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II. Törvények

2012. évi CLXIII. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról*

1. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a a következõ (7a) bekezdéssel

egészül ki:

„(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetõjének jóváhagyásával

megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az érintett önkormányzat

képviselõ-testülete – jogszabálysértésre hivatkozással – a Törvényszékhez fordulhat.”

2. § E törvény 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

3. § E törvény 1. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

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

2012. évi CLXIV. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról**

1. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 2/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2/A. § (1) A Kormány a kiemelt jelentõségû ügyben rendeletével jelölheti ki a koordinációs feladatokat ellátó

kormánymegbízottat.

(2) A kiemelt jelentõségû ügyben a Kormány rendeletében határozza meg azokat a feladat- és hatásköröket,

amelyeket az (1) bekezdés szerint kijelölt kormánymegbízott gyakorolhat.

(3) Az (1) bekezdés szerint kijelölt kormánymegbízott a (2) bekezdés szerinti feladatat- és hatásköreit a kiemelt

jelentõségû ügyben eljáró valamennyi hatóság, illetve szakhatóság tekintetében – az általa vezetett

kormányhivatalnak a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi

területén kívül is – gyakorolhatja.

(4) Az (1) bekezdés szerint kijelölt kormánymegbízott a (2) bekezdésben meghatározott feladat- és hatásköröket nem

gyakorolhatja az önálló szabályozó szervek, az autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

valamint a rendvédelmi szervek tekintetében.”

(2) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény a következõ 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. § (1) A 2/A. § (1) bekezdése szerint kijelölt kormánymegbízott jogosult a kiemelt jelentõségû ügyben eljáró

hatóságok és szakhatóságok vezetõjét – a Kormány tagjai, az önálló szabályozó szervek, az autonóm államigazgatási

szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek kivételével – írásban soron kívüli feladat

elvégzésére, vagy mulasztás pótlására utasítani a kiemelt jelentõségû üggyel összefüggõ feladatokkal kapcsolatban.
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(2) A kormánymegbízott az (1) bekezdés szerinti írásbeli utasítást – annak kiadásával egyidejûleg – megküldi a kiemelt

jelentõségû ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervének.

(3) A kormánymegbízott a kiemelt jelentõségû üggyel összefüggésben a kiemelt jelentõségû ügyben hatóságként

vagy szakhatóságként kijelölt kormánytag felé írásban jelzéssel élhet, mellyel összefüggésben az érintett kormánytag

öt munkanapon belül tájékoztatást ad a kormánymegbízottnak.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

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

A Kormány 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelete

a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról rendelkezõ 229/2012. (VIII. 28.)

Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. § A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

35. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a középszintû érettségi vizsgára jelentkezõ a vizsgaszervezõ

nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal

az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a középszintû vizsga térítési díj összegét a jelentkezõ a vizsgaszervezõ

nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg.”

2. § Az R. V. Fejezetének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„V. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MÛKÖDTETÉSÉNEK VÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM ÉS A MÛKÖDTETÉSI

KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI”

3. § Az R. 39. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„39. § (1) A települési önkormányzat a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan Nkt. 74. § (4) bekezdése

szerinti mûködtetési kötelezettsége alóli mentesülésre vagy az Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti mûködtetés vállalására

vonatkozó kérelmét az erre a célra létrehozott honlapon történõ kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott

adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint

illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére postai úton történõ megküldésével nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a települési önkormányzat csatolja

a) az 1–3. melléklet szerinti – a miniszter által az államháztartásért felelõs miniszterrel és a helyi önkormányzatokért

felelõs miniszterrel közösen kiadott és közzétett útmutatónak megfelelõen kitöltött – adatlapokat, és

b) a mentesülési szándékot alátámasztó 4. melléklet szerinti nyilatkozatot, vagy a mûködtetés vállalásának szándékát

alátámasztó 6. melléklet szerinti nyilatkozatot és a 7. melléklet szerinti jegyzõkönyvi kivonatot.

(3) A települési önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési

intézményhez tartozó, a települési önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok adatait az (1) bekezdés szerinti

kérelemben összevontan kell megadni. A települési önkormányzat tulajdonában lévõ azon ingatlanról, amely másik

települési önkormányzat, másik települési önkormányzat székhelyén mûködõ intézményi társulás, többcélú kistérségi

társulás vagy megyei intézményfenntartó központ fenntartásában van, önállóan szolgáltat adatot.”

4. § (1) Az R. 41. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és az

államháztartásért felelõs miniszter – a miniszter által létrehozott és mûködtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján –

a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem miniszterhez történõ megküldésétõl számított 10 napon belül együttesen]

„b) meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a mûködtetési képesség

hiánya nem vagy csak részben állapítható meg, vagy”

(2) Az R. 41. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és

az államháztartásért felelõs miniszter – a miniszter által létrehozott és mûködtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján –

a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem miniszterhez történõ megküldésétõl számított 10 napon belül együttesen]

„c) helyt ad a települési önkormányzat Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti mûködtetés vállalására vonatkozó kérelmének,

vagy azt elutasítja.”
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5. § Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat a 41. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetén

az errõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított 9 napon belül az 5. mellékletnek megfelelõ adatlapnak az erre a célra

létrehozott honlapon történõ kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített

másolati példányban az Igazgatóság részére postai úton történõ megküldésével tájékoztatja a minisztert

a hozzájárulás feltételei vállalásáról hozott döntésérõl.”

6. § (1) Az R. 3/b. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3/c. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Az R.

a) 35. § (1) bekezdés b) pontjában a „34. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „34. § (1) bekezdés b) és

c) pontjában” szöveg,

b) 36. § (1) bekezdés a) pontjában a „huszonegyedik” szövegrész helyébe a „huszonkettedik” szöveg,

c) 36. § (3) bekezdésében a „34. § (6) bekezdésére” szövegrész helyébe a „35. § (6) bekezdésére” szöveg,

d) 47. § (1) bekezdésében a „4. § (1) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdése” szöveg,

e) 48. § (1) bekezdésében az „október 31-éig” szövegrész helyébe a „november 30-áig” szöveg,

f) 1. melléklete szerinti táblázat fejrovatában a „2012. évi várható elõirányzat” szövegrész helyébe a „2012. évi

várható elõirányzat (prognosztizált 2012. év végi teljesítési adat)” szöveg,

g) 1. melléklet 27.c sorában a „29. sorból” szövegrész helyébe a „27. sorból” szöveg,

h) 1. melléklet 45.a és 45.b sorában a „25. sorból” szövegrész helyébe a „45. sorból” szöveg,

i) 1. mellékletében a „mentesülési kérelem” szövegrész helyébe a „mentesülési vagy a mûködtetés vállalására

vonatkozó kérelem” szöveg,

j) 3/a. melléklet 1. pontjában a „Közoktatási Információs rendszer” szövegrész helyébe a „köznevelés információs

rendszer” szöveg,

k) 3/a. melléklet 1. és 2. pontjában az „önkormányzati társulás fenntartásában” szövegrész helyébe

az „önkormányzati társulás, valamint megyei intézményfenntartó központ fenntartásában” szöveg,

l) 4. mellékletében a „97. § (24) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „97. § (24) bekezdés a) pont ab) alpontja”

szöveg,

m) 6. és 7. mellékletében a „97. § (24) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „97. § (24) bekezdés a) pont

aa) alpontja” szöveg

lép.

8. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 41. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy” szövegrész,

b) 44. §-ában az „és 43. § (1) bekezdése” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 43. §-a.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

„3/b. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító

Önkormányzat

Önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézményekhez tartozó, az önkormányzat tulajdonában álló

épületek összevont adatai

ezer Ft

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

1 F04a Iskolai elõkészítés
és alapfokú oktatás

2 852011 Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)

3 852012 Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

4 852013 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5 852014 Általános iskolai
felnõttoktatás
(1–4. évfolyam)

6 852021 Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7 852022 Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8 852023 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

9 852024 Általános iskolai
felnõttoktatás
(5–8. évfolyam)

10 852031 Alapfokú
mûvészetoktatás
zenemûvészeti
ágban

11 852032 Alapfokú
mûvészetoktatás
képzõ- és
iparmûvészeti,
táncmûvészeti,
szín- és
bábmûvészeti
ágban

12 F04b Középfokú oktatás

13 853111 Nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatás (9–12/13.
évfolyam)

14 853112 Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

15 853113 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

16 853114 Gimnáziumi
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)

17 853121 Nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatás (9–12/13.
évfolyam)

18 853122 Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

19 853123 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

20 853124 Szakközépiskolai
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)

21 F04d Egyéb oktatás

22 479901 Tankönyvforgal-
mazás
költségvetési
szervnél

23 559011 Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára

24 559015 Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása

25 855911 Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés

26 855912 Sajátos nevelési
igényû tanulók
napközi otthoni
nevelése

27 855913 Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

28 855914 Általános iskolai
tanulószobai
nevelés

29 855915 Sajátos nevelési
igényû tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése

30 855916 Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése

31 855917 Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés

32 855918 Sajátos nevelési
igényû
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

33 855921 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése

34 855922 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ sajátos
nevelési igényû
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

35 855923 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

36 856011 Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység

37 856012 Korai fejlesztés,
gondozás
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

38 856013 Fejlesztõ
felkészítés

39 856020 Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások

Összesen:
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ezer Ft

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

1 F04a Iskolai elõkészítés
és alapfokú oktatás

2 852011 Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

3 852012 Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

4 852013 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5 852014 Általános iskolai
felnõttoktatás
(1–4. évfolyam)
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

6 852021 Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7 852022 Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8 852023 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

9 852024 Általános iskolai
felnõttoktatás
(5–8. évfolyam)

10 852031 Alapfokú
mûvészetoktatás
zenemûvészeti
ágban
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

11 852032 Alapfokú
mûvészetoktatás
képzõ- és
iparmûvészeti,
táncmûvészeti,
szín- és
bábmûvészeti
ágban

12 F04b Középfokú oktatás

13 853111 Nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatás (9–12/13.
évfolyam)

14 853112 Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

15 853113 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

16 853114 Gimnáziumi
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)

17 853121 Nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatás (9–12/13.
évfolyam)

18 853122 Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

19 853123 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

20 853124 Szakközépiskolai
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)

21 F04d Egyéb oktatás
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

22 479901 Tankönyvforgal-
mazás
költségvetési
szervnél

23 559011 Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára

24 559015 Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása

25 855911 Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés

26 855912 Sajátos nevelési
igényû tanulók
napközi otthoni
nevelése

27 855913 Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése

28 855914 Általános iskolai
tanulószobai
nevelés
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

29 855915 Sajátos nevelési
igényû tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése

30 855916 Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése

31 855917 Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés

32 855918 Sajátos nevelési
igényû
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése

33 855921 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése,

25124
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi150.szám



2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

34 855922 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ sajátos
nevelési igényû
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

35 855923 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

36 856011 Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem

a pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

37 856012 Korai fejlesztés,
gondozás

38 856013 Fejlesztõ
felkészítés

39 856020 Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások

Összesen:

………………………………. P. H. ……………………………………

(fõ)jegyzõ polgármester”

25126
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi150.szám



2. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

„3/ c. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító

Önkormányzat

Az önkormányzat tulajdonában lévõ azon épületek adatai, amely jelenleg másik önkormányzat, másik önkormányzati székhelyû intézményi társulás,

többcélú kistérségi társulás vagy megyei intézményfenntartó központ fenntartásában van

ezer Ft

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

1 F04a Iskolai elõkészítés
és alapfokú oktatás

2 852011 Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

3 852012 Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

4 852013 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5 852014 Általános iskolai
felnõttoktatás
(1–4. évfolyam)

6 852021 Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7 852022 Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8 852023 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

9 852024 Általános iskolai
felnõttoktatás
(5–8. évfolyam)

10 852031 Alapfokú
mûvészetoktatás
zenemûvészeti
ágban

11 852032 Alapfokú
mûvészetoktatás
képzõ- és
iparmûvészeti,
táncmûvészeti,
szín- és
bábmûvészeti
ágban

12 F04b Középfokú oktatás

13 853111 Nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatás (9–12/13.
évfolyam)

14 853112 Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

15 853113 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

16 853114 Gimnáziumi
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)

17 853121 Nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatás (9–12/13.
évfolyam)

18 853122 Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

19 853123 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

20 853124 Szakközépiskolai
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)

21 F04d Egyéb oktatás

22 479901 Tankönyvforgal-
mazás
költségvetési
szervnél

23 559011 Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára

24 559015 Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása

25 855911 Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés

26 855912 Sajátos nevelési
igényû tanulók
napközi otthoni
nevelése

27 855913 Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

28 855914 Általános iskolai
tanulószobai
nevelés

29 855915 Sajátos nevelési
igényû tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése

30 855916 Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése

31 855917 Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés

32 855918 Sajátos nevelési
igényû
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

33 855921 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése

34 855922 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ sajátos
nevelési igényû
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

35 855923 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

36 856011 Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
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2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

37 856012 Korai fejlesztés,
gondozás

38 856013 Fejlesztõ
felkészítés

39 856020 Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások

Összesen:
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ezer Ft

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

1 F04a Iskolai elõkészítés
és alapfokú oktatás

2 852011 Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

3 852012 Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

4 852013 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5 852014 Általános iskolai
felnõttoktatás
(1–4. évfolyam)
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

6 852021 Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7 852022 Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8 852023 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

9 852024 Általános iskolai
felnõttoktatás
(5–8. évfolyam)

10 852031 Alapfokú
mûvészetoktatás
zenemûvészeti
ágban
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

11 852032 Alapfokú
mûvészetoktatás
képzõ- és
iparmûvészeti,
táncmûvészeti,
szín- és
bábmûvészeti
ágban

12 F04b Középfokú oktatás

13 853111 Nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatás (9–12/13.
évfolyam)

14 853112 Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

15 853113 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

16 853114 Gimnáziumi
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)

17 853121 Nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatás (9–12/13.
évfolyam)

18 853122 Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

19 853123 Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

20 853124 Szakközépiskolai
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)

21 F04d Egyéb oktatás
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

22 479901 Tankönyvforgal-
mazás
költségvetési
szervnél

23 559011 Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára

24 559015 Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása

25 855911 Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés

26 855912 Sajátos nevelési
igényû tanulók
napközi otthoni
nevelése

27 855913 Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése

28 855914 Általános iskolai
tanulószobai
nevelés

M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi150.szám
25139



2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

29 855915 Sajátos nevelési
igényû tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése

30 855916 Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése

31 855917 Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés

32 855918 Sajátos nevelési
igényû
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése

33 855921 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

34 855922 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ sajátos
nevelési igényû
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

35 855923 Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

No. Megnevezés (ûrlap/sor)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus
munkakörben, és nem a

pedagógusok
nevelõ-oktató munkáját

közvetlenül segítõ
munkakörben

foglalkoztatottak
személyi juttatásai

(munkaadókat terhelõ
járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások

+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított

támogatás +
támogatásértékû
mûködési kiadás

összesen + elõzõ évi
mûködési célú

elõirányzat-,
pénz-maradvány átadás

összesen

Társadalom-,
szociál-politikai és

egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak

pénzbeli juttatásai

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások

állam-háztartáson
kívülre összesen +

támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése

összesen

21-4 + 21-5 sorokból
21-6 + 21-7 + 21-9 +

21-21 + 21-29
21-46 + 21-48 21-45 + 21-126 21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109

+ 22-112
22-66 + 22-101

36 856011 Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység

37 856012 Korai fejlesztés,
gondozás

38 856013 Fejlesztõ
felkészítés

39 856020 Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások

Összesen:

………………………………. P.H ……………………………………

(fõ)jegyzõ polgármester”
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3. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

„5. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító:

Önkormányzat

neve:

Jegyzõkönyvi kivonat

……… Képviselõ-testület (Közgyûlés)

2012. évi ……-i ülésének jegyzõkönyvébõl

…… /2012. ( . .) határozata

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés ab) pontja alapján meghozott döntésrõl

….Város/Község Képviselõ-testülete/Közgyûlése az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó

központ által 2013. január 1-jétõl fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan

vagyon mûködtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.

