 15. §-ában a „b) pontja” szövegrész,
b) 37. § (1) bekezdésében az „az ellenõrzés során” szövegrész, és
c) Melléklet 18. pontja.

2. Egyéb rendeletek módosítása
14. §

Az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) Melléklete
a 2. melléklet szerint módosul.

15. §

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.)
Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat – a támogatás megszûnését követõ három hónapon belül – az OEP helyszíni
ellenõrzés keretében is ellenõrzi.”

16. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 27. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az új finanszírozási évre vonatkozó TVK megállapításáig – átmenetileg – a járóbeteg-szakellátás (ideértve
a CT/MRI vizsgálatokat is), az orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok, valamint az aktív
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fekvõbeteg-szakellátás tekintetében a szolgáltató részére a finanszírozási évet követõ hónapokra vonatkozó havi
TVK-kat a számára az új finanszírozási évet megelõzõ finanszírozási év utolsó hónapjára meghatározott, miniszteri
tartalék terhére biztosított növekmény nélküli TVK (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: átmeneti TVK alap)
alapján kell megállapítani. A finanszírozási évet követõ hónapokra vonatkozó havi TVK-k meghatározásánál az
átmeneti TVK alapot úgy kell korrigálni, mintha az adott hónapra vonatkozó szezonális index egytizenketted lett
volna.”
(2) Az R3. 40. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A szolgáltató a 14. számú melléklet szerinti adatlap 1–20. pontjának kitöltésével köteles a 37. § (7) bekezdése
szerint jelentést küldeni az osztályra felvett betegek közül azokról, akiknek az ellátása a tárgyhónap végéig nem
fejezõdött be. Az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó osztályról – a szülészeti-nõgyógyászati osztályt és a
koraszülöttek intenzív ellátását biztosító osztályt kivéve – naponta csak az osztály ágyszámának – mátrix és összevont
osztály tekintetében a mátrix, illetve összevont osztály teljes ágyszámának – megfelelõ ápolási nap szerinti
teljesítmény számolható el. A teljesített ápolási nap számításánál nem kell figyelembe venni az újszülött szülészeti
osztályon történt ellátásának elsõ osztályos esetét, az egynapos ellátás, kúraszerû ellátás, valamint az R. 1. §
(13) bekezdése szerinti személyek ellátásának eseteit. A felvétel és az eltávozás, áthelyezés napja egy napnak számít.
A 100% feletti ágykihasználtságot eredményezõ ellátási eset (esetek) kizárólag attól a naptól kezdõdõen számolható
(számolhatók) el, amely napon az ágykihasználtság 100% alá csökken.”
(3) Az R3. 59. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti fix összegû díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti Összevont szakellátás jogcím
elõirányzata szolgál.”
(4) Az R3. a következõ 67. §-sal egészül ki:
„67. § (1) Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendelet, valamint egyéb egészségügyi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 308/2012. (XI. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
megállapított 27. § (10) bekezdésének alkalmazásánál a 2013. finanszírozási évre vonatkozó TVK megállapításáig
a járóbeteg-szakellátás tekintetében a szolgáltató részére a finanszírozási évet követõ hónapokra vonatkozó havi TVK
meghatározásánál a 28. számú melléklet A. pont 1–2. alpontja alapján a miniszteri tartalék terhére
– a struktúraváltáshoz kapcsolódó tartalékkapacitás terhére létrehozott nappali ellátás és járóbeteg-szakellátás
fejlesztésére – biztosított növekmény mértékét a szolgáltató TVK-jából nem kell levonni.
(2) Abban az esetben, ha a Módr. hatálybalépése elõtt megállapításra került a szolgáltatók részére a 2012. évi
finanszírozási évet követõ hónapra vonatkozó havi TVK, azt a Módr. hatálybalépését követõ 5 napon belül
a 27. § (10) bekezdésében és az (1) bekezdésben foglaltak alapján felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell.”
17. §

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. §

Hatályát veszti a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet.

19. §

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet
a következõ 7. §-sal egészül ki:
„7. § A 4. § (9) bekezdésében 2012. október 15-éig elõírt elszámolás az annak teljesítéséhez szükséges adatok
rendelkezésre állásának késedelme esetén a 4. § (9) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – 2012. január–október
hónapokra – 2012. november 15-ig teljesíthetõ.”

3. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 13. § (1) bekezdése, a 14–15. §, a 17–18. §, a 21. §, valamint a 2. és a 3. melléklet az e rendelet kihirdetését követõ
15. napon lép hatályba.
(3) Az 1–12. §, a 13. § (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.
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A rendelet tervezet 17. §-ának és 3. mellékletének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ
információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elõzetes
bejelentése megtörtént.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 308/2012. (XI. 6.) Korm. rendelethez
1. Az R1. Melléklet 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. Multicentrikus vizsgálat esetén – ha van – az EGT-megállapodásban részes érintett állam etikai bizottságának
állásfoglalása”
2. Az R1. Melléklet 16. pontja a következõ v) alponttal egészül ki:
(A klinikai vizsgálat terve, amely magában foglalja a következõket:)
„v) a toborzási felhívás tervezett szövege és a toborzási módszer ismertetése.”

2. melléklet a 308/2012. (XI. 6.) Korm. rendelethez
1. Az R2. Melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Budapest, Karolina u. 19–21.),”
2. Hatályát veszti az R2. Melléklet 3. pontja.

3. melléklet a 308/2012. (XI. 6.) Korm. rendelethez
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
1. melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE” alcím 5. pontjában foglalt táblázat a következõ 45–48. sorral
egészül ki:
45.