Kelt:

P. H.

………………………….. …………………………..

(fõ)jegyzõ polgármester”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 150. szám 25143



A Kormány 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelete

a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 4. § (1) bekezdése tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés

x) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § és a 10. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

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

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság jogállása

1. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: Fõigazgatóság) központi hivatal.

(2) A Fõigazgatóságot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(3) A Fõigazgatóság központi szervbõl, valamint megyei és fõvárosi kirendeltségekbõl áll.

(4) A Fõigazgatóság központi költségvetési szerv.

(5) A Fõigazgatóság központi szervének székhelye Budapest. A megyei kirendeltségek illetékességi területe a megyékre,

a fõvárosi kirendeltség illetékességi területe a Fõvárosra terjed ki.

2. § (1) A Fõigazgatóságot a fõigazgató vezeti.

(2) A Fõigazgatóság fõigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat

a fõigazgató gyakorolja.

(3) A kirendeltség élén igazgató áll. Az igazgatót a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb

munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.

(4) Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettest az igazgató

javaslatára a fõigazgató nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

3. § (1) A fõigazgató

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Fõigazgatóság központi szervének és kirendeltségének kormánytisztviselõi,

kormányzati ügykezelõi (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselõi), valamint munkavállalói felett,

b) gondoskodik az egységes mûködés kialakításáról, irányítja és ellenõrzi a Fõigazgatóság szakmai tevékenységét,

c) ellátja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatokat,

d) gondoskodik a folyamatba épített, elõzetes és utólagos ellenõrzési rendszer mûködtetésérõl,

e) gondoskodik a képzésrõl, továbbképzésrõl,

f) a Fõigazgatóság tevékenységérõl évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak

a Fõigazgatóság honlapján történõ közzétételérõl,

g) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat felhasználási jogköröket,

h) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott egyes feladatkörébe tartozó

programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,

i) jóváhagyja a kirendeltségek kötelezõ belsõ szakmai szabályzatait,

j) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a kirendeltségek tevékenységét,

k) létrehozza a kirendeltségek tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket,

l) javaslatot tesz az ingatlanállomány fejlesztésére,

m) kidolgozza a költségvetési tervezés fõ kereteit meghatározó költségvetési irányelveket,

n) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó

követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen: az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való
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szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenõrzi e követelmények érvényre

juttatását,

o) ellenõrzi az államháztartással összefüggõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok kötelezõ közzétételének,

illetve igényre történõ szolgáltatásának fenntartott intézmények általi végrehajtását.

(2) A fõigazgató a fenntartott intézmények tekintetében az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:

a) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott intézmények éves költségvetését,

b) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek létszámát,

c) rendszeresen figyelemmel kíséri az általa fenntartott intézmények esetében a költségvetés végrehajtását, illetve

az azokból ellátandó feladatok teljesülését,

d) a fenntartott költségvetési szervek vezetõit kinevezi, megbízza, felmenti, megbízását visszavonja,

e) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek alapító, megszüntetõ okiratát, illetve

az alapító okirat módosítását,

f) ellátja az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelõi feladatokat,

g) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a fenntartott költségvetési szervek

tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen: az

elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit,

továbbá számon kéri, ellenõrzi e követelmények érvényre juttatását.

(3) Az igazgató

a) irányítja és ellenõrzi a kirendeltség szakmai tevékenységét,

b) közremûködik a fenntartott intézmények tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatainak ellátásában,

c) a fenntartott intézményekre vonatkozó költségvetés végrehajtásával, a közfeladatok ellátására vonatkozó

követelmények, valamint az erõforrásokkal való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeinek

teljesülésével kapcsolatosan rendszeresen beszámol a fõigazgatónak.

2. Intézményfenntartói feladat- és hatáskör

4. § (1) A Kormány a Fõigazgatóságot jelöli ki a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi

tevékenységet végzõ alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése

szerinti feladatok ellátására (a továbbiakban együtt: átvett intézmények).

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek

védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói

feladatokat

a) a Fõigazgatóság központi szerve látja el az 1. melléklet szerinti intézmények,

b) a kirendeltség látja el – az e rendelet szerint a Fõigazgatóság központi szerve, illetve a fõigazgató által ellátott

feladatok kivételével – az átvett intézmények

esetében.

(3) A központi szerv a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi fenntartói hatásköröket gyakorolja:

a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3)–(4) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése szerinti

iratokat,

b) egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)–f) pontja szerinti információkat

a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,

c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes

rendjét,

d) az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A–100/B. §-a szerinti esetben

– a kirendeltség elõterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés megszüntetésérõl,

e) ellátja – a kirendeltségek elõterjesztése alapján – az Szt. 122/A–122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.

(4) A kirendeltség

a) ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)–h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott

fenntartói feladatokat,

b) megállapítja az intézményi térítési díjat,

c) eljár a mûködési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben,
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d) felterjeszti a fõigazgatónak – javaslatával együtt – a (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat, illetve javaslatot tesz

az Szt. 122/A–122/C. §-ával kapcsolatban,

e) szervezi, irányítja és ellenõrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges

pénzügyi feltételeket,

f) összegyûjti, ellenõrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelezõ, rendszeres és ad hoc jellegû

adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Fõigazgatóság központi szervéhez és

a miniszter által vezetett minisztériumba.

(5) A kirendeltség feladatainak ellátása során a fõigazgató egyetértése szükséges az intézményi térítési díj összegének

meghatározásához.

3. Módszertani feladat- és hatáskör

5. § (1) A Fõigazgatóság ellátja az országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat. Ennek

keretében

a) összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel

kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi,

b) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges

források tervezésében,

c) módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai

feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,

d) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,

e) részt vesz a minõségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenõrzés

módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,

f) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintõ tudományos kutatómunka eredményeit, elõsegíti azok elterjesztését

és gyakorlati alkalmazását,

g) kutatásokat folytat, illetve szervez,

h) ellátja az alapító okiratában meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A Fõigazgatóság az (1) bekezdés szerinti módszertani feladatainak ellátásába szociális, gyermekjóléti,

gyermekvédelmi szolgáltatókat, intézményeket, illetve szakmai szervezeteket is bevonhat.

(3) A Fõigazgatóság mûködteti az országos gyermekvédelmi szakértõi bizottságot.

4. Átmeneti rendelkezések

6. § (1) A 4. § (2) bekezdése szerinti intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai

feladatokkal összefüggõ folyamatban lévõ ügyekben 2013. január 1-jétõl a Fõigazgatóság jár el. Eddig az idõpontig

a Fõigazgatóság a 3–5. § szerinti feladatok ellátását készíti elõ.

(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti intézmények gazdálkodással összefüggõ feladatait 2013. január 1-jétõl a Fõigazgatóság

látja el.

(3) A fenntartói jog átszállása nem érinti a fenntartott intézmények által foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát,

illetve munkaviszonyát.

(4) A fõigazgató az átvett intézmény vezetõjének feladatai ellátására 2013. december 31-éig pályázatot írhat ki.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4–5. § és a 8–10. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

8. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a „Nemzeti

Család és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság” szöveg lép.
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9. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)

Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociális

és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság” szöveg lép.

10. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 14. § (1) bekezdés b) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, 18. §-ában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet”

szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság” szöveg,

b) 16. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet” szövegrész helyébe a „Szociális és

Gyermekvédelmi Fõigazgatóságot” szöveg

lép.

11. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés b) pontja a következõ bd) alponttal egészül ki:

(A miniszter irányítja)

„bd) a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságot.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

A Fõigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában lévõ intézmények

Emberi Erõforrások Minisztériuma Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)

1223 Budapest, Kápolna u. 3.

Alaptevékenysége:

Tartós bentlakás biztosításával egy éves korukat betöltött súlyos fokban értelmi fogyatékos, súlyos fokban autista,

súlyozottan-halmozottan sérült emberek szociális ellátását biztosítja, akik ápolása, gondozása, gyógypedagógiai

fejlesztése, fejlesztõ felkészítõ és munkarehabilitációs foglalkoztatása, fejlesztõ iskolai oktatása, képzése intézményi

keretek között megvalósítható.

Emberi Erõforrások Minisztériuma Vakok Állami Intézete (VÁI)

1146 Budapest, Hermina u. 21.

Alaptevékenysége:

Komplex rehabilitáció nyújtása azoknak a nem tanköteles látássérült személyeknek, akiknek oktatása, képzése,

átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása intézményi keretek között megvalósítható: lakóotthonban, vagy

önmagát ellátni nem képes látássérült emberek részére ápoló, gondozó intézményi ellátás keretében.

Emberi Erõforrások Minisztériuma ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)

2120 Dunakeszi, Fóti u. 75.

Alaptevékenysége:

Felnõtt értelmi fogyatékos emberek szociális ellátása, habilitációs, rehabilitációs lehetõségeinek biztosítása,

foglalkoztatása, felkészítése az önálló életvitelre, integrációra, családba történõ reintegrálása és az utógondozás

biztosítása, lakhatás biztosítása lakóotthonokban.

Emberi Erõforrások Minisztériuma Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)

1022 Budapest, Marcibányi tér 3.

Alaptevékenysége:

Rehabilitációs szolgáltatás nyújtása szállás biztosításával azon mozgássérült személyeknek, akik társadalmi

integrációjához szükséges, komplex rehabilitációs szolgáltatást igényelnek. A lakóotthoni ellátás keretében felkészíti
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az ügyfeleket az önálló életvitelre, elõkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történõ visszatérést, valamint

megszervezi az utógondozást.

Emberi Erõforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.

Alaptevékenysége:

– A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása, utógondozás.

– Ellátottak részére alapfokú és szakiskolai oktatás.

Emberi Erõforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete

4032 Debrecen, Böszörményi út 173.

Alaptevékenysége:

– A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása, utógondozás.

– Ellátottak részére általános és szakiskolai nevelés, oktatás.

– A bíróság által elõzetes letartóztatásba helyezett fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása.

Emberi Erõforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon,

Általános Iskola és Szakiskola

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.

Alaptevékenysége:

– Gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít

12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy

tanulási zavarokkal küzdõ, átmeneti vagy tartós nevelt lányok számára.

– A nagykorúvá vált – korábban a gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnõttek részére utógondozói ellátást

biztosít.

– Az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõtt számára általános és

szakiskolai nevelést, oktatást biztosít.

– Az ellátottak részére nevelést, oktatást biztosít.

Emberi Erõforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola

6300 Kalocsa, Szent István király út 16–22.

Alaptevékenysége:

– A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít

12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy

tanulási zavarokkal küzdõ, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára.

– A nagykorúvá vált – korábban a gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnõttek részére utógondozói ellátást

biztosít.

– A Gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõtt számára

általános és szakiskolai nevelés, oktatás.

Károlyi István Gyermekközpont

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Alaptevékenysége:

– Otthont nyújtó ellátás biztosítása gyermekvédelmi gondoskodásban élõ kiskorúak és a gyermekvédelmi

gondoskodásban elhelyezett, a menekültügyi jogszabályok alapján elismerésüket kérõ kísérõ nélküli kiskorúak

részére.

– Speciális ellátás biztosítása a 12. életévét – kivételes esetben 10. életévét – betöltött súlyos pszichés tüneteket

mutató kiskorúak számára.

– Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg kiskorúak számára.

– Nagykorúvá vált – korábban a gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnõttek részére utógondozói ellátás

biztosítása.

Emberi Erõforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon

1151 Budapest, Pozsony utca 36.

Alaptevékenysége:

– A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt leányok számára javítóintézeti ellátás biztosítása.
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– A bíróság által elõzetes letartóztatásba helyezett leányok számára javítóintézeti ellátás biztosítása.

– A javítóintézeti ellátás során nagykorúvá vált fiatal felnõttek részére utógondozói ellátás biztosítása.

– A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása

12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött, súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket

mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdõ átmeneti vagy tartós nevelt leányok számára.

– Az ellátottak részére általános és szakiskolai nevelés, oktatás.

Emberi Erõforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete

1032 Budapest, Szõlõ utca 60.

Alaptevékenysége:

– A bíróság által elõzetes letartóztatásba helyezett fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása.

– Ellátottak részére általános és szakiskolai nevelés, oktatás.

Emberi Erõforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona

8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.

Alaptevékenysége:

– A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít

12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy

tanulási zavarokkal küzdõ, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára.

– A nagykorúvá vált – korábban a gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnõttek részére utógondozói ellátást

biztosít.

A Kormány 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelete

egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek

módosításáról

A Kormány

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet tekintetében a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §

(1) bekezdés j) és o) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §

(1) bekezdés o) és p) pontjában,

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §

(1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §

(1) bekezdés s) pontjában,

a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában,

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek

feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

162. § (1) bekezdés f) pontjában, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. §
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(6) bekezdés a) pontjában, a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá 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. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

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

25. §-sal egészül ki:

„25. § (1) A támogatott lakhatás személyi térítési díja

a) a 28. § (4) bekezdése szerinti lakhatási költségekbõl, és

b) a komplex szükségletfelmérés alapján az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerint igénybe vett egyéb szolgáltatások

térítési díjából

adódik össze.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatások térítési díjának meghatározásánál az igénybe vett

alapszolgáltatások térítési díjának legmagasabb mértékére, illetve megállapítására vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

(3) A támogatott lakhatás személyi térítési díja akkor érheti el az Szt. 117. § (2) bekezdés b) pontja szerinti mértéket,

ha az ellátottnak a komplex szükségletfelmérés eredményeként az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körû ellátást

kell nyújtani.”

2. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.

rendelet 14/A. § (2)–(5) bekezdése.

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]

„b) – ha a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) költségvetési szerv – a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) alapító

okiratának másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésrõl szóló határozat és annak mellékletének

másolatát,”

(2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés f) és g) pontja

helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Egyházi és nem állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]

„f) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot,

ha a fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány;

g) egyházi fenntartó esetén

ga) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy

gb) – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy – az egyház vagy a nyilvántartásba vett

felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb szerve vagy

a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének nyilatkozatát

a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, továbbá arról, hogy a fenntartó belsõ egyházi jogi

személy;”
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(3) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdés c) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)

„c) az (5) bekezdés b) pontja szerinti iratot, a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) alapító

okiratának másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésrõl szóló határozat és annak mellékletének

másolatát a mûködést engedélyezõ szerv a Magyar Államkincstártól szerzi be,”

(4) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdés g) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)

„g) a (6) bekezdés e), illetve f) pontja szerinti iratot, a mûködést engedélyezõ szerv a bíróság nyilvántartásából

szerzi be, illetve ellenõrzi a nem állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait,”

(5) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése a következõ

h) ponttal egészül ki:

(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)

„h) a (6) bekezdés g) pont ga) vagy gb) alpontja szerinti hatósági bizonyítványt, a mûködést engedélyezõ szerv az

egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenõrzi az egyház, belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba vett

adatait.”

4. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet „Záró rendelkezések” alcíme

a következõ 19/C. §-sal egészül ki:

„19/C. § (1) Ha az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek

módosításáról szóló 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezõ

szolgáltató, intézmény, hálózat, illetve szolgáltatás vagy férõhelyszám esetén a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés d) pontja

alkalmazásának van helye, a fenntartó 2012. november 30-áig kérheti a befogadást a finanszírozási rendszerbe.

A kérelemhez csatolni kell a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium igazolását

a normatív hozzájárulások és támogatások iránti igény 2011. évi benyújtásáról. A mûködést engedélyezõ szerv

megkeresi a szakhatóságot a szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A mûködési engedélyben a befogadást

a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés d) pontja szerinti idõpontra visszamenõlegesen kell feltüntetni.

(2) A mûködési engedély (1) bekezdés szerinti módosítása a 8. § (3) bekezdésének az alkalmazása során nem vehetõ

figyelembe.”

5. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14/B. § (1) bekezdés f) pont

fa) alpontjában a „tizenöt” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 8/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja,

b) 8/A. § (2) bekezdése.

3. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet 2. § (4) bekezdés d) pontja a következõ de) és df) alponttal egészül ki:

(A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell

ha a külsõ foglalkoztató)

„de) egyház vagy nyilvántartásba vett belsõ egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági

bizonyítványt,
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df) nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy, az egyház vagy a külsõ foglalkozató nyilvántartásba vett

felettes egyházi szerve adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb szerve vagy

a külsõ foglalkoztató nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének

nyilatkozatát a külsõ foglalkoztató nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, továbbá arról, hogy a külsõ

foglalkoztató belsõ egyházi jogi személy;”

8. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bizottság javaslatának beérkezésétõl számított 8 napon belül a Hivatal a pályázatokat döntésre terjeszti fel

a miniszternek. A pályázatokról a miniszter a felterjesztés beérkezését követõ 8 napon belül dönt, és a döntésrõl

haladéktalanul tájékoztatja a Hivatal fõigazgatóját.”

9. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

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

(A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele az alábbi dokumentumok Hivatalhoz történõ benyújtása:)

„c) ha a fenntartó, illetve külsõ foglalkoztató

ca) egyház vagy nyilvántartásba vett belsõ egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági

bizonyítvány, továbbá közjegyzõ által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti

vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ karton,

cb) nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy, az egyház vagy a belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba

vett felettes egyházi szerve adatait igazoló hatósági bizonyítvány, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb szerve

vagy a belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett –

képviselõjének nyilatkozata a belsõ egyházi jogi személy nevérõl, székhelyérõl, képviselõjének személyérõl, és arról,

hogy a fenntartó, illetve külsõ foglalkoztató belsõ egyházi jogi személy, továbbá közjegyzõ által hitelesített vagy

ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ

karton;”

10. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A fenntartó 5 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak, ha ellene vagy a külsõ foglalkoztató ellen csõd-,

felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási

eljárás indult.”

11. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet 16/A. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hivatal a támogatási szerzõdést – a miniszter egyetértésével – 60 napos felmondási idõvel felmondhatja, ha)

„d) a fenntartóval vagy a külsõ foglalkoztatóval szemben a támogatási szerzõdés megkötését követõen csõd-,

felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási

eljárás indult,”

12. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet 17. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szociális foglalkoztatás 2013. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2012. december 31-én

hatályos finanszírozási szerzõdések hatálya 2013. december 31-éig meghosszabbodik.

(6) A 16. § (2) bekezdésétõl eltérõen a 2013. évre vállalt feladatmutatót 2012. november 30-áig kell bejelenteni.”

13. § (1) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet

a) 2. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „társadalmi szervezet, egyházi jogi személy” szövegrész helyébe

az „egyesület” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

c) 12. § (4) bekezdésében a „fõigazgatói” szövegrész helyébe a „miniszteri” szöveg,

d) 13. § (2) bekezdésében az „a társadalmi szervezeteket” szövegrész helyébe az „az egyesületeket” szöveg,
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e) 14. § (2) bekezdés e) pontjában és g) pont gb) alpontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az

„egyesület” szöveg,

f) 16. § (3) bekezdésében a „figyelembevételével” szövegrész helyébe a „figyelembevételével és a miniszter

egyetértésével” szöveg

lép.

(2) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 131–132. §-a és

137. §-a” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 116–120. §-a és 126. §-a” szöveg lép.

14. § Hatályát veszti a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 11. § (3) bekezdés e) pontja,

b) 12. § (2) bekezdésében az „és a Hivatal fõigazgatója” szövegrész,

c) 14. § (2) bekezdés e) pontjában az „egyház, egyházi jogi személy esetén” szövegrész,

d) 16/B. § (8) bekezdés a) pontja.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról

és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve

a Gyvt.-ben meghatározott adatokat legkésõbb az igénybevétel elsõ napját követõ munkanap 24 óráig rögzíti az

igénybevevõi nyilvántartásban.”

(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Gyermekvédelmi szakellátás esetén az adatszolgáltatásra jogosult a Gyvt.-ben meghatározott adatokat

a) az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel, illetve az utógondozói ellátás

elrendelésérõl szóló határozatban (a továbbiakban: elrendelõ határozat) az ellátás kezdõ idõpontjaként

megjelölt naptól kezdõdõen, az elrendelõ határozat engedélyessel való közlését követõ munkanap 24 óráig,

b) ha az utógondozói ellátást elrendelõ határozatban az ellátás kezdõ idõpontját nem jelölték meg, de az ellátást az

elrendelõ határozat végrehajthatóvá válásának napját megelõzõen már igénybe vették, a tényleges igénybevétel

elsõ napjától kezdõdõen, a tényleges igénybevétel elsõ napját követõ munkanap 24 óráig,

c) ha az elrendelõ határozatban az ellátás kezdõ idõpontját nem jelölték meg, és az ellátást az elrendelõ határozat

végrehajthatóvá válásának napján még nem veszik igénybe, az elrendelõ határozat végrehajthatóvá

válásának napjától kezdõdõen, az elrendelõ határozat engedélyessel való közlését követõ munkanap 24 óráig

rögzíti az igénybevevõi nyilvántartásban.

(1b) Gyermekvédelmi szakellátás esetén, ha az elrendelõ határozatot a tényleges igénybevétel megkezdéséig nem

hozták meg, az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevõi nyilvántartásban az igénybe vevõ nevét és az

igénybevétel tényét az ellátás igénybevételének elsõ napját követõ munkanap 24 óráig rögzíti.

(1c) Az (1)–(1b) bekezdésben meghatározott határidõn túl akkor lehet adatot rögzíteni, ha az e-képviselõ vagy az

adatszolgáltató munkatárs számára az országos nyilvántartás – a Hivatal informatikai rendszerében, az elektronikus

hírközlési szolgáltatónál vagy az e-képviselõ vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépõ

üzemzavar miatt – az adatrögzítési határidõn belül nem volt elérhetõ, vagy a határidõn belül történõ adatrögzítésre

a mûködést engedélyezõ szerv késedelmes adatrögzítése miatt nem volt lehetõség. A határidõn túli adatrögzítést

a Hivatal engedélyezi. Ha az üzemzavar az elektronikus hírközlési szolgáltatónál lépett fel, az engedély iránti

kérelemhez mellékelni kell az elektronikus hírközlési szolgáltató igazolását az üzemzavar fennállásáról. Ha az

üzemzavar az e-képviselõ vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében lépett fel, az engedély iránti

kérelemhez mellékelni kell az üzemzavart elhárító személy igazolását az üzemzavar fennállásáról vagy informatikai

eszköz vásárlása esetén a bizonylat másolatát.”
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(3) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adott engedélyes által az igénybe vevõnek nyújtott

szolgáltatás formája, a szolgáltatás igénybevételének kezdõ idõpontja vagy a szolgáltatás megszûnésének várható

idõpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult legkésõbb a módosított feltételek szerinti igénybevétel

elsõ napját követõ munkanap 24 óráig módosítja.”

(4) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha gyermekvédelmi szakellátás esetén a gyermek ellátási szükséglete, az utógondozói ellátás elrendelésének

oka vagy az ellátás megszüntetésének vagy megszûnésének várható idõpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra

jogosult a változásról szóló határozat engedélyessel való közlését követõ munkanap 24 óráig,

a) a változás határozatban megjelölt idõpontjától kezdõdõen,

b) ha a változás idõpontját a határozatban nem jelölték meg, de az ellátást a változásról szóló határozat

végrehajthatóvá válásának napját megelõzõen már annak megfelelõen vették igénybe, a változás

bekövetkezésének napjától kezdõdõen,

c) ha a változás idõpontját a határozatban nem jelölték meg, és az ellátást a változásról szóló határozat

végrehajthatóvá válásának napján még nem, vagy nem annak megfelelõen veszik igénybe, a változásról szóló

határozat végrehajthatóvá válásának napjától kezdõdõen

módosítja.”

16. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/F. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén,

valamint arra az igénybe vevõre, aki TAJ igénylésére nem köteles.”

(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/F. § (5) bekezdésének második mondata helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„Az önellenõrzéssel egyidejûleg új ellátott rögzítésére a 13/E. § (1c) bekezdése szerinti esetben van lehetõség, a napi

igénybevétel tényén túl egyéb adatot módosítani csak a 13/E. §-ban foglaltak szerint lehet.”

17. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/H. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenõrzéssel, valamint szükség esetén a jogosulatlanul nyújtott

szolgáltatás megszüntetésével az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan adatrögzítést a felhívást követõ három

munkanapon belül nem szüntetik meg, a Hivatal a késõbb rögzített napi jelentést erre vonatkozó megjegyzéssel látja

el, és errõl értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát, valamint az igénybevevõi nyilvántartás rendszerén

keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat.”

18. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet „Igénybevevõi nyilvántartás” alcíme a következõ 13/I. §-sal

egészül ki:

„13/I. § (1) A napi jelentésben foglaltak valódiságát a Hivatal a helyszínen is ellenõrizheti.

(2) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a napi jelentésben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, a jogosulatlan

adatrögzítést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és errõl értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát,

valamint az igénybevevõi nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat.”

19. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a következõ 16. és 17. §-sal egészül ki:

„16. § A 13/F. §-ban foglaltaktól eltérõen a fenntartó 2012 július–november hónapjaira 2012. december 15-éig

végezhet önellenõrzést, amely során második önellenõrzésre is sor kerülhet.

17. § (1) Ha a mûködési engedélyt az Szmr. 22/E. §-a vagy a Gymr. 19/C. §-a alapján módosították, a módosítással

érintett engedélyes, szolgáltatás, ellátotti létszám, illetve férõhelyszám tekintetében az igénybevevõi nyilvántartásba

történõ adatszolgáltatást a mûködési engedély módosításának jogerõre emelkedésétõl kell teljesíteni.
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(2) A normatív állami támogatásra – a mûködési engedély módosításának visszamenõleges idõpontja és a mûködési

engedély módosításának jogerõre emelkedése közötti idõre – való jogosultságot az erre az idõszakra történõ

adatszolgáltatás (1) bekezdésben foglaltak miatti elmaradása nem érinti.”

20. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 1., 3. és 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

21. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

a) 9. § (1) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 9. § (4) bekezdés a) pontjában az „1–4. pontja” szövegrész helyébe

az „1–4. pontja és a 4. számú melléklet” szöveg,

b) 13/E. § (5) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe a „(4) és (4a)” szöveg,

c) 13/E. § (6) bekezdésében a „TAJ és a (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „TAJ, valamint a (4) és (4a) bekezdés”

szöveg,

d) 13/E. § (8) bekezdés b) pontjában az „(1)” szövegrész helyébe az „(1)–(1b)” szöveg,

e) 13/F. § (3) bekezdésében az „érintett” szövegrész helyébe az „érintett a határidõ lejártát követõ naptól” szöveg

lép.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bizottság javaslatának beérkezésétõl számított 8 napon belül a Hivatal a pályázatokat döntésre terjeszti fel

a miniszternek. A miniszter a felterjesztés beérkezését követõ 8 napon belül dönt a nyertes pályázók személyérõl, a 2. §

szerinti esetben az alaptámogatás és az egy feladategységre jutó támogatás általános összegérõl, továbbá az

(5) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontja szerinti egyéb feltételekrõl.”

23. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

10. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A finanszírozási szerzõdés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)

„h) egyházi fenntartó esetén

ha) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítvány, vagy

hb) – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy – az egyház vagy a nyilvántartásba vett

felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítvány, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb szerve vagy

a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének nyilatkozata

a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, továbbá arról, hogy a fenntartó belsõ egyházi jogi

személy;”

(2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

10. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A finanszírozási szerzõdés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)

„k) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési,

kényszertörlési, adósságrendezési, illetve a mûködését ellehetetlenítõ végrehajtási eljárás alatt;”

(3) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

10. § (6) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:

(A finanszírozási szerzõdés tartalmazza különösen)

„q) a térítési díj megállapításának módját a térítésmentes szolgáltatások kivételével.”

24. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A finanszírozási szerzõdés megkötését követõen indult csõd-, felszámolási, végelszámolási,

kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési és végrehajtási eljárásról a fenntartó legkésõbb

5 napon belül köteles tájékoztatni a Hivatalt.”
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25. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

15. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hivatal a finanszírozási szerzõdést – a miniszter egyetértésével – 60 napos felmondási idõvel felmondhatja, ha)

„f) a fenntartóval szemben a finanszírozási szerzõdés megkötését követõen csõd-, felszámolási, végelszámolási,

kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indul,”

26. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetet” szövegrész helyébe az „egyesületet” szöveg,

b) 7. § (5) bekezdésében a „fõigazgatói” szövegrész helyébe a „miniszteri” szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében a „szervezeteiket, szervezeti egységeiket” szövegrész helyébe a „belsõ egyházi jogi

személyeiket” szöveg, az „a társadalmi szervezeteket” szövegrész helyébe az „az egyesületeket” szöveg,

d) 10. § (2) bekezdés g) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,

e) 11. § (4) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

f) 12. § (3) bekezdésében a „követõen” szövegrész helyébe a „követõen, a miniszter egyetértésével” szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.)

Korm. rendelet

a) 6. § (3) bekezdés d) pontja,

b) 16. § (8) bekezdés a) pontja,

c) 16. § (9) bekezdésében a „ , vagy a felfüggesztett mûködési támogatást a folyósító igazgatóság köztartozás

fejében nem utalta át az adóhatóságnak” szövegrész.

6. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók

normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„j) megszûnt fenntartó: az a fenntartó, amely valamennyi szolgáltatóját más személy vagy szervezet fenntartásába

adta, valamennyi szolgáltatójának mûködési engedélyét visszavonták, vagy a normatívára való jogosultságát

a tárgyévben más okból teljesen elveszíti,”

29. § (1) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tárgyévet megelõzõ évben normatívában nem részesülõ fenntartónak a normatíva iránti kérelemhez csatolnia kell)

„d) egyházi fenntartó esetén

da) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy

db) – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy – az egyház vagy a nyilvántartásba vett

felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb szerve vagy

a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének nyilatkozatát

a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, továbbá arról, hogy a fenntartó belsõ egyházi jogi

személy;”

(2) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések

lépnek:

„(7) Ha a fenntartó a (6) bekezdés a)–c) pontja szerinti iratokat, illetve a (6) bekezdés d) pont da), illetve db) alpontja

szerinti hatósági bizonyítványt nem csatolja, azokat az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervtõl, a bíróságtól,

illetve az egyházak nyilvántartásából az igazgatóság szerzi be.

(8) Az adatváltozást – a változást követõ tizenöt napon belül – az adatváltozással érintett, (6) bekezdés szerinti iratokat

mellékelve be kell jelenteni az igazgatóságnak. Ha a fenntartó az adatváltozás bejelentése során a (6) bekezdés

a)–c) pontja szerinti iratokat, illetve a (6) bekezdés d) pont da), illetve db) alpontja szerinti hatósági bizonyítványt nem

csatolja, azokat az igazgatóság a (7) bekezdésben foglaltak szerint szerzi be.”
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30. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„A megszûnt fenntartó a fenntartóváltozásnak vagy a mûködési engedély visszavonásának jogerõs határozatban

megjelölt idõpontját, illetve a normatívára való jogosultság más okból történõ megszûnését követõ tizenöt napon

belül számol el.”

31. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a következõ 18. §-sal egészül ki:

„18. § A megszûnt fenntartónak az elszámolást 2012. november 30-áig kell benyújtania, ha azért minõsül megszûnt

fenntartónak, mert a házi segítségnyújtás után járó normatívára 2012. július 1-jétõl az Szt. 58/A. § (2b) bekezdése

alapján nem jogosult.”

32. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § e) pontjában az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg,

b) 3. § (6) bekezdés c) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív

állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének harmadik mondata.

7. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 1. § b) pont ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

telephely: a szociális szolgáltató, intézmény székhelyének és többi telephelyének helyrajzi számától az

ingatlan-nyilvántartásban különbözõ helyrajzi számon feltüntetett)

„ba) hely, ahol a szociális intézmény nappali ellátást vagy bentlakásos intézményi ellátást nyújt, kivéve a külsõ

férõhelyeket és a támogatott lakhatást biztosító ingatlant,”

35. § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 3. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A támogatott lakhatást nyújtó intézmény székhelye szerinti megyében, fõvárosban és – ha ott a támogatott

lakhatást nem önálló székhellyel nyújtják – a vele szomszédos megyékben, fõvárosban ugyanazon fenntartó által

biztosított támogatott lakhatást egy mûködési engedélyben kell engedélyezni.

(1b) Ha a támogatott lakhatás fenntartója további, nem szomszédos megyékben, illetve a fõvárosban is kíván

támogatott lakhatást biztosítani, arra külön mûködési engedélyt kell kérnie. A támogatott lakhatás esetén

a székhelynek – az (1a) bekezdés szerinti kivétellel – abban a megyében, illetve a fõvárosban kell lennie, ahol

a támogatott lakhatást nyújtják.

(1c) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanokat a székhelyre kiadott mûködési engedélyben kell feltüntetni.”

36. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)

„b) 1.3., illetve 1.4. pontja szerinti iratot nem csatolta, a mûködést engedélyezõ szerv a bíróság nyilvántartásából szerzi

be, illetve ellenõrzi a nem állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait,”
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(2) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)

„e) 1.8. pontja szerinti iratot nem csatolta, a költségvetési szerv szociális szolgáltató, intézmény alapító okiratának

másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésrõl szóló határozat és annak mellékletének másolatát

a mûködést engedélyezõ szerv a Magyar Államkincstártól szerzi be,”

(3) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)

„j) 1.5.1., illetve 1.5.2. pontja szerinti hatósági bizonyítványt nem csatolta, a mûködést engedélyezõ szerv az egyházak

nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenõrzi az egyház, belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait.”

(4) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 5. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen támogatott lakhatás esetén

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság olyan ingatlan esetén jár el, amelyben a meleg étkeztetést

a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga biztosítja,

b) a (3) bekezdés b)–d) pontja szerinti szakhatóság az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást

biztosító ingatlan esetén, valamint olyan ingatlan esetén jár el, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti

szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga biztosítja.”

37. § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 6. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Támogatott lakhatás esetén az (5) és (6) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a lakhatási szolgáltatást biztosító különbözõ ingatlanokra a mûködési engedély hatályát a mûködési engedélyben

külön meg kell határozni. Ha a lakhatási szolgáltatást biztosító ugyanazon ingatlanra a mûködési engedély több

különbözõ hatállyal is kiadható, a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

38. § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 7. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen támogatott lakhatás esetén a mûködési engedély módosítására

irányuló eljárásban

a) az 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság olyan ingatlan engedélyeztetése esetén jár el, amelyben a meleg

étkeztetést a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga kívánja nyújtani,

b) az 5. § (3) bekezdés b)–d) pontja szerinti szakhatóság akkor jár el, ha a mûködési engedély módosításának célja az

Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan engedélyezése, az ingatlan mûködési

formájának az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerintire történõ módosítása, vagy olyan ingatlan engedélyezése,

amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga

kívánja biztosítani.”

39. § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következõ 22/E. §-sal egészül ki:

„22/E. § (1) Ha az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek

módosításáról szóló 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezõ

szolgáltató, intézmény, illetve szolgáltatás, ellátotti létszám vagy férõhelyszám esetén az Szt. 58/A. § (2e) bekezdés

d) pontja alkalmazásának van helye, a fenntartó 2012. november 30-áig kérheti a befogadást a finanszírozási

rendszerbe. A kérelemhez csatolni kell a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

igazolását a normatív hozzájárulások és támogatások iránti igény 2011. évi benyújtásáról. A mûködést engedélyezõ

szerv megkeresi a szakhatóságot a szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A mûködési engedélyben

a befogadást az Szt. 58/A. § (2e) bekezdés d) pontja szerinti idõpontra visszamenõlegesen kell feltüntetni.

(2) A mûködési engedély (1) bekezdés szerinti módosítása a 7. § (3) bekezdésének az alkalmazása során nem vehetõ

figyelembe.”
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40. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

41. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „tizenöt” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép.

(2) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdés h) pontjában az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény, a támogatott lakhatás lakhatási

szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás) biztosító ingatlan” szöveg,

b) 5. § (6) bekezdésében a „telephelyen” szövegrész helyébe a „telephelyen, a támogatott lakhatást biztosító

ingatlanban” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés c) pontjában és 7. § (7) bekezdésében a „külsõ férõhelyeket” szövegrész helyébe a „lakhatási

szolgáltatást biztosító ingatlanokat és a külsõ férõhelyeket” szöveg,

d) 7. § (4) bekezdés e) pontjában a „külsõ férõhelyek” szövegrész helyébe a „támogatott lakhatást biztosító ingatlan

vagy külsõ férõhelyek” szöveg,

e) 7. § (9) bekezdésében a „szolgáló” szövegrész helyébe a „szolgáló, vagy a lakhatási szolgáltatást biztosító” szöveg,

f) 8. § (3) bekezdésében a „bentlakásos intézményi ellátás” szövegrész helyébe a „bentlakásos intézményi ellátás

és támogatott lakhatás” szöveg,

g) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „és bentlakásos intézményi ellátás” szövegrész helyébe a „ , bentlakásos

intézményi ellátás és a 7. § (5a) bekezdés b) pontja szerinti esetben támogatott lakhatás” szöveg,

h) 13. § (1) bekezdés b) pontjában és 13. § (3) bekezdés g) pontjában a „helyiséget” szövegrész helyébe a „helyiséget,

a támogatott lakhatást biztosító ingatlant” szöveg,

i) 13. § (3) bekezdés j) pontjában és 20. § (3) bekezdésében a „bentlakásos intézmény” szövegrész helyébe

a „bentlakásos intézmény és támogatott lakhatás” szöveg

lép.

42. § Hatályát veszti a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 7. § (5) bekezdés f) pontjában az „ , ide nem értve az emelt szintû férõhelyek számának módosítását és a 16. §

(3) bekezdés b) pontja szerinti esetet” szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdés b) pontja,

c) 8. § (2) bekezdése,

d) 13. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „és b)” szövegrész.

8. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs

szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

43. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 1. § c) és f) pontja helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

(A Kormány)

„c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

ca) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel,

cb) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel,

cc) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével,

cd) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékkel,

ce) a Rehabilitációs Orvosszakértõi Névjegyzékkel és

cf) a foglalkozási rehabilitációs szakértõk, valamint a rehabilitációs orvosszakértõk továbbképzésével

összefüggõ feladatok ellátása során a Hivatalt;”
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„f) az Szt. 58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, valamint a Gyvt. 145. § (2), (2a) és (2c) bekezdése szerinti, a szociális

és a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadási

eljárásban (a továbbiakban: befogadás) elsõ fokon szakhatóságként a Hivatalt”

(jelöli ki.)

44. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:

(A Hivatal – a nyilvántartások vezetésére vonatkozó feladatkörében – ellátja)

„l) a Rehabilitációs Orvosszakértõi Névjegyzékkel”

(kapcsolatos feladatokat.)

45. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hivatal elsõ fokú hatóságként eljár a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához

nyújtható költségvetési támogatásokkal, azok visszakövetelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben.”

46. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(4) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezésétõl

eltérõen a központi államigazgatási szerv vezetõjének elsõ fokú döntése ellen – a megváltozott munkaképességû

munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló hatósági szerzõdésben foglalt

kötelezettség megszegését megállapító végzés kivételével – van helye fellebbezésnek. A fellebbezés elbírálására

jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a miniszter.”

47. § (1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal a 13. és 14. § szerinti eljárásokban bizottsági állásfoglalás alapján

hozza meg döntését, szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét. A szakértõi bizottság tagjait és elnökét az eljáró

szerv vezetõje jelöli ki. A szakértõi bizottság elnökének csak kormányzati szolgálati jogviszonyban álló orvosszakértõ

jelölhetõ ki. A szakértõi bizottság elnöke legalább az osztályvezetõvel azonos illetményben és juttatásokban részesül.”

(2) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése a következõ c) ponttal

egészül ki:

(A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal a szakértõi bizottság elnöke kivételével nem kormányzati szolgálati

jogviszonyban álló szakértõt is igénybe vehet. Ebben az esetben – ha jogszabály kivételt nem tesz –)

„c) orvosszakértõként a Rehabilitációs Orvosszakértõi Névjegyzékben”

(szereplõ szakértõt lehet igénybe venni.)

48. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 23. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szakértõi bizottság szociális szakértõ tagjainak a szociális szakvizsgát 2013. december 31-ig kell

megszerezniük. 2013. december 31-ét követõen szociális szakvizsgával nem rendelkezõ személy a szakértõi

bizottságnak szociális szakértõként nem lehet a tagja.”

49. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a) 16. § (6) bekezdésében a „gyógykezelésében” szövegrész helyébe a „gyógykezelésében, szociális gondozásában”

szöveg,

b) 18. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központ kirendeltségétõl” szövegrész helyébe a „járási hivatal

munkaügyi kirendeltségétõl” szöveg

lép.
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50. § Hatályát veszti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs

szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése.

9. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 13. § (2) bekezdése, a 34. §, a 35. §, a 36. § (4) bekezdése, a 37. §, a 38. §, a 40. § (2) bekezdése, a 41. §

(2) bekezdése, a 49. § b) pontja és a 3. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. Hatályát veszti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és

országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.7. pontja.

2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 2.8. pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A szolgáltató (intézmény) adatai:]

„2.8. a költségvetési szerv szolgáltató, intézmény törzskönyvi azonosító száma,”

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a következõ 2.9. ponttal egészül ki:

[A szolgáltató (intézmény) adatai:]

„2.9. a költségvetési szerv szolgáltató, intézmény telephelyének törzskönyvi azonosító alszáma.3a”

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2.8. pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A szolgáltató (intézmény, hálózat) adatai:]

„2.8. a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) törzskönyvi azonosító száma,”

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a következõ 2.9. ponttal egészül ki:

[A szolgáltató (intézmény, hálózat) adatai:]

„2.9. a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény) telephelyének törzskönyvi azonosító alszáma.4a”

3a Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.
4a Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 150. szám 25161



2. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 2. számú melléklet 1.4. és 1.5. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A fenntartóval és a szociális szolgáltatóval, intézménnyel kapcsolatos iratok:)

„1.4. ha a fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány, csatolni kell a fenntartó bírósági nyilvántartásba

bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot;

1.5. egyházi fenntartó esetén

1.5.1. csatolni kell a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy

1.5.2. – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy – csatolni kell az egyház vagy

a nyilvántartásba vett felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve

legfõbb szerve vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett –

képviselõjének nyilatkozatát a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, továbbá arról, hogy

a fenntartó belsõ egyházi jogi személy;”

2. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 2. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A fenntartóval és a szociális szolgáltatóval, intézménnyel kapcsolatos iratok:)

„1.8. ha a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, csatolni kell az alapító okirat másolatát és a törzskönyvi

nyilvántartásba történt bejegyzésrõl szóló határozat és annak mellékletének másolatát.”

3. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 3. számú melléklet „Kiegészítõ szabályok:” rész 1. pontjában az „a társadalmi szervezetet” szövegrész

helyébe az „az egyesületet” szöveg lép.

3. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 2. számú melléklet 2.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:)

„2.5. csatolni kell a szociális szolgáltató, intézmény, és a külsõ férõhelyek elhelyezésére szolgáló, valamint a lakhatási

szolgáltatást biztosító ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha az a használati jogcímet nem igazolja –

a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát;”

2. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 2. számú melléklete a következõ 2.9. ponttal egészül ki:

(A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:)

„2.9. ha támogatott lakhatás esetén az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az Szt. 75. §

(3) bekezdése alapján biztosítják, csatolni kell az errõl szóló megállapodást.”

3. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 3. számú melléklete a következõ 3.1.18. ponttal egészül ki:

(A szociális szolgáltatás adatai:

a nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése az alábbiak szerint:)

„3.1.18. támogatott lakhatás az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével

3.1.18.1. támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,

3.1.18.2. támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,

3.1.18.3. támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,

3.1.18.4. támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével.”

4. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 3. számú melléklet 3.4. és 3.11. pontjában a „bentlakásos intézményi ellátás” szövegrész helyébe

a „bentlakásos intézményi ellátás, valamint a támogatott lakhatás” szöveg lép.
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5. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 3. számú melléklete a következõ 3.13. ponttal egészül ki:

(A szociális szolgáltatás adatai:)

„3.13. támogatott lakhatás esetén

3.13.1. a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címe és férõhelyszáma,

3.13.2. a fenntartó által biztosított, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások felsorolása,

3.13.3. az Szt. 75. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett szolgáltatások és az azokat biztosító szervezet

megjelölése, a megállapodás idõtartamának feltüntetésével.”

6. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 3. számú melléklet „Kiegészítõ szabályok:” rész 3. pontjában a „3.1.17.” szövegrész helyébe a „3.1.17.,

3.1.18.” szöveg, a „3.1.16.1–3.1.16.4.” szövegrész helyébe a „3.1.16.1–3.1.16.4., 3.1.18.1–3.1.18.4.” szöveg lép.

A Kormány 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelete

a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeirõl és igazolásáról szóló

343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia

üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés c)–f), h)–l) és n) pontjában kapott

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

1. § (1) A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeirõl és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következõ 3a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„3a. bérfeldolgozás: a mezõgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásában szereplõ biomassza feldolgozó által más

gazdálkodó szervezet tulajdonában álló biomassza vagy köztes termék – fizikai vagy kémiai eljárás útján –

bioüzemanyaggá vagy köztes termékké történõ feldolgozása;”

(2) Az R. 1. § (1) bekezdése a következõ 18a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„18a. termesztett biomassza: a mezõgazdasággal és erdõgazdálkodással kapcsolatos tevékenység keretében

a termõföldrõl szóló törvény szerinti termõföldön vagy mezõ-, erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földön

elõállított biomassza;”

2. § (1) Az R. 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A biomassza (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelésérõl a biomassza termelõ a betakarítást vagy

a területrõl történõ begyûjtést követõ év július 31-ig, kukorica esetében október 31-ig állíthat ki biomassza igazolást.

Ugyanarra a biomassza mennyiségre – a (9) bekezdés szerinti kivétellel – egy biomassza igazolás állítható ki.

(5) A biomassza termelõ biomassza igazolást az általa megtermelt vagy begyûjtött, illetve tevékenységébõl származó

vagy tevékenysége során keletkezett és a tulajdonában lévõ biomassza mennyiségre állíthat ki.”

(2) Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A biomassza termelõje a biomassza igazoláshoz azonosító számot (a továbbiakban: biomassza igazolás sorszám)

köteles hozzárendelni. Egy biomassza igazolás sorszámhoz kizárólag egy biomassza igazolás rendelhetõ, valamint egy

biomassza igazolás csak egy biomassza igazolás sorszámon állítható ki. A biomassza igazolás sorszámnak sorrendben

a következõ adatokat kell tartalmaznia:

a) biomassza termelõjének regisztrációs száma vagy nem termesztett biomassza esetében az igazolás kiállítójának

adószáma vagy adóazonosító jele;

b) igazolásonként 1-gyel növekvõ sorszám, ami naptári évenként 1-es sorszámmal kezdõdik;

c) a kiadás évszáma.”
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3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (a továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) bejegyzett]

„b) biomassza feldolgozó az általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és fenntarthatóan

megtermeltnek minõsülõ biomasszából elõállított köztes termékre vagy fenntarthatóan elõállítottnak minõsülõ

bioüzemanyagra,”

(fenntarthatósági igazolást állíthat ki.)

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A fenntarthatósági igazolás kiállítója az igazoláshoz azonosító számot (a továbbiakban: igazolás azonosítószám)

köteles hozzárendelni. Egy igazolás azonosítószámhoz kizárólag egy fenntarthatósági igazolás rendelhetõ, valamint

egy fenntarthatósági igazolás csak egy igazolás azonosítószámon állítható ki. Az igazolás azonosítószámnak

sorrendben a következõ adatokat kell tartalmaznia:

a) a biomassza kereskedõ esetében a „BK”, biomassza feldolgozó esetében a „BF”, az üzemanyag-forgalmazó

esetében pedig az „ÜF” betûkód;

b) fenntarthatósági igazolás kiállítójának regisztrációs száma;

c) igazolásonként 1-gyel növekvõ sorszám, ami naptári évenként 1-es sorszámmal kezdõdik;

d) a kiadás évszáma.”

(3) Az R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A fenntarthatósági igazolás kiállítója az (1) bekezdés szerinti termékek tulajdonjog átruházásának teljes vagy

részleges meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást köteles visszavonni és annak tényét a visszavonást követõ

10 napon belül a mezõgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon

a mezõgazdasági igazgatási szervnek bejelenteni. A termék tulajdonjog átruházásának meghiúsulása különösen,

ha a termék megvásárlójának személyében változás áll be.”

4. § (1) Az R. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Több üzemanyag- vagy bioüzemanyag-típust tartalmazó üzemanyag esetében az üzemanyag teljes

mennyiségére vonatkozó energiatartalmat az üzemanyagban legnagyobb térfogatarányt képviselõ üzemanyag-típus

1. mellékletben meghatározott energiatartalmának figyelembevételével kell meghatározni.”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kötelezõ bioüzemanyag-részarány számításánál a motorbenzin és a dízelgázolaj esetében egyaránt az

energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,9%-át kell figyelembe venni a 2014. január 1. és

2015. december 31. közötti idõszakban.”

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

„(4) A Büat. 6. § (2) bekezdése szerinti jelentést a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni és a Nemzeti

Adó- és Vámhivatal internetes honlapján közzétett elektronikus formanyomtatványon kell benyújtani.”

6. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A biomassza kereskedõ és feldolgozó a 9. § szerinti adatszolgáltatásban szereplõ adatokról köteles nyilvántartást vezetni,

amely tartalmazza:)

„b) a vásárolt, feldolgozott biomassza mennyiségre vonatkozó biomassza igazolást vagy fenntarthatósági igazolást,”

(2) Az R. 7. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nyilvántartás adatait számításokkal, bizonylatokkal és hitelesített mérõeszközök alkalmazásával nyert adatokkal kell

igazolni, az alábbiak szerint:)

„e) az értékesített biomassza, nem termesztett biomassza, köztes termék, bioüzemanyag és üzemanyag mennyiségét

szerzõdésekkel, számlákkal, kitárolási, szállítási okmányokkal,”

7. § (1) Az R. 8. § (3) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell:)

„1. természetes személy esetében a természetes személyazonosító adatait, a lakcímét, jogi személy, jogi személyiség

nélküli gazdasági társaság és egyéni cég esetében a cég nevét, székhelyét, cégjegyzék számát és az adószámát,

2. egyéni vállalkozó esetében nevét, lakcímét, adószámát, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítóját és

számát, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,”

25164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 150. szám



(2) Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Biomassza kereskedõ, biomassza feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó BÜHG nyilvántartásba ismételten nem

vehetõ vagy BÜHG nyilvántartásba vétele nem hosszabbítható meg, amíg a 9. § (1) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése

szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.”

(3) Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A mezõgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi:

a) a BÜHG nyilvántartásban szereplõ ügyfél regisztrációs számát;

b) a nyilvántartásba vett természetes személy vagy egyéni vállalkozó nevét, amennyiben ehhez az ügyfél

a (2) bekezdés szerinti formanyomtatványon hozzájárult;

c) a nyilvántartásba vétel kezdõ és lejárati idõpontját; és

d) az arra vonatkozó adatot, hogy az ügyfelet biomassza kereskedõként, biomassza feldolgozóként vagy

üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván.”

8. § Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A biomassza kereskedõ, a biomassza feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó a fenntarthatóság

igazolására nyilvántartása alapján köteles félévente a tárgyidõszakot követõ hónap 15. napjáig adatot szolgáltatni

a mezõgazdasági igazgatási szerv részére.

(2) A biomassza kereskedõ, a biomassza feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó az adatszolgáltatást köteles

a mezõgazdasági igazgatási szerv honlapján elektronikusan közzétett, az 5. melléklet szerinti adattartalmú

nyomtatványon elvégezni.

(3) Ha a biomassza kereskedõ, a biomassza feldolgozó vagy az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatási

kötelezettségének az (1) bekezdésben meghatározott határidõig nem tesz eleget, a mezõgazdasági igazgatási szerv

törli a BÜHG nyilvántartásból.

(4) Ha az adatszolgáltatás nem felel meg a (2) bekezdés szerinti követelményeknek, a mezõgazdasági igazgatási szerv

megfelelõ határidõ tûzésével a biomassza kereskedõt, a biomassza feldolgozót vagy az üzemanyag-forgalmazót

hiánypótlásra kötelezi.

(5) A (4) bekezdés szerinti felhívásban elõírt határidõ eredménytelen leteltét követõen a mezõgazdasági igazgatási

szerv a biomassza kereskedõt, biomassza feldolgozót vagy az üzemanyag-forgalmazót törli a BÜHG nyilvántartásból.”

9. § Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § A fenntarthatósági követelmények teljesítése igazolható:

a) biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy fenntarthatósági bizonyítvánnyal,

b) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17–19. cikkének átültetését szolgáló más tagállami jogszabály

feltételeinek megfelelõen kiállított okmánnyal,

c) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal

elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer elõírásaival összhangban kiállított okmánnyal vagy

d) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részérõl

harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított okmánnyal.”

10. § Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét a mezõgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi.”

11. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdése a következõ 5. ponttal egészül ki:

[A Büat. 3. § (2) bekezdése szerint kiszabható bírság]

„5. valótlan tartalmú igazolás kiállítása esetén az igazoláson szereplõ mennyiség tonnájaként ezerötszáz forint.”

(2) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a valótlan tartalmú igazolás más valótlan tartalmú igazolás alapján, azonban az e rendeletben foglaltak szerint

került kiállításra, az (1) bekezdés 5. pontja szerinti bírság igazolásonként ezer forint.”

(3) Az R. 13. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 8. § (6) bekezdése szerinti adat-bejelentési kötelezettség megsértése esetén a bírság mértéke a változással

érintett adatonként tízezer forint, de összesen legfeljebb százezer forint.

(3b) A 3. § (9) bekezdésében vagy 4. § (8) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség megsértése esetén a bírság

mértéke az érintett igazolásonként tizenötezer forint.”
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12. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

13. § Az R. 4. § (1) bekezdésében a „fenntarthatósági igazolást állíthat ki” szövegrész helyébe az „a termék birtokba adását

követõ 30 napon belül fenntarthatósági igazolást állíthat ki” szöveg lép.

14. § (1) Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdés 19. pontja.

(2) Hatályát veszti az R. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában a „valótlan tartalommal vagy” szövegrész.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

16. § Ez a rendelet

a) a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv

módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 17. cikk (1) bekezdésének, valamint

b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetõleg az üvegházhatású kibocsátott gázok

mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK

irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelõanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében

az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009.

április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5. pontjának és 1. cikk 6. pontjának

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A biomassza igazolás adattartalma

I. Termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következõ adatokat:

1. biomassza igazolás sorszáma;

2. az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;

3. a biomassza megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

4. a biomassza megnevezése és KN-kódja;

5. a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;

6. az igazolásban szereplõ biomassza mennyiség termelésével érintett termõterület összesített nagysága hektárban két

tizedes jegyig kifejezve;

7. az igazolásban szereplõ biomassza mennyiség betakarításának éve;

8. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett vagy tényleges értéken történt;

9. nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévõ kötött szénnek a jobb mezõgazdasági gazdálkodásnak

köszönhetõ felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentést leíró tényezõt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás

kiszámításakor;

10. ha a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens megállapítása nem alapértelmezett értéken történik, akkor az egy

tonna terményre vetített, a beszállítás, szárítás és tisztítás során keletkezõ ÜHG kibocsátás mértéke;

11. ha a termesztésre, termõterület váltásra vonatkozó kibocsátási komponensek megállapítása nem alapértelmezett

értéken történt, akkor az egy tonna terménymennyiségre vetített, a termesztésébõl eredõ közvetlen és a termesztés

során a talaj kötöttszén-készletváltozásából eredõ ÜHG kibocsátás mértéke;
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12. az igazolásban szereplõ biomassza mennyiség megtermelésével érintett termõterület MePAR szerinti blokk- és

parcella azonosítója (a továbbiakban: termõterületre vonatkozó adatok).

II. Nem termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következõ adatokat:

1. biomassza igazolás sorszáma;

2. az igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, az igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele;

3. a biomassza megvásárlójának neve, lakcíme vagy székhelye, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

4. a biomassza megnevezése és KN-kódja;

5. a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;

6. a biomassza forrására vagy a begyûjtés helyére vonatkozó adatok.”

2. melléklet a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A fenntarthatósági igazolás adattartalma

1. A termesztett biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:

a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;

b) a biomassza megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

c) a biomassza megnevezése és KN-kódja;

d) a biomassza betakarításának éve;

e) a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;

f) az igazolásban szereplõ biomassza mennyiséghez tartozó kibocsátási komponensek értéke;

g) az igazolás azonosítószáma;

h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévõ kötött szénnek a jobb mezõgazdasági

gazdálkodásnak köszönhetõ felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentést leíró tényezõt figyelembe vették-e az

ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

i) a termék birtokba adásának dátuma.

2. A nem termesztett biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:

a) az igazolás kiállítójának adatai, adószáma, adóazonosító jele;

b) a biomassza megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

c) a biomassza megnevezése és KN-kódja;

d) a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;

e) az igazolás azonosítószáma;

f) a termék birtokba adásának dátuma.