UR-144

46.

5FUR-144 (XLRI1)

47.

STS-135

48.

AKB 48

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3tetramethyl-cyclopropyl)methanone
[1-(5 -fluoropentyl)- 1H-indol-3-y1](2,2,3,3tetramethyl-cyclopropyl)methanone
1-(5-fluoropentyl)-N-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-indole-3carboxamide,
N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indo1e-3-carboxamide
1-pentyl-N-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide,
N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide
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A Kormány 309/2012. (XI. 6.) Korm. rendelete
az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási
feladatokat ellátó szervezet kijelölésérõl
A Kormány az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvényben (a továbbiakban: Emtv.) meghatározott elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével összefüggõ
közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságát (a továbbiakban:
Igazgatóság) jelöli ki.
(2) Az Igazgatóság az Emtv. 6. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott
hatósági feladatok ellátása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
rendelkezései szerint jár el.
(3) Az Igazgatóság által hatósági feladatainak ellátása során hozott elsõfokú határozat és végzés ellen irányuló fellebbezés
elbírálására a kultúráért felelõs miniszter jogosult.

2. §

Az elõadó-mûvészeti közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok körében az Igazgatóság a Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ jogutódja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni
kell.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelete
a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról
A Kormány
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában,
a világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ jogállása, szervezete
1. §

(1) E rendelet hatálya a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ)
feladataira terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladat: a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 4. pontjában meghatározott kulturális javak vonatkozásában
a hatósági és nem hatósági feladatok, továbbá a kulturális örökség egyéb elemei vonatkozásában vagyonkezelési,
örökséggazdálkodási és szolgáltatási feladatok ellátása, amelyek nem érintik a régészeti örökség és a mûemléki érték
védelméért felelõs miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(3) A Központ központi hivatal, önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(4) A Központ irányítását a kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
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(5) A Központot elnök vezeti, aki munkáltatói jogkört gyakorol a Központ alkalmazottai felett, így különösen kinevezi,
illetve felmenti a Mûtárgyfelügyeleti Iroda vezetõjét, a Központ más alkalmazottait, és felettük fegyelmi jogkört
gyakorol.
(6) A Központ székhelye Budapest.
(7) A Központ önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ – jogi személyiség nélküli – országos illetékességû elsõ fokú szerve
a Mûtárgyfelügyeleti Iroda. A Mûtárgyfelügyeleti Iroda döntéseinél a másodfokú hatóság a Központ elnöke.

2. Hatósági feladatok
2. §

(1) A Mûtárgyfelügyeleti Iroda a Kormány által kijelölt elsõ fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként ellátja:
a) a kulturális javak vonatkozásában a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatokat, melyek különösen
1. a Kötv. 47–50. §-ai alapján a kulturális javak védetté nyilvánítása és védettségének megszüntetése,
2. a védetté nyilvánított gyûjteményekhez vagy tárgyegyüttesekhez tartozó kulturális javak esetében a Kötv.
51. § (2) bekezdése szerinti elidegenítéséhez vagy õrzési helyének 90 napot meghaladó
megváltoztatásához szükséges hozzájárulás,
3. a Kötv. 54–58. §-ai, valamint a kulturális javak kivitelérõl szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi
rendeletben és a kulturális javak kivitelérõl szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, – a 2004. április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelettel módosított –
1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet alapján a kulturális javak kivitelével kapcsolatos hatósági
feladatok,
4. a kulturális javak esetében a Kötv. 61/A. §-a szerinti, fémkereskedelmi tevékenység céljára történõ átadás
engedélyezésére irányuló eljárások és döntések,
5. a Kötv. 63. § (2) bekezdése szerinti feladat,
6. a Kötv. 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti hatósági kötelezés,
7. a Kötv. 67. § (3) bekezdése szerinti feladatok, a b) pont kivételével,
8. a Kötv. 68. §-a alapján a kulturális javakkal kapcsolatos döntéshozatal,
9. a Kötv. 69. §-a alapján tûrési kötelezettség elõírása,
10. a Kötv. 78. §-a és 79. §-a alapján intézkedés a kulturális javak megóvása és hozzáférhetõsége érdekében,
11. a Kötv. 82. §-a alapján intézkedés az örökségvédelmi bírság kiszabása iránt,
12. a védetté nyilvánított kulturális javak esetében a Kötv. 63. § (3) bekezdése szerinti építésügyi hatósági vagy
más hatósági engedélyhez nem kötött megóvási (konzerválási), restaurálási vagy átalakítási munkák
engedélyezését.
b) a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év
június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2001. évi XXVIII. törvény 3. §-a szerinti
megbízott illetékes hatósági feladatokat,
c) a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 7. §-a szerinti, a kulturális
javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos állami feladatokat,
d) a lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes értékesítésének és
megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes
rendelet 94. §-a szerinti, elkobzott kulturális javak közgyûjteményi elhelyezésére irányuló eljárásokat és
döntéseket,
e) a bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 7. §-a szerinti, bírósági letétként kezelt kulturális
javakkal kapcsolatos eljárások és döntéseket,
f) a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló 2012. évi XCV. törvényben meghatározott kulturális
örökségvédelmi hatósági feladatokat,
g) a következõ nyilvántartások vezetését:
ga) a védetté nyilvánított kulturális javakról,
gb) a kulturális javak kiviteli engedélyérõl és az igazolásokról,
gc) a jogtalanul eltulajdonított, eltûnt védett kulturális örökségi elemekrõl, valamint a jogellenesen kivitt
kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 2. § 1. pontjában meghatározott
kulturális javakról,
gd) a kölcsönzött kulturális javakkal kapcsolatos tanúsítványokról.
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(2) A Kormány az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben másodfokú kulturális örökségvédelmi hatóságként
a Központ elnökét jelöli ki.
(3) A Mûtárgyfelügyeleti Iroda, illetve a Központ elnöke hatósági eljárásában a döntés fellebbezéssel nem támadott
rendelkezései tekintetében a jogorvoslati határidõ elteltével beáll a jogerõ, ha a döntés egyes rendelkezései ellen
nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegébõl adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem
támadott rendelkezésekre.

3. A Központ örökséggazdálkodási és szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatai
3. §

A Központ örökséggazdálkodási és szolgáltatási tevékenységei keretében elõsegíti a kulturális örökség fenntartható,
hosszú távú hasznosítását, az örökség megõrzésében és kezelésében kötelezettséggel bíró állami és nem állami
szereplõk feladatainak ellátását, és feltárja a hazai kulturális örökségben rejlõ erõforrásokat.

4. §

A Központ az örökséggazdálkodási és szolgáltatási tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) a kulturális örökséggel kapcsolatos dokumentumok gyûjtése, feldolgozása, nyilvántartása, közzététele,
a kulturális örökséggel kapcsolatos gyûjtemények kezelése és gyarapítása;
b) a kulturális örökségi értékek felderítésével, kutatásával és hasznosításával kapcsolatos módszertan kidolgozása és
terjesztése;
c) a kulturális örökség kezelésével kapcsolatos információk nyújtása, hasznosítással kapcsolatos tanácsadás,
pályázati tanácsadás és közremûködés, fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tanácsadás;
d) szakmai továbbképzés, oktatás;
e) a kulturális örökség feltárása, monitoringja;
f) a kulturális örökségi értékek osztályozása, értékhierarchiájának kidolgozása;
g) a veszélyeztetett mûemlékek helyzetének konszolidálásában, kutatásában, dokumentálásában, hasznosítási
javaslatok készítésében való közremûködés;
h) a kulturális örökségre alapozott fejlesztésekben való közremûködés;
i) a kulturális örökséget érintõ fejlesztési programok és pályázati konstrukciók elõkészítésében, kidolgozásában,
nyomon követésében, véleményezésében, a stratégiai és operatív folyamatokban való közremûködés;
j) a kulturális örökségre alapozott projektek kidolgozása, megvalósítása, koordinálása és a kapcsolódó pályázati
tevékenységek ellátása;
k) a kulturális örökséggel kapcsolatos kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység;
l) a kulturális örökség védelmével, kezelésével, fenntartható, integrált szemléletû használatával kapcsolatos
ajánlások kidolgozása, nemzeti és nemzetközi stratégia-alkotásban való részvétel;
m) szakmai tanácsadási és szakértõi tevékenység ellátása és koordinálása.

5. §

A Központ a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos társadalmi együttmûködés elõmozdítása érdekében ellátja
különösen az alábbi feladatokat:
a) a kulturális örökségvédelmet érintõ szakmai és társadalmi együttmûködés lehetõségeinek kidolgozása,
megvalósítása;
b) a kulturális örökség értékének társadalmi tudatosítása;
c) a kulturális örökség gazdasági és társadalmi támogatói körének kiépítése és szervezése;
d) együttmûködés kialakítása a kulturális örökségvédelmi területen mûködõ szakmai és civil szervezetekkel.

6. §

A Központ a világörökséggel kapcsolatos tevékenysége körében közremûködik a miniszternek a világörökségrõl szóló
törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervrõl, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és
a világörökségi várományos helyszínekrõl szóló kormányrendeletben és a világörökségi gondnokságról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott feladatainak végrehajtásában.

7. §

A Központ nemzetközi tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) együttmûködés multilaterális nemzetközi – kormányzati, szakmai nem kormányzati és szakterületen mûködõ
civil – szervezetekkel, részvétel azok munkájában, nemzetközi projektek végrehajtásában;
b) részvétel kétoldalú államközi együttmûködésben, így különösen a szomszéd országokkal kötött megállapodások
egyes elemeinek elõkészítésében, végrehajtásának koordinálásában és megvalósításában;
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egy-, illetve többoldalú együttmûködés más országok társintézményeivel egyedi programok, projektek, illetve
folyamatos szervezeti – így különösen meghatározott ország-csoportokat érintõ vagy regionális szinten
megvalósuló – együttmûködés keretei között;
közremûködés a miniszter határon túli kulturális örökséggel kapcsolatos feladatainak ellátásában.

8. §

A Központ a kezelésében lévõ állami tulajdonú mûemlékekkel, mûemlékegyüttesekkel és berendezéseikkel, továbbá
mûemléki értékekkel és régészeti lelõhelyekkel kapcsolatban gondoskodik
a) azok fenntartásáról, fejlesztésérõl, hasznosításáról, üzemeltetésérõl,
b) a közgyûjteményi feladatok ellátásáról,
c) múzeumi, közmûvelõdési és más kulturális szolgáltatások nyújtásáról.