3. A köztes termékre vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:

a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;

b) a köztes termék megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

c) a köztes termék megnevezése és KN-kódja;

d) a köztes termék mennyisége tonnában kifejezve;

e) nyilatkozat arról, hogy a köztes termék hulladékból, erdészeti és mezõgazdasági maradékanyagokból, nem

élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból vagy lignocellulóz-tartalmú anyagokból került-e elõállításra;

f) az igazolásban szereplõ köztes termék mennyiségre vonatkozó kibocsátási komponensek értéke, valamint

a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens értéke vagy arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a köztes termék

alapértelmezett kibocsátási értéken kerül továbbfelhasználásra;

g) az igazolás azonosítószám;

h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévõ kötött szénnek a jobb mezõgazdasági

gazdálkodásnak köszönhetõ felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentést leíró tényezõt figyelembe vették-e az

ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

i) a termék birtokba adásának dátuma.
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4. A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:

a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;

b) a bioüzemanyag megvásárlójának, más üzemanyag-forgalmazóhoz történõ áttárolás esetében átvevõjének

neve, címe, devizabelföldi vásárló, átvevõ esetében regisztrációs száma;

c) a bioüzemanyag megnevezése és KN-kódja;

d) a bioüzemanyag literben kifejezett mennyisége +15 °C-ra átszámított térfogaton;

e) nyilatkozat arról, hogy a bioüzemanyag hulladékból, erdészeti és mezõgazdasági maradékanyagokból, nem

élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból vagy lignocellulóz-tartalmú anyagokból került-e elõállításra;

f) az igazolásban szereplõ bioüzemanyag-mennyiséghez tartozó energiaegységre számított üvegházhatású

gázkibocsátás;

g) az igazolás azonosítószám;

h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévõ kötött szénnek a jobb mezõgazdasági

gazdálkodásnak köszönhetõ felhalmozódása miatti kibocsátás csökkentést leíró tényezõt figyelembe vették-e az

ÜHG kibocsátás kiszámításakor.”

3. melléklet a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. melléklet I. pont 2. alpont c)–e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2. az adatszolgáltatással érintett idõszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági

igazolásonként:)

„c) az igazolás kiállításának alapját képezõ biomassza igazolások adatai a termõterületre vonatkozó adatok

kivételével, a biomassza igazolás kiállításának dátuma;

d) az igazolás kiállításának alapját képezõ fenntarthatósági igazolások adatai, a fenntarthatósági igazolás kiállításának

dátuma;

e) az igazolás kiállításának alapját képezõ külföldrõl származó biomassza esetében a beszállító megnevezése,

székhelye, a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerzõdésrõl” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt

Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1971. évi 3. törvényerejû rendelet szerinti CMR fuvarlevél adatai, a biomassza

mennyisége tonnában kifejezve, a kibocsátási komponensek értékei.”

2. Az R. 5. melléklet II. pont 2. alpont c)–e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2. az adatszolgáltatással érintett idõszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági

igazolásonként:)

„c) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában az igazolás kiállításának alapját képezõ biomassza igazolások

adatai a termõterületre vonatkozó adatok kivételével, az igazolás kiállításának dátuma;

d) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában az igazolás kiállításának alapját képezõ biomassza, köztes

termék fenntarthatósági igazolások adatai, a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

e) a gyártáshoz felhasznált az igazolás kiállításának alapját képezõ harmadik országból származó biomassza, köztes

termék esetében a beszállító megnevezése, székhelye, a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerzõdésrõl” szóló,

Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1971. évi 3. törvényerejû rendelet

szerinti CMR fuvarlevél adatai, a biomassza, köztes termék megnevezése és KN-kódja, mennyisége tonnában kifejezve,

a kibocsátási komponensek értékei.”
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A Kormány 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelete

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek

az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényhez

kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. § tekintetében a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 3. § tekintetében a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 4. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 6. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) és m) pontjában, valamint a fegyveres

szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 7. § (3) bekezdésének tekintetében a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (4) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 7. § (1)–(2) bekezdésének tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

a következõket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az

1. melléklet szerint módosul.

2. A természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló

4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.)

Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Õrszolgálat felügyeletét és irányítását – jogszabályban meghatározott körben, az abban foglalt elõírások

szerint – a természetvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) hivatali szervezete (a továbbiakban:

Minisztérium) és az igazgatóságok egyszemélyi felelõs vezetõje (a továbbiakban: igazgató) útján látja el.”

(2) A természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.)

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ szöveg lép:

(Állami vagy önkormányzati természetvédelmi õr az lehet, aki)

„a) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés

elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározott

alkalmazási feltételeknek megfelel,”

(3) A természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.)

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Az a személy, akit természetvédelmi õrként kívánnak foglalkoztatni)

„c) a Törvényben elõírt vizsgát”

(természetvédelmi õri foglalkoztatásának tervezett kezdõ idõpontjáig köteles beszerezni, illetõleg letenni.)

(4) A természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.)

Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § Az állami és az önkormányzati természetvédelmi õr az intézkedés-taktikai elméleti és gyakorlati képzést és

a vizsgakötelezettséget a Törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelõen

köteles teljesíteni.”

(5) Hatályát veszti a természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000.

(I. 21.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az „egyenruhát” továbbá a „valamint hatósági szolgálati igazolványt,”

szövegrész.
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3. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Kormány az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az

iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontjában

meghatározott feladat ellátására természetvédelmi hatóságként az NPI-t jelöli ki.”

4. A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. §

(3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról,

ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenõrzési feladatokat, ennek keretében)

„d) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés

elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8–9. §-a szerinti

hatósági feladatokat lát el,”

(2) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

11. § (2) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(A rendõr-fõkapitányság rendészeti feladatkörében:)

„k) megköti a Törvény 24. § (1) bekezdésében meghatározott együttmûködési megállapodást.”

(3) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

11. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendõr-fõkapitányság közigazgatási hatáskörében:)

„h) – a 6. § (2) bekezdés h) pontját, a 10. § (4) bekezdését és a 12. § (3) bekezdés g) és h) pontját kivéve – ellátja

a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában

foglalt, valamint a Törvény szerint a rendõrség hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat,”

(4) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

12. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendõrkapitányság közigazgatási hatáskörében)

„g) elbírálja a fegyveres biztonsági õr, a természetvédelmi õr, az önkormányzati természetvédelmi õr, a mezõõr,

a hegyõr, a halászati õr, a hivatásos vadász, az erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet, az

erdõvédelmi szolgálat tagja, továbbá a közterület-felügyelõ intézkedése, annak elmulasztása, valamint kényszerítõ

eszköz alkalmazása miatt benyújtott panaszt,”

5. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ

hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése

esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról szóló 156/2009.

(VII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban

a korlátozott cselekvõképességgel rendelkezõ személyt is megilleti az eljárási képesség.”
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6. A rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelölésérõl, valamint

feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenõrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes

szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelölésérõl, valamint feladatai

ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenõrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A soron kívüli ellenõrzés kérelmezése esetén – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl – a megkeresésnek

tartalmaznia kell az ellenõrzésre okot adó információkat is.”

(2) A rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelölésérõl, valamint feladatai

ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenõrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kifogástalan életvitel ellenõrzését meg kell szüntetni, ha

a) a jelentkezõ a hivatásos állományba jelentkezéstõl eláll,

b) a jelentkezõ hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlan,

c) a hivatásos állomány tagja hivatásos szolgálati viszonya megszûnik, vagy

d) a 7. § (1) bekezdése szerint a kifogástalan életvitel ellenõrzés kezdeményezésére jogosult a kérelmét visszavonta.”

(3) A rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelölésérõl, valamint feladatai

ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenõrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontjában a „tervezett idõpontját, helyét,” szövegrész

helyébe a „tervezett helyét – út, útvonal szakasz, kerület, városrész, város, település, járõr útvonala, megye, hivatalos

helyiség, jármû –, idõpontját,” szöveg lép.

7. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 5. § (3) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 22. §

(2) bekezdésében, 30/A. §-ában, 34. § (5) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében és 48. § (2) bekezdés a)–d) pontjában

foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként a NÉBIH-t jelöli ki.”

(2) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a következõ 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § A Kormány a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi

CLIX. törvény 21. § (2) bekezdésében és 22. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében mezõgazdasági igazgatási

szervként a NÉBIH-t jelöli ki.”

(3) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában

a „jelentést” szövegrész helyébe az „adatot” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2–4. §, valamint a 7. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § 2013. május 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont

1.81–1.91. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)

„1.81. földminõsítõ igazolvány;

1.82. földmérõ igazolvány;

1.83. az erdõvédelmi szolgálat tagjának szolgálati igazolványa;

1.84. hegyõri szolgálati igazolvány;

1.85. a hivatásos vadász szolgálati igazolványa;

1.86. az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet szolgálati igazolványa;

1.87. halászati õri szolgálati igazolvány;

1.88. mezõõri szolgálati igazolvány;

1.89. erdészeti szolgálati igazolvány;

1.90. természetvédelmi õri szolgálati igazolvány;

1.91. önkormányzati természetvédelmi õri szolgálati igazolvány;”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 22/2012. (XI. 13.) HM rendelete

a honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

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 feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési

miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdés elsõ

mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A honvédségi szervezetek által üzemben tartott jármûvek tekintetében az MR, az R1., a közúti jármûvek

környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet

(a továbbiakban: R2.) és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint

az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá

az ezekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)

elõírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. § Az R. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A Magyarország területén belföldi forgalomban résztvevõ honvédségi autóbuszok tekintetében az R3.

a) 3. § (1) bekezdés d) pontja és 30. §-a szerinti közúti személyszállítási igazolványra,

b) 33. §-a szerinti saját számlás menetlevélre

vonatkozó követelményeket nem kell alkalmazni.

(2) A honvédségi teherjármûvek tekintetében

a) az R3. 31. § (7) bekezdése szerinti nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedélyre,

b) az R3. 33. §-a szerinti saját számlás menetlevélre,

c) az R3. 24. § (1) bekezdése szerinti jármû-tömegbizonylatra,

vonatkozó követelményeket nem kell alkalmazni.”

3. § Az R. 9/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A honvédségi teherjármûvek tekintetében az R3. 3. § (1) bekezdés b) pontja és 29. §-a szerinti közúti áruszállítási

igazolványra vonatkozó követelményeket nem kell alkalmazni.”

4. § Az R. 23. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A honvédségi autóbusz akkor minõsíthetõ alkalmasnak, ha)

„b) az M3 kategóriájú autóbuszt tartós lassító fékkel (retarder) látták el,”

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2012. december 4-én lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 114/2012. (XI. 13.) VM rendelete

az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és

kivitelének állat-egészségügyi feltételeirõl szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában, valamint az

állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 10., 11. és 12. alpontjában,

a 14. § és 15. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés

20. pontjában,

a 16. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §

a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének

állat-egészségügyi feltételeirõl szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kizárólag a sperma tárolását végzõ spermatároló központok engedélyezése esetében az egyes mezõgazdasági

állatfajok spermatároló központjainak létesítésérõl és üzemeltetésük rendjérõl szóló jogszabály elõírásait kell

alkalmazni.”

2. § Az R. 2. § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az R. 2. §-a a következõ 5. ponttal egészül ki:

[A rendelet alkalmazásában:]

„4. embriógyûjtõ munkacsoport: az embrióátültetõ állomáson munkavégzésre irányuló jogviszony keretében

foglalkoztatott szakemberekbõl álló csoport, amely elsõdlegesen embriók gyûjtésével, valamint feldolgozásával és

tárolásával foglalkozik;

5. embrióelõállító munkacsoport: az embrióátültetõ állomáson munkavégzésre irányuló jogviszony keretében

foglalkoztatott szakemberekbõl álló csoport, amely elsõdlegesen embriók elõállításával, valamint feldolgozásával és

tárolásával foglalkozik.”

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

„(1) A mesterséges termékenyítõ állomás üzemeltetését a fõvárosi és megyei kormányhivatal

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és

állategészségügyi igazgatóság) engedélyezi.”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az állomás a mesterséges termékenyítõ állomások járványügyi, állatvédelmi és -higiéniai alkalmasságának

megállapításához az alábbi feltételek meglétét vizsgálja:]

„d) az állati hullák gyûjtésére és elszállítására alkalmas konténert tartanak, vagy a hulla elszállításáról haladéktalanul

gondoskodnak;”

(3) Az R. 4. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az állomás a mesterséges termékenyítõ állomások járványügyi, állatvédelmi és -higiéniai alkalmasságának

megállapításához az alábbi feltételek meglétét vizsgálja:]

„h) rendelkeznek zárható helyiséggel az állatok elszállásolására, valamint az állat fajának, fajtájának megfelelõ

mozgásigény kielégítésére szolgáló kifutóval, karámmal, amely fizikailag el van választva a spermagyûjtõ, -feldolgozó,

és -tároló helyiségektõl;”

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

„(3) Mesterséges termékenyítõ állomásra csak hatósági állatorvosi ellenõrzés alatt álló, ellenõrzött és engedélyezett

tenyészetbõl származó tenyészállatot lehet beszállítani a külön jogszabálynak megfelelõ karanténban történt

elhelyezése után. Valamennyi, a telepen történõ állatelhelyezéssel és elszállítással kapcsolatos eseményt ellenõrizhetõ

módon nyilván kell tartani.”
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5. § Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A felügyeletet ellátó kerületi fõállatorvos köteles minden naptári évben legalább két alkalommal – a szezonális

szaporodású állatok esetében a tenyészidõszakban évente legalább egyszer – ellenõrzõ vizsgálatot tartani az

engedélyezés és mûködés feltételeire vonatkozó szempontok vizsgálata és igazolása céljából, szükség esetén

a nyilvántartások, a szabványos mûködési eljárások és belsõ audit alapján. A kerületi fõállatorvos az (1) és

(2) bekezdésben foglaltak ellenõrzésén kívül a következõ feltételek teljesülését ellenõrzi:

a) az állomáson tartott állatok egyikét sem használják természetes fedeztetésre

aa) lófélék, juh és kecske esetében az elsõ spermavétel idõpontja elõtti legalább harminc napos idõszakban és

a spermagyûjtési idõszak során,

ab) szarvasmarha és sertés esetében a mesterséges termékenyítésrõl, az embrióátültetésrõl, az állati

szaporítóanyagok elõállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló jogszabályban

meghatározott idõszakban;

b) a sperma gyûjtését, feldolgozását és tárolását kizárólag az e célokra fenntartott helyiségekben, a higiéniai elõírások

betartásával végzik, a termelt sperma más eredetû szaporítóanyaggal nem keveredhet;

c) a gyûjtés és a feldolgozás során a spermával vagy a donor állattal érintkezésbe kerülõ valamennyi eszközt – az új,

egyszer használatos és használat után eldobandó eszközök (a továbbiakban: egyszer használatos eszközök)

kivételével – használat elõtt megfelelõen fertõtlenítik vagy sterilizálják;

d) a sperma feldolgozásához használt állati eredetû termékeket – a hígítókat, adalékokat vagy spermahígítókat is

beleértve – olyan forrásból szerzik be, amely nem jelent állat-egészségügyi kockázatot, vagy használatuk elõtt oly

módon kezelik azokat, hogy ne jelentsenek ilyen kockázatot;

e) a sperma tartósításához vagy tárolásához használt kriogén anyagot korábban más termékhez nem használták;

f) a tároló- és a szállítóedényeket – az új, egyszer használatos és használat után eldobandó edények (a továbbiakban:

egyszer használatos edények) kivételével – minden töltési mûvelet megkezdése elõtt megfelelõen fertõtlenítik vagy

sterilizálják;

g) a sperma minden adagját, illetve a további feldolgozásra szánt sperma minden ejakulátumát egyértelmûen jelölik

meg oly módon, hogy abból könnyen meg lehessen állapítani a sperma begyûjtésének idõpontját, a donor állat faját,

fajtáját és azonosítását, valamint a spermagyûjtõ állomás engedélyezési számát;

h) a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) dokumentációs vagy laboratóriumi vizsgálata

alapján a sperma hígításához használt oldat tartalmazza az elõírt hatékonyságú antibiotikumot;

i) vezetik az elõírt állategészségügyi nyilvántartásokat;

j) a spermatermelésre használt állatokat igénybevételüknek megfelelõen takarmányozzák, és elhelyezésük, tartásuk

megfelel az állatvédelmi elõírásoknak.”