9. §

A Központ a kulturális javakkal kapcsolatos tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) gyakorolja a Kötv. 51. § (4) bekezdése és 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állami elõvásárlási jogot;
b) ellátja a kulturális javak esetében a Kötv. 52. § (2) bekezdése szerinti hatósági ellenõrzési feladatokat;
c) ellátja a Kötv. 64. § a) pontja szerinti, a kulturális javak visszakövetelésével, illetõleg visszaadásával kapcsolatos
teendõket;
d) a Kötv. 64. § b) pontja szerint részt vesz a jogtalanul eltulajdonított kulturális javak nemzetközi
információcseréjében, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat;
e) a Kötv. 64. § d) pontja szerint vita esetén dönt arról, hogy valamely tárgy vagy jelenség az ingó kulturális örökség
körébe tartozik-e;
f) a Kötv. 71. §-ában meghatározott adatkörökön túl – nem hatósági jelleggel – szakmai nyilvántartást vezet
a feladatellátása tárgyát képezõ, vagy a hivatali tevékenységeivel összefüggésbe került egyéb kulturális javakról,
különösen:
fa) a védettségüket megszüntetett, korábban védetté nyilvánított kulturális javakról,
fb) a védésre javasolt, védetté nem nyilvánított kulturális javakról,
fc) a második világháború során és azt követõen Magyarországon, vagy Magyarország területérõl jogellenesen
elvitt, ismertté vált kulturális javakról,
fd) a Központ tudomására jutott lopott, jogellenesen eltulajdonított, nem védett kulturális javakról,
fe) a Kötv. 64.§ d) pontja szerint a kulturális javak körébe sorolt kulturális javakról;
g) részt vesz a kulturális javakra vonatkozó európai uniós közösségi jogi szabályozás végrehajtásával kapcsolatos
tanácsadó testület (Kulturális Javak Kivitele és Visszaszolgáltatása Bizottsága / Committee on the Export and
Return of Cultural Goods) munkájában;
h) a kulturális javak hatékonyabb védelme érdekében – a vonatkozó együttmûködési megállapodásban vállaltak
szerint – támogatást nyújt a rendõrség és a vámhatóság munkájához.

10. §

A Központ szakértõ testületként mûködteti a Kulturális Javak Bizottságát, amely a kulturális javakkal kapcsolatos
hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti a Központ munkáját.

4. Záró rendelkezések
11. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni
kell.

12. §

A Központ – mint a beolvadással megszûnõ Mûemlékek Nemzeti Gondnokságának (a továbbiakban: MNG) általános
jogutódja – állományába kerülnek az MNG alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
25/F. § szabályai szerint.

13. §

A 2. § a kulturális javak kivitelérõl szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá a kulturális javak
kivitelérõl szóló 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló,
– a 2004. április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelettel módosított – 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
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14. §

Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A bírságot a régészeti lelõhelyek és mûemlékek esetében a fõvárosi és megyei kormányhivatal, a kulturális javak
vonatkozásában a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ állapítja meg.”

15. §

Az oktatásügyi közvetítõi szolgálat, a könyvtári intézet, a közmûvelõdési szakmai tanácsadó
és szolgáltató szerv és a mûbíráló szerv kijelölésérõl szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. § Közmûvelõdési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervként a Kormány a Nemzeti Közmûvelõdési és
Közgyûjteményi Intézetet jelöli ki.”

16. §

(1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (4) bekezdése
a következõ mondattal egészül ki:
„A mûemlékek és a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyek vagyonkezelésbe adásához a kultúráért felelõs miniszter
egyetértése szükséges.”
(2) Az R1. 14. § (10) bekezdésében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ és a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

17. §

A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
4. számú melléklet 5. pont 4. és 5. alpontjaiban a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest
Fõváros Kormányhivatala mûemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szakigazgatási szerve, Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási Szolgáltatási Központ” szöveg lép.

18. §

(1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 37. § y) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„y) régészeti örökség és mûemléki érték védelméért”
[felelõs tagja.]
(2) A Kr. 40. § (5c) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter az örökségvédelemért való felelõssége körében)
„a) összehangolja, felügyeli és szakmailag irányítja a régészeti és mûemlékvédelmi hatóságok tevékenységét,
a fõvárosi és megyei kormányhivatal régészeti és mûemlékvédelmi hatósági jogalkalmazási tevékenységét és
közremûködik a tevékenységek ellenõrzésében;”
(3) A Kr. 50. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
(A miniszter a kultúráért való felelõssége körében elõkészíti különösen)
„f) a kulturális javakról”
(szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.)
(4) A Kr. 52. §-a a következõ e) ponttal egészül ki és az 52. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter)
„e) meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és
követelményrendszerét,
f) a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve segítséget nyújt a magyar kulturális örökség külföldön
található emlékeinek és értékeinek feltárásában, megõrzésében, különös tekintettel a határon túli emlékekre,”
(5) A Kr. 52. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter)
„i) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételérõl, nyilvántartásáról és az ehhez
kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról,”
(6) A Kr. 52. §-a a következõ t)–y) pontokkal egészül ki:
(A miniszter)
„t) irányítja a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot,
u) egyetértési jogot gyakorol az ingatlan kulturális örökség védetté nyilvánítására vonatkozó jogszabályoknál az
elõvásárlási jog gyakorlása, továbbá az örökségvédelmi bírság kategóriájának megállapítása tekintetében,
v) egyetértési jogot gyakorol a mûemlékek vagyonkezelésbe adása és állami tulajdonból való kikerülése esetében,
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w) az érintett miniszterekkel együttmûködve ellátja a világörökséggel kapcsolatos feladatokat,
x) a Miniszterelnökséggel együttmûködve ellátja az emlékhelyekkel kapcsolatos feladatokat,
y) ellátja az Európai Örökség címmel kapcsolatos feladatokat.”
(7) Hatályát veszti a Kr. 40. § (5) bekezdés c) pontja.
19. §