6. § (1) Az R. 8. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Az embrióátültetõ állomás üzemeltetésének és az embriógyûjtõ- és elõállító munkacsoportok

mûködésének részletes feltételei”
(2) Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) Az embrióátültetõ állomás üzemeltetését az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság

engedélyezi.

(2) Az embriók gyûjtését, feldolgozását és tárolását az állattenyésztésrõl szóló törvényben, illetve az

embrióátültetésrõl, mesterséges termékenyítésrõl és az állati szaporítóanyagok elõállításáról, felkínálásáról,

forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendeletben elõírt módon az embrióátültetõ állomás nyilvántartásba felvett

állatorvosának vagy az õ megbízásából egy vagy több olyan szakértelemmel rendelkezõ technikusnak kell végezni,

akiket az állomás állatorvosa megfelelõ képzésben részesített a vonatkozó higiéniás, betegségmegelõzési és

laboratóriumi alapelvek, technikák tekintetében.

(3) Az embrióátültetõ állomás állatorvosa felelõs az embriógyûjtõ, illetve embrióelõállító munkacsoport által végzett

feladatokért, különösen:

a) a donor állat azonosításáért és állategészségügyi státuszának ellenõrzéséért,

b) a donor állatok egészségügyi ellátásáért,

c) a fertõtlenítési és higiéniai eljárásokért,

d) a (4) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetéséért.

(4) Az embriógyûjtõ, illetve embrióelõállító munkacsoport tevékenységérõl köteles nyilvántartást vezetni, amely

legalább a következõ adatokat tartalmazza:
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a) minden donor állat faját, fajtáját, születési idejét és azonosító adatait;

b) a donor állatok egészségügyi elõtörténetét, diagnosztikai vizsgálatainak adatait és eredményeit, valamint a donor

állatokon végrehajtott kezeléseket és vakcinázásokat;

c) a petefészkek, petesejtek és embriók gyûjtésének, tárolásának, feldolgozásának helyét és idejét;

d) az embriókon esetlegesen végrehajtott azon mikromanipulációs technikákat, melyek a zona pellucidán való

áthatolással jártak;

e) az embriók azonosítására szolgáló adatokat, és amennyiben ismert, a rendeltetési hely adatait.

(5) Az in vitro megtermékenyítésbõl származó embriók esetében az embriók beazonosítása történhet az embriótétel

alapján, de a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell a petefészkek, illetve a petesejtek gyûjtési

helyének és idejének részleteit. A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplõ donor állatok származási

gazdaságának is azonosíthatónak kell lennie.

(6) Az embriógyûjtõ, illetve embrióelõállító munkacsoport köteles a (4) bekezdés szerinti nyilvántartást az embriók

kereskedelmi forgalomba vagy importra kerülését követõ öt évig megõrizni.

(7) A donor és recipiens állománynak, a kimosó egységnek, valamint az embriókezelõ laboratóriumnak állatorvosi

felügyelet alatt kell állnia.”

7. § Az R. a következõ 8/A–8/C. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Az embrióátültetõ állomásnak rendelkeznie kell az embriók vizsgálatára, feldolgozására és csomagolására

szolgáló állandó vagy mozgó laboratóriummal. A laboratóriumnak rendelkeznie kell az üzemeltetési engedélyben

feltüntetett technológiákhoz szükséges berendezéssel, de legalább egy tisztítható és fertõtleníthetõ munkafelülettel,

valamint egy optikai mikroszkóppal vagy sztereomikroszkóppal és szükség esetén mélyhûtõ berendezéssel.

(2) Az állandó laboratóriumnak az (1) bekezdésben foglaltakon felül rendelkeznie kell:

a) olyan helyiséggel, amelyben az embriókat kezelni lehet, és amely fizikailag el van választva attól a területtõl,

amelyet a begyûjtés során a donor állatok kezelésére használnak,

b) olyan helyiséggel vagy területtel, amely az eszközök tisztítására vagy sterilizálására szolgál, az egyszer használatos

eszközök kivételével, és

c) az embriók tárolására szolgáló helyiséggel.

(3) A mozgó laboratórium hordozó jármûvének az (1) bekezdésben foglaltakon felül rendelkeznie kell egy olyan

résszel, amely két elkülönített egységbõl áll. Az egyik egység a szaporítóanyag vizsgálatára és feldolgozására szolgáló,

tiszta rész, a másik egység a használat során a donor állatokkal kapcsolatba kerülõ eszközök és anyagok tárolására

szolgál. A mozgó laboratórium csak egyszer használatos eszközöket használhat, kivéve, ha a szaporítóanyag

gyûjtéséhez és feldolgozásához szükséges folyadékokkal és egyéb készítményekkel történõ ellátásának, valamint

eszközei sterilizálásának biztosítása megoldható egy állandó laboratórium útján.

(4) Az épületek és laboratóriumok tervezését és kialakítását, valamint az embriógyûjtõ, illetve embrióelõállító

munkacsoport által végzett feladatokat olyan módon kell kivitelezni, hogy az embriók keresztszennyezõdését

elkerüljék.

(5) Az embrióátültetõ állomás tárolóhelyiségeinek könnyen tisztíthatónak és fertõtleníthetõnek kell lennie, valamint

rendelkeznie kell

a) legalább egy zárható helyiséggel a petesejtek és embriók tárolásának céljára;

b) állandó nyilvántartással a petesejtek és embriók mozgatásáról, feltüntetve legalább a petesejtek és embriók

azonosító számát, valamint azok feladási illetve rendeltetési helyét;

c) a petesejtek és embriók tárolására szolgáló edényekkel, amelyeket olyan helyen tárolnak, amely az embriógyûjtõ,

illetve embrióelõállító munkacsoport állatorvosának ellenõrzése alatt áll.

8/B. § (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a járványügyi kockázatok figyelembe-

vételével engedélyezheti a sperma tárolását a 8/A. § (5) bekezdésében meghatározott tárolóhelyiségekben,

amennyiben a sperma

a) megfelel az egyes élõ állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és

állattenyésztési ellenõrzésekrõl szóló jogszabály vonatkozó követelményeinek;

b) tárolása az embrióelõállító munkacsoport mûködése céljából történik, elkülönített tárolóedényekben a petesejtek

és embriók tárolására szolgáló helyiségekben.

(2) Járványügyi okból korlátozás alatt álló területen embriókinyerés és -átültetés nem végezhetõ.

8/C. § (1) A 8–8/B. §-ban foglaltakon túl az embrióelõállító munkacsoportra a (2)–(4) bekezdésben foglalt

követelményeket is alkalmazni kell.
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(2) Az embrióelõállító munkacsoport tagjait a 8. § (2) bekezdésében foglaltakon túl az embrióátültetõ állomás

állatorvosa képzésben részesíti a steril körülmények között végzett munkánál alkalmazott eljárásokra vonatkozóan is.

(3) Az embrió-elõállítással is foglalkozó embrióátültetõ állomás állandó laboratóriumának a 8/A. § (2) bekezdésében

foglaltakon túl rendelkeznie kell

a) az üzemeltetési engedélyben feltüntetett technológiákhoz szükséges felszereléssel és berendezésekkel, többek

között külön helyiségekkel a petesejtek petefészkekbõl történõ eltávolítására, a petesejtek és az embriók

feldolgozására, valamint az embriók tárolására;

b) lamináris légáramlást biztosító vagy egyéb megfelelõ berendezéssel vagy eljárással az összes olyan technikai

mûvelet végzéséhez, amelyek különleges steril körülményeket igényelnek, így különösen a petesejtek, embriók és

spermák feldolgozása.

(4) A sperma centrifugálását a lamináris légáramú vagy egyéb megfelelõ berendezésen kívül is végre lehet hajtani,

amennyiben az a higiéniai óvintézkedések teljes körû betartása mellett történik.

(5) Amennyiben a petesejteket és a többi szövetet a vágóhídon gyûjtik be, az embrióelõállító munkacsoportnak

rendelkeznie kell a petefészkeknek és az egyéb szöveteknek a feldolgozó laboratóriumba való higiénikus és

biztonságos módon történõ elszállításához szükséges megfelelõ felszereléssel.”

8. § (1) Az R. a 9. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A spermára, petesejtre és embrióra alkalmazandó különös követelmények”
(2) Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A sperma gyûjtésére, feldolgozására, tartósítására vagy fagyasztására használt minden eszközt használat elõtt

megfelelõ módon fertõtleníteni vagy sterilizálni kell, az egyszer használatos eszközök kivételével.

(2) A fagyasztott spermát

a) olyan tárolóedényekben kell elhelyezni és tárolni, amelyeket megtisztítottak és fertõtlenítettek vagy sterilizáltak,

vagy egyszer használatosak, valamint olyan kriogén anyaggal kell kezelni, amelyet korábban más termékekhez nem

használtak;

b) az elszállítást vagy felhasználást megelõzõen a gyûjtés idõpontjától számított legalább harminc napig

engedélyezett létesítményben kell tárolni.

(3) A kereskedelemre szánt spermát

a) más tagállamba olyan szállítóedényekben kell szállítani, amelyeket használatuk elõtt megtisztítottak és

fertõtlenítettek vagy sterilizáltak, vagy egyszer használatosak, és amelyeket az engedélyezett spermagyûjtõ

állomásokról vagy spermatároló központokból történõ elszállításuk elõtt lepecsételtek és – a vonatkozó egészségügyi

bizonyítvány számával megegyezõ számmal – sorszámoztak;

b) meg kell jelölni olyan módon, hogy a mûszalmákon vagy az egyéb csomagokon szereplõ szám megegyezzen

a vonatkozó egészségügyi bizonyítvány számával és azon az edényen feltüntetett számmal, amelyben azt tárolják és

szállítják.”

9. § Az R. a 9. §-t követõen a következõ 9/A–9/E. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) Az in vivo kinyert embriók az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelelõ spermával történõ

mesterséges megtermékenyítés útján fogannak, és gyûjtésük, feldolgozásuk és tartósításuk az alábbi feltételek

betartásával történik:

a) embriókat engedélyezett embrióátültetõ állomáson mûködõ embriógyûjtõ munkacsoport gyûjti be és dolgozza

fel úgy, hogy azok ne kerülhessenek kapcsolatba semmilyen másik tételbe tartozó, e rendelet követelményeinek nem

megfelelõ embrióval;

b) az embriókat olyan helyen gyûjtik, amely el van választva az adott gazdaság vagy létesítmény egyéb részeitõl, és

amely megfelelõen karbantartott, továbbá könnyen tisztítható és fertõtleníthetõ anyagokból épült;

c) az embriók feldolgozása (vizsgálat, mosás, kezelés, elhelyezés azonosított steril mûszalmákban, ampullákban vagy

egyéb csomagolásban) olyan állandó laboratóriumban, vagy olyan mozgó laboratóriumban történik, amely

a betegségre fogékony fajok tekintetében olyan területen helyezkedik el, amely körül tíz kilométeres sugarú

körzetben az elõzõ harminc napban ragadós száj- és körömfájás nem fordult elõ;

d) az embriók gyûjtéséhez, kezeléséhez, mosásához, fagyasztásához és tárolásához egyszer használatos vagy

használat elõtt a Nemzetközi Embrióátültetési Társaság kézikönyve (a továbbiakban: IETS-kézikönyv) szerint sterilizált,

illetve tisztított és fertõtlenített eszközöket használnak;

e) az embriók tartósításához vagy tárolásához használt kriogén anyagot korábban más termékhez nem használták;
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f) az embriók kezelése során felhasznált mûszalmát, ampullát vagy egyéb csomagolást egyértelmûen azonosítják az

IETS-kézikönyv szabványosított rendszere szerinti címkékkel.

(2) Embriók gyûjtéséhez, feldolgozásához, mosásához vagy tárolásához használt közegekben és oldatokban

alkalmazott bármely állati eredetû biológiai terméknek kórokozó szervezetektõl mentesnek kell lennie. Az embriók

gyûjtése, fagyasztása és tárolása során használt közegeket és oldatokat az IETS-kézikönyv alapján jóváhagyott

módszerek szerint kell sterilizálni, és olyan módon kell kezelni, hogy a steril állapot fennmaradjon. Az embriók

gyûjtéséhez, feldolgozásához, mosásához vagy tárolásához használt közegekhez és oldatokhoz szükség esetén az

IETS-kézikönyv szerint antibiotikumok adhatók.

(3) Az embriók mosását az IETS-kézikönyv szerint kell végezni, ügyelve arra, hogy az embrió zona pellucidája mosás

elõtt és közvetlenül mosás után ép legyen, valamint a szabványos mosási eljárást a tripszin enzimmel történõ mosással

kell kiegészíteni az IETS-kézikönyv szerint. A különbözõ donor állatoktól származó embriók nem moshatók együtt.

(4) Az in vivo kinyert embriók zona pellucidájának teljes felületét meg kell vizsgálni legalább 50-szeres nagyítással, és

annak sértetlennek és minden hozzátapadt anyagtól mentesnek kell lennie. A vizsgálaton átesett egy tételhez tartozó

embriókat, az (1) bekezdés f) pontja szerint megjelölt steril mûszalmában, ampullában vagy egyéb csomagolásban kell

elhelyezni, és azokat azonnal le kell zárni.