(1) A világörökségi kezelési tervrõl, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi
várományos helyszínekrõl szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következõ
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A miniszter a 2. § (1) bekezdésében, a 4. § (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint az 5. § (2) és (5) bekezdésében
meghatározott feladatait – az elektronikus kormányzati portálon való közzététel kivételével – a Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) útján látja el.”
(2) Az R2. 2. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A miniszter és a kezelési terv készítõje közötti kapcsolattartás a Központon keresztül történik.”
(3) Az R2. 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kezelési terv készítõje a megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítésébe bevonja)
„a) az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalt,”
(4) Az R2.
a) 1. § (2) bekezdésében a „(3)–(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2a)–(5) bekezdés”,
b) 4. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve” szövegrész
helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal”,
c) 4. § (5) bekezdés c) pontjában a „kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal” szövegrész
helyébe a „Központ”,
d) 14. § (1) bekezdésében a „kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivataltól” szövegrész helyébe
a „Központtól”
szöveg lép.

20. §

(1) A kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelölésérõl és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012.
(IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a régészeti örökség és a mûemléki értékek védelmével kapcsolatos területi feladatok ellátására
a fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”
(2) Az R3. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ)
Mûtárgyfelügyeleti Irodája (a továbbiakban: Mûtárgyfelügyeleti Iroda) a kulturális javakkal kapcsolatos feladatokat
ellátó kulturális örökségvédelmi hatóság. A Központról külön jogszabály rendelkezik.”
(3) Az R3. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott, a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági
feladatokat elsõ fokon a Mûtárgyfelügyeleti Iroda látja el. Ezekben az ügyekben a másodfokú hatáskört a Központ
elnöke gyakorolja.”
(4) Az R3. 19. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Ahol jogszabály Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt említ, azon a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ Mûtárgyfelügyeleti Irodáját kell érteni e rendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését
megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Mûtárgyfelügyeleti Irodája által ellátott feladat- és hatáskörök
tekintetében.”
(5) Az R3.
a) 2. § (2) bekezdésében az „örökségvédelemmel kapcsolatos” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben
meghatározott” szöveg, az „örökségvédelemért felelõs” szövegrész helyébe az „a régészeti örökség és
a mûemléki értékek védelméért felelõs” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „a kulturális örökség védett elemének” szövegrész helyébe az „a védetté
nyilvánított régészeti örökség és mûemléki értékek” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdésében az „A Kötv.-ben” szövegrész helyébe az „A Kötv. 71. § a)–c) pontjaiban” szöveg,
d) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „elsõ fokú kulturális” szövegrész helyébe az „elsõ fokú régészeti és
mûemlékvédelmi kulturális” szöveg,
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16. § a) pontjában a „kulturális örökség elemei” szövegrész helyébe a „régészeti örökség és a mûemléki értékek”
szöveg, 16. § b) pontjában a „kulturális örökség elemeinek” szövegrész helyébe a „régészeti örökség és
a mûemléki értékek” szöveg,
17. § nyitó szövegrészében az „ellátja a Kötv.-ben meghatározott tudományos feladatokat” szövegrész helyébe
a „részt vesz a Kötv.-ben meghatározott tudományos feladatok ellátásában” szöveg,
17. § c) pontjában a „gondoskodik az örökségi” szövegrész helyébe a „gondoskodik a régészeti örökség és
a mûemléki értékek védelmével” szöveg,
17. § f) pontjában az „örökségvédelemmel” szövegrész helyébe az „a régészeti örökség és a mûemléki értékek
védelmével” szöveg,
17. § h) pontjában az „az örökségvédelmi érdekû” szövegrész helyébe az „a régészeti örökség és a mûemléki
értékek védelmével kapcsolatos” szöveg

lép.
(6) Hatályát veszti az R3.
a) 4. §-ában az „az 5. §-ban és” szövegrész,
b) 5. §-a,
c) 7. § (1) bekezdés 6. pontja,
d) 7. § (1) bekezdés 18. pontjában az „és a védetté nyilvánított kulturális javakkal” szövegrész,
e) 7. § (2) bekezdés b) pontja,
f) 13. §-a,
g) 4. alcím címébõl az „és a Központ” szövegrész,
h) 15. §-a,
i) 16. § c) pontjában az „az örökségvédelem érdekeit érintõ” szövegrész,
j) 17. § a) pontjában az „és a kulturális javak” szövegrész,
k) 20. §-a.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 71/2012. (XI. 6.) OGY határozata
a privatizációs szerzõdések környezetvédelmi és természetvédelmi elõírásainak
a Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról*
1. A privatizációs szerzõdések környezetvédelmi és természetvédelmi elõírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról
szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat
a) 1. pont a) alpontjában a „másik szerzõdõ fél (felek) általi teljesítését 2012. május 31-ig az Állami Számvevõszéket
tájékoztatva vizsgálja meg” szövegrész helyébe a „másik szerzõdõ fél (felek) általi teljesítését az Állami
Számvevõszéket tájékoztatva vizsgálja meg” szöveg,
b) 1. pont b) alpontjában a „2012. június 15-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-ig” szöveg,
c) 3. pontjában a „2012. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-ig” szöveg
lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 72/2012. (XI. 6.) OGY határozata
az Országgyûlésnek a Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja
végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottsága vizsgálatának eredményérõl szóló jelentés
elfogadásáról**
1. Az Országgyûlés elfogadja az Országgyûlésnek a Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja
végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottsága vizsgálatának eredményérõl szóló jelentést.
2. E határozat a közzététele napján lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. október 29-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2012. október 29-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1478/2012. (XI. 6.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról a FAO ösztöndíjas program 2012/2013. tanév I. félévi megvalósítása
érdekében
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai
és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató
Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel kihirdetett, az
Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (FAO) és a Magyar Köztársaság Kormánya között a FAO
Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös
Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározott FAO ösztöndíjas program 2012/2013.
tanév I. félévi megvalósítása érdekében 61,2 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv.
XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, fõiskolák cím javára.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
emberi erõforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

XII.
004240

1
1
3
XX.

227942

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Dologi kiadások

1

XII.

61,2

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

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

XX.
5

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

-61,2
61,2

fő
Összesen

I.n.év

millió forintban, egy tizedessel
II. n.év
III.n.év IV.n.év

•

61,2

61,2

2012. évi 146. szám

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

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

MAGYAR KÖZLÖNY

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

-61,2

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

227942

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

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

004240

Módosítás
(+/-)

Működési költségvetés
Dologi kiadások

3

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Előir.
csop.
név

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1479/2012. (XI. 6.) Korm. határozata
a péri nyilvános kereskedelmi repülõtér fejlesztésével összefüggõ intézkedésekrõl
1. A Kormány az AUDI-csoporttal fennálló stratégiai partnerségre tekintettel egyetért annak a lehetõségnek a
megvizsgálásával, hogy a péri nyilvános kereskedelmi repülõteret üzemeltetõ gazdasági társaságban történõ
tõkeemelés, illetve ahhoz kapcsolódóan egy hosszú távú együttmûködés megvalósuljon.
2. A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján a beruházás
társadalom-, fejlesztéspolitikai és egyéb gazdasági szempontú kiemelten közérdekû céljaira tekintettel úgy dönt,
hogy az állam és Pér Község Önkormányzata 1/2–1/2 osztatlan közös tulajdonában lévõ Pér, 052/2 hrsz. alatt felvett,
természetben 9099 Pér, Repülõtér cím alatt található ingatlan állami tulajdonrésze versenyeztetés mellõzésével is
hasznosítható.
3. A Kormány egyetért azzal, hogy amennyiben az 1. pont szerinti tõkeemelés megtörténik, kerüljön megvizsgálásra a
repülõteret üzemeltetõ gazdasági társaság – a Pér Község Önkormányzata tulajdonában lévõ – kisebbségi
üzletrészének piaci értéken történõ állam általi tulajdonszerzésének lehetõsége.
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1–3. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Pér Község Önkormányzata kérelmére az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján
vizsgálja meg a Pér, 052/2 hrsz. alatt felvett ingatlan állami tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásának lehetõségét.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
6. A Kormány a 3. pontban foglaltak végrehajthatóságának biztosítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján 29,5 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi
költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû
kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményezõ kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt.
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím kiadási elõirányzat javára, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. december 31.
7. A Kormány a Kvtv. 27. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva
a) elrendeli Pér Község Önkormányzata részére - a repülõteret érintõ közvetlen környezetébe tartozó infrastruktúra
fejlesztése és javítása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó
személyi jövedelemadója fejezetben a 70. Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása cím létrehozását;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
b) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
fejezet, 5. A helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása cím, 1. Helyi önkormányzatokat megilletõ tartalékok
alcím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 70. Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása
cím javára 58,5 millió forint 2. melléklet szerinti átcsoportosítását;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
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c)

d)

•
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felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeirõl
Pér Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a b) pont szerinti támogatást a c) pont szerinti megállapodás megkötését
követõen folyósítsa Pér Község Önkormányzata részére.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
2012. november 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1479/2012. (XI. 6.) Korm. határozathoz

•

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XI. Miniszterelnökség
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Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év:2012.
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási
Fejezet Cím Alcím Jogcím
egyedi
szám szám szám csoport
azonosító
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt
ElĘir.
csoport elĘir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím csop.
szám
szám
név
név név csoport név
név
név

XLIII.
2
1
4
296335

1
XI.

297102

3

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegĦ kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményezĘ kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

29,5

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

-29,5

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelĘ
jogszabály/
határozat száma

II. n.é.

III. n.é. IV.n.é.

a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
idĘarányos
teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

I. n.é.

29,5

29,5

x/ Az összetartozó elĘirányzat változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási
Fejezet Cím Alcím Jogcím
egyedi
szám szám szám csoport
azonosító
szám

ElĘir. Kiemelt
ElĘir.
Jogcím csoport elĘir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím csop.
szám
szám
szám
név
név név csoport név
név
név

IX.
5
1
298102

1
IX.

335828

70

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Nemzetgazdasági Minisztérium

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat neve

Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
A helyi önkormányzatok kiegészítĘ támogatása
Helyi önkormányzatokat megilletĘ tartalékok
Önkormányzati fejezeti tartalék

-58,5

Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása

58,5

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelĘ
jogszabály/
határozat száma

II. n.é.

III. n.é. IV. n.é.

a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

1 példány
1 példány
1 példány

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
idĘarányos
teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

2 példány

x/ Az összetartozó elĘirányzat változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetn

I. n.é.

58,5

58,5

MAGYAR KÖZLÖNY

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár

KIADÁSOK

•
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A Kormány 1480/2012. (XI. 6.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet VI. Bíróságok fejezetben a 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 8. A Kúria Néprajzi
Múzeum épületébe való átköltözésének elõkészítése alcím létrehozását;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján a Kúria a jelenlegi Néprajzi Múzeum és Politikatudományi Intézet épületébe való
átköltözésének elõkészítésére 50,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet VI. Bíróságok fejezet, 2. Fejezeti kezelésû
elõirányzatok cím, 8. A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének elõkészítése alcím javára, a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2013. március 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
VI. Bíróságok
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

XI.
297102

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

3
VI.

Módosítás
(+/-)

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

-50,0

Bíróságok
2

335839

Fejezeti kezelésű előirányzatok
A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

8
2
1

50,0

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

VI.

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

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

Bíróságok
2
8

Fejezeti kezelésű előirányzatok
A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése

50,0

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

Összesen

I.n.év

50,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

50,0

MAGYAR KÖZLÖNY

335839

Fejezet
név

•
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•
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A Kormány 1481/2012. (XI. 6.) Korm. határozata
egyes, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó kiemelt fontosságú állami nyilvántartások,
valamint informatikai rendszerek mûködõképességének biztosításáról
A Kormány – annak érdekében, hogy egyes, az állam mûködése szempontjából kiemelt fontosságú informatikai rendszerek
mûködtetése, illetve folyamatos fejlesztése a jelenleginél költséghatékonyabb, ugyanakkor magasabb biztonsági szintû legyen –
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a 2–4. pontokban foglaltakra figyelemmel – vizsgálja meg az IdomSoft
Informatikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (székhely: 1119 Budapest, Mérnök utca 12–14., cégjegyzékszám:
01-10-046896, a továbbiakban: Vállalat) 100%-os részvénycsomagjának közvetett állami tulajdonba vételének
lehetõségét (a továbbiakban: Tranzakció), oly módon, hogy Tranzakció megvalósulása esetén a Vállalat a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) tulajdonosi
joggyakorlása alá kerüljön és a nemzeti fejlesztési miniszter szakmapolitikai felügyelete mellett mûködjön.
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Vállalat tényleges piaci értékének megállapítása céljából független
szakértõ szervezet, illetve szervezetek közremûködésével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) és a NISZ Zrt. útján végezze el a Vállalat teljes körû (pénzügyi és jogi)
átvilágítását.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. november 30.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont végrehajtása után megállapított, de legfeljebb – a Tranzakció
elõkészítésével, valamint lebonyolításával összefüggõ költségekre is fedezetet nyújtó – 1510,0 millió forint
összegkereten belül hozza meg a szükséges döntéseket és amennyiben ez megalapozza, úgy intézkedjen annak
végrehajtásáról.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 10.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Tranzakció végrehajthatóságáról szóló döntéssel egyidejûleg az MNV
Zrt.-n keresztül gondoskodjon a NISZ Zrt. alaptõkéjének legfeljebb 1510,0 millió forinttal történõ megemelésérõl
azzal, hogy a rendelkezésre bocsátott összeg kizárólag a Tranzakció elõkészítésével, valamint lebonyolításával
összefüggõ fizetési kötelezettségekre – beleértve a Vállalat esetlegesen fennálló hitelállományának és harmadik
személyek felé fennálló tartozásállományának kiváltását – fordítható.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 21.
5. a Tranzakció elõkészítésének, valamint lebonyolításának pénzügyi fedezete biztosítása céljából – az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében – 1510,0 millió forint 1. melléklet szerinti
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
6. § (2) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadások cím 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését
eredményezõ kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím
javára.
Felelõs:
átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. november 9.
Felelõs:
elszámolásért és a visszafizetési kötelezettség teljesítéséért: nemzeti fejlesztési miniszter,
Határidõ:
2012. december 31.
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Tranzakcióról jelentésben tájékoztassa a Kormányt.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. április 1.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1481/2012. (XI. 6.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
XLIII.
2
1
4
296335
XI.
297102
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Módosítás
(+/-)

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

1 510,0
-1 510,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

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

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év

1 510,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 510,0

MAGYAR KÖZLÖNY

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

Alcím
név

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

Cím
név

•
2012. évi 146. szám
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A Kormány 1482/2012. (XI. 6.) Korm. határozata
a budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciója programhoz kapcsolódó egyes feladatokról
A Kormány
1. egyetért „a budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciója” címû program (a továbbiakban: Program) kapcsán bemutatott új megvalósítási konstrukcióval;
2. egyetért azzal, hogy a Program I. ütemében 2012 és 2016 között
a) egy új 65 000 férõhelyes, az UEFA minõsítési rendszerében legmagasabb kategóriájú labdarúgó stadion épüljön
meg a jelenlegi Puskás Ferenc Stadion és a Papp László Budapest Sportaréna közötti területen,
b) a Programhoz tartozó – a budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 1. §-a szerinti – fejlesztési területen
(a továbbiakban: fejlesztési terület) a szükséges számú parkoló épüljön meg,
c) a jelenlegi Puskás Ferenc Stadion felújítása oly módon valósuljon meg, hogy alkalmas legyen minimum 57 000 fõ
befogadására és nemzetközi atlétika versenyek – ideértve a világ- és Európa-bajnokságot – megrendezésére,
illetve további, sporttal szervesen összefüggõ funkciót is kapjon;
3. egyetért azzal, hogy a Program II. ütemében 2016 és 2020 között a fejlesztési területen
a) nemzetközi úszó, és vízilabda versenyek lebonyolítására alkalmas létesítmény épüljön meg,
b) a Millenáris Velodrom felújításra és átépítésre kerüljön,
c) a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok korszerûsítése megtörténjen,
d) a Kisstadion felújításra kerüljön oly módon, hogy alkalmas legyen nemzetközi jégkorong mérkõzések
megrendezésére és legalább 10 000 nézõ befogadására,
e) egy 2500 fõ befogadására alkalmas multifunkcionális sportcsarnok kerüljön kivitelezésre,
f) fedett atlétikai bemelegítõ pálya és edzõcsarnok épüljön meg,
g) a terem labdajátékok és a torna sportág számára megfelelõ edzõcsarnok létesüljön,
h) a Program I. és II. üteméhez kapcsolódó sportingatlanokat kiszolgáló létesítmények épüljenek meg;
4. egyetért azzal, hogy a 2. és 3. pontban szereplõ létesítmények tervezési munkálatait a Nemzeti Sportközpontok
(a továbbiakban: NSK) alkalmazásban álló tervezõk, szakemberek végezzék el, egyúttal a Kormány felhívja az emberi
erõforrások miniszterét az NSK közalkalmazotti létszámának biztosítására;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
azonnal
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében 2012. évre a jelenlegi Puskás Ferenc Stadion felújítása és a Program I. ütemének forrásbiztosítása
érdekében 398,8 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az Állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási
jellegû kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 3. Stadionfejlesztés jogcím
elõirányzat terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím,
2. Nemzeti Sportközpontok alcím javára;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
6. az Áht. 33. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok
további intézkedésig fel nem használható összegébõl a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél 253,5 millió forint
felhasználását engedélyezi és a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
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7. egyetért azzal, hogy a Program I. és II. ütemének megvalósításához szükséges mérnöki, tervezési feladatok, valamint a
jelenlegi Puskás Ferenc Stadion felújítási munkálatai elvégzésére a 2013. és 2014. években összesen legfeljebb 6341,9
millió forint keretösszegben kerüljön sor, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a kiemelt
sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok ellátásáért felelõs
kormánybiztos bevonásával – gondoskodjon a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési
években;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok
ellátásáért felelõs kormánybiztos
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
8. a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekrõl szóló 1036/2012. (II. 21.)
Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alól mentesíti az NSK-t az 5. és 6. pont szerint biztosított elõirányzatok
tekintetében;
9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ
kormányzati feladatok ellátásáért felelõs kormánybiztost, hogy az arra jogosult szervezetek útján a fejlesztési terület
vonatkozásában tegyék meg a Program megvalósulását lehetõvé tevõ tulajdonosi és vagyonkezelõi jogállás
kialakításához szükséges intézkedéseket.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok
ellátásáért felelõs kormánybiztos
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1482/2012. (XI. 6.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

1
1
3
XX.

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

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

-398,8

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

13
298224

Jogcím
csop.
név

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások,
ingatlanvásárlás
Stadionfejlesztés

2

331217

Alcím
név
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XLIII

Cím
név

•

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

2
1

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

1
2
3
2
1
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

+42,3
+11,4
+14,1
+331,0

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
XX.
13
298224

2

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

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

398,8

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

398,8

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

398,8

24845

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1482/2012. (XI. 6.) Korm. határozathoz

2011. évi maradványok átcsoportosítása
ezer forintban
Fejezetszám

Címszám

JogcímElőir.Kiemelt
AlcímJogcímcsoportcsoport- előirányzatszám
szám
szám
szám
szám

XV.
25
30
10
1
5
14
5
1
5
XX.
13
2
3
7

JogcímFejezet- Cím- AlcímJogcímcsoportElőirányzat-csoport-név
név
név
név
név
név
Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Szervezetátalakítási alap
Működési költségvetés

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások
Társadalmi szervezetek címzett támogatása
Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok
Felhalmozási költségvetés
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel
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A miniszterelnök 129/2012. (XI. 6.) ME határozata
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerzõdések alapján mûködõ
kisebbségi vegyes bizottságok tagjának felmentésérõl és a bizottságok új tagjainak kinevezésérõl
1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselõinek kijelölésérõl szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm.
határozat 3. b) pontja szerinti jogkörömben eljárva
dr. Horváth István Bélát a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagját e tisztségébõl felmentem, egyidejûleg
Arató Györgyöt a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–Román Kisebbségügyi Együttmûködési
Szakbizottság, a Nemzeti Kisebbségek Jogainak Biztosításával foglalkozó Magyar–Ukrán Vegyes Bizottság,
a Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság és
a Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság,
dr. Pákozdi Csabát, Magyar Józsefet és dr. Manzinger Krisztiánt a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjává
kinevezem.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 130/2012. (XI. 6.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról
Megállapítom, hogy
dr. Földi Enikõnek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának kormányzati szolgálati jogviszonya
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására
tekintettel
– 2012. október 31-ei kezdõ nappal –
megszûnik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 131/2012. (XI. 6.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról
Megállapítom, hogy
Hidvéghi Balázsnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárának kormányzati szolgálati jogviszonya
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására
tekintettel
– 2012. november 1-jei kezdõ nappal –
megszûnik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 132/2012. (XI. 6.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, a nemzeti fejlesztési miniszter javaslatára
Csepreghy Nándort a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2012. november 5-ei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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 2–4.
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.