(5) Az in vivo kinyert embriókat a lehetõ leghamarabb le kell fagyasztani, és az embriógyûjtõ munkacsoport

állatorvosának ellenõrzése alatt álló helyen kell tárolni. A mélyhûtéses tárolásnál egy konténerben különbözõ donorok

embriói is elhelyezhetõk, ha a kiszerelés, jelölés, és csomagolás során azokat elkülönítik.

(6) Az IETS-kézikönyvnek megfelelõen minden embriógyûjtõ munkacsoportnak a tevékenységébõl származó

rutinmintát kell beküldenie az életképtelen embriókból vagy petesejtekbõl, öblítõ folyadékokból vagy

mosófolyadékokból a NÉBIH-nek, baktérium- és vírusfertõzöttséget ellenõrzõ hatósági vizsgálat céljára.

9/B. § (1) A 9/A. §-ban megállapított feltételek megfelelõen vonatkoznak a petesejtek in vitro megtermékenyítésre,

illetve a petefészkek és más szövetek in vitro tenyésztésre történõ felhasználására.

(2) A donor állatok származási gazdaságai az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság felügyelete

alá tartoznak.

(3) A petefészek és az egyéb szövetek – akár egyedi állatoktól, akár donorok gyûjtési tételétõl – a vágóhídnak az

emberi fogyasztásra szánt állati eredetû termékek hatósági ellenõrzésének megszervezésére vonatkozó különleges

szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelõ hatósági

engedéllyel rendelkezõ vágóhídról is gyûjthetõk, amennyiben a vágóhidat felügyelõ állatorvos a potenciális donor

állatokon az ante mortem és post mortem vizsgálatokat elvégeztette, és igazolta, hogy azok az állatokra átterjedõ

fertõzõ betegségek tüneteitõl mentesek. A vágóhídnak a betegségre fogékony fajok tekintetében olyan területen kell

elhelyezkednie, amely körül tíz kilométeres sugarú körzetben az elõzõ harminc napban ragadós száj- és körömfájás

nem fordult elõ.

(4) A petefészek tételei nem kerülhetnek a feldolgozó laboratóriumba a donor állat post mortem vizsgálatának

befejezése elõtt.

(5) A petefészek és egyéb szövet eltávolításához és szállításához használt felszerelést használat elõtt meg kell tisztítani

és fertõtleníteni vagy sterilizálni kell. A felszerelést kizárólag erre a célra lehet felhasználni.

9/C. § (1) A 9/A. §-ban megállapított feltételek megfelelõen vonatkoznak az in vitro létrehozott embriók

feldolgozására.

(2) Az in vitro létrehozott embriók e rendelet követelményeinek megfelelõ spermával történõ mesterséges

megtermékenyítés útján fogannak.

(3) Az in vitro tenyésztési idõszak befejeztével, de az embriók fagyasztását, tárolását és szállítását megelõzõen az

embriókat meg kell mosni, és a 9/A. § (3) és (4) bekezdésében leírt kezeléseknek kell alávetni.

(4) A különbözõ egyedi donor állatokból származó embriók vagy a különbözõ gyûjtési tételhez tartozó embriók nem

moshatók együtt.

(5) A különbözõ egyedi donor állatoktól származó embriók vagy a különbözõ gyûjtési tételhez tartozó embriók nem

tárolhatók ugyanabban a mûszalmában, ampullában vagy egyéb csomagolásban.

9/D. § (1) A mikromanipulált embriók feldolgozása esetén bármely, a zona pellucida épségét veszélyeztetõ

mikromanipulációt megelõzõen, minden embriót vagy petesejtet a 9/A–9/C. §-ban megállapított egészségügyi

feltételeknek megfelelõen kell begyûjteni és feldolgozni.

(2) A zona pellucidán való áthatolással járó mikromanipulálást megfelelõ laboratóriumi létesítményben és az

emriógyûjtõ, illetve embrióelõállító munkacsoport feljogosított állatorvosának felügyelete alatt kell végrehajtani.
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9/E. § (1) Minden embriógyûjtõ és -elõállító munkacsoportnak biztosítania kell, hogy az embriókat megfelelõ

hõmérsékleten tárolják az elõírt tárolóhelyiségekben. A fagyasztott embriókat az elszállítást megelõzõen a gyûjtés

vagy elõállítás idõpontjától számított legalább harminc napig engedélyezett létesítményben kell tárolni.

(2) A kereskedelemre szánt embriókat más tagállamba olyan edényekben kell szállítani, amelyeket használatuk elõtt

megtisztítottak és fertõtlenítettek vagy sterilizáltak, vagy amelyek egyszer használatosak, és amelyeket az

engedélyezett tárolóhelyiségekbõl történõ elszállításuk elõtt lepecsételtek és sorszámoztak. A mûszalmákat,

ampullákat vagy egyéb csomagolást meg kell jelölni olyan módon, hogy a mûszalmákon, ampullákon vagy egyéb

csomagokon szereplõ szám megegyezzen az egészségügyi bizonyítvány számával és azon az edényen feltüntetett

számmal, amelyben azokat tárolják és szállítják.”

10. § (1) Az R. 10. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A mesterséges termékenyítõ állomások és embrióátültetõ állomások hatósági ellenõrzése”
(2) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság évente egyszer köteles állategészségügyi és

állattenyésztési szempontból ellenõrizni a mesterséges termékenyítõ állomásokat és az embrióátültetõ állomásokat,

amelynek során jogosult vizsgálat céljára térítésmentesen mintát venni (az életképes embrió kivételével, amely csak

indokolt esetben mintázható). Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a vizsgálati mintákat

megküldi a NÉBIH-nek.”

(3) Az R. 10. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az embrióátültetõ állomást a kerületi fõállatorvos felügyeli, aki minden naptári évben legalább egyszer

ellenõrzést végez az engedélyezés és a mûködés feltételeire vonatkozó szempontok vizsgálata és igazolása céljából,

szükség esetén a nyilvántartások, a szabványos mûködési eljárások és belsõ auditok alapján az embriók gyûjtésére,

feldolgozására és tárolására vonatkozóan.”

11. § Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A beérkezett és az állategészségügyi határállomás által beléptetett mélyhûtött szaporítóanyagot – a 6. számú

melléklet szerinti fajok kivételével – a NÉBIH által üzemeltetett központi elkülönítõ lerakatban ellenõrzés alá kell vonni.

(2) Az elkülönítõ állategészségügyi járványügyi felügyeletét a kerületi fõállatorvos látja el.

(3) A beérkezett tételek elkülönítése az állategészségügyi vizsgálatok és a NÉBIH laboratóriuma által végzett minõsítõ

vizsgálatok befejezését követõen, a kerületi fõállatorvos engedélye alapján oldható fel.

(4) A beérkezett mélyhûtött spermát csak engedélyezett mesterséges termékenyítõ állomás vagy spermatároló

központ útján lehet forgalmazni.

(5) A NÉBIH a (1)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérõ, a felhasználás helyén végrehajtandó ellenõrzést is elõírhat az

embrió, nem mintázható egyedi tételek, lósperma vagy azonnali felhasználású friss sperma esetében.”

12. § (1) Az R. 18. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének

állat-egészségügyi feltételeirõl szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet módosításáról szóló 114/2012. (XI. 13.) VM

rendelettel [a továbbiakban: 114/2012. (XI. 13.) VM rendelet] megállapított 1. § (4) bekezdés, 2. § 4. és 5. pont, 4. §

(1) bekezdés, 4. § (2) bekezdés d) és h) pontja, 5. § (3) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 8. §, 8/A–8/C. §, 9. §, 9/A–9/E. §, 10. §

(1) és (6) bekezdés, 13. §, 1. melléklet 1. pont c), d) és e) alpontja, valamint 4. pontja, 3. melléklet, 4. melléklet vonatkozó

rendelkezéseit a 114/2012. (XI. 13.) VM rendelet hatálybalépését megelõzõen engedélyezett mesterséges

termékenyítõ állomások, illetve embrióátültetõ állomások esetében 2013. március 1-jétõl kell alkalmazni.”

(2) Az R. 18. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendelet a 92/65/EGK tanácsi irányelv D. mellékletének a spermagyûjtõ állomások és spermatároló központok,

az embriógyûjtõ és -elõállító munkacsoportok, valamint a ló-, juh- és kecskefajokhoz tartozó donor állatokra, és

az ezen fajokhoz tartozó spermák, petesejtek és embriók kezelésére vonatkozó feltételek tekintetében történõ

módosításáról szóló, 2010. március 2-i 176/2010EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket

állapít meg.”

13. § Az R. 1., 3. és 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép.
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14. § A szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet 9. §

(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A mesterséges termékenyítõ állomásokon a bikákat évente legalább egyszer EBL-re irányuló szerológiai

vizsgálatnak kell alávetni, az esetleges pozitív egyedeket azonnal vágóhídra kell szállítani.”

15. § A szarvasmarhák fertõzõ rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól szóló 19/2002. (III. 8.) FVM rendelet 3. számú

mellékletének A) 5. pontjában a „félévente” szövegrész helyébe az „évente” szöveg lép.

16. § A Tanyafejlesztési Program elõirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételérõl szóló 81/2011.

(VIII. 11.) VM rendelet 9. § (2) bekezdésében a „2012. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2012. november 30-ig” szöveg

lép.

17. § (1) Az R.

a) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 10. § (4) és (5) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 14. § (3) és

(5) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 2. számú

melléklet 1. a) pontjában, 5. számú melléklet 7. és 21. pontjában az „állomás” szövegrész helyébe az

„élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság ”,

b) 10. § (3) bekezdésében az „A felülvizsgálatról” szövegrész helyébe az „Az ellenõrzésrõl”,

c) 14. § (2) bekezdésében az „állomásnál” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóságnál”,

d) 14. § (5) bekezdésében az „állomások” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóságok”,

e) 16. § (1) és (3) bekezdésében az „állomással egyidejûleg értesíti a tenyésztési hatóságot” szövegrész helyébe

az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal egyidejûleg értesíti a NÉBIH-et”,

f) 11. § (2) bekezdésében, a 14. § (1) és (5) bekezdésében, a 16. § (4) bekezdésében, a 17. § (3) bekezdésében

a „tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe a „NÉBIH ”,

g) 14. § (3) bekezdésében és az 5. számú melléklet 19. pontjában a „tenyésztési hatóságnál” szövegrész helyébe

a „NÉBIH-nél”,

h) 17. § (2) bekezdésében a „tenyésztési hatóságot” szövegrész helyébe a „NÉBIH-et”

szöveg lép.

(2) Az R.

a) 6. § (3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 10. § (6) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 12. §

(2) bekezdésében, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, 16. § (1) és (3) bekezdésében,

5. számú melléklete 8. pontjában, 6. számú melléklete 3. pontjának nyitó szövegrészében a „kerületi” szövegrész

helyébe a „járási” szöveg,

b) 1. számú melléklete 1. pont a) alpontjában az „a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal

(a továbbiakban: kerületi hivatal)” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóság” szöveg,

c) 1. számú melléklete 1. pont b) alpontjában az „a kerületi hivatal” szövegrész helyébe az „az

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

lép.

18. § Az R. 10. § (2) bekezdése hatályát veszti.

19. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 17. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

20. § (1) E rendelet a 92/65/EGK tanácsi irányelv D. mellékletének a spermagyûjtõ állomások és spermatároló központok, az

embriógyûjtõ és -elõállító munkacsoportok, valamint a ló-, juh- és kecskefajokhoz tartozó donor állatokra, és az ezen

fajokhoz tartozó spermák, petesejtek és embriók kezelésére vonatkozó feltételek tekintetében történõ módosításáról

szóló, 2010. március 2-i 176/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.
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(2) A rendelet tervezetének a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 114/2012. (XI. 13.) VM rendelethez

„1. számú melléklet a 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelethez

A szarvasmarha és a bivaly szaporításának részletes állategészségügyi feltételei

1. A mesterséges termékenyítõ állomásra csak olyan bika szállítható,

a) amelyiket a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal) által erre

a célra engedélyezett helyen és módon legalább harminc napig elkülönítve tartottak úgy, hogy annak helyén csak

a bikával azonos állategészségügyi státuszú egyedek tartózkodtak;

b) amelyik a kerületi hivatal által elismerten brucellózistól (brucellosis), gümõkórtól (tuberculosis) és leukózistól

(szarvasmarha-leukosis) mentes állományból származik, származási állományában BSE (szarvasmarhák szivacsos

agyvelõbántalma) nem fordult elõ, és az nem került kapcsolatba korábban sem alacsonyabb állategészségügyi

státuszú állomány egyedével;

c) amelyiknél az elkülönítést megelõzõ harminc napon belül végzett alábbi vizsgálatok negatív eredményt adtak:

ca) intradermális tuberculin próba,

cb) vérbõl elvégzett szerológiai vizsgálat brucellózis felderítésére,

cc) szerológiai próba EBL (szarvasmarhák enzootikus leukózisa) felderítésére,

cd) szerológiai vizsgálat IBR/IPV (szarvasmarha fertõzõ rhinotracheitise) felderítésére;

d) amelyiknél az a) pontban leírt elkülönítés ideje alatt, annak kezdetétõl számított legalább 21 nap után, illetve

a Campylobacter fetus ssp. venerealis és a Trichomonas foetus vizsgálata esetén az elkülönítés kezdete után

legalább 7 nappal végzett alábbi vizsgálatok negatív eredményt adtak:

da) vérbõl elvégzett szerológiai vizsgálat brucellózis felderítésére,

db) szerológiai vizsgálat IBR/IPV (szarvasmarha fertõzõ rhinotracheitise) felderítésére,

dc) Campylobacter fetus ssp. venerealis és Trichomonas foetus vonatkozásában: hat hónaposnál nem idõsebb

állatok esetében, vagy amelyeket a karantént megelõzõen hat hónapos koruk óta egynemû állatokból álló

csoportban tartottak a tasakváladékból nyert mintán végzett egyszeri vizsgálat, hat hónapos vagy annál

idõsebb állatok esetében, amelyek érintkezésbe kerülhettek nõivarú egyeddel a karantén elõtt,

a tasakváladékból nyert mintán egymást követõ egyhetes idõközönként elvégzett három vizsgálat;

e) amelyiknél a BVD (szarvasmarha vírusos hasmenése) felderítésére az elkülönítés ideje alatt, valamint az azt

megelõzõ harminc napon belül végzett

ea) vírusizolációs próba vagy a vírusantigén kimutatását szolgáló vizsgálat, és

eb) az antitestek jelenlétének vagy hiányának meghatározását célzó szerológiai vizsgálat

negatív eredménnyel zárult.

Ettõl eltérõen a csak szerológiailag pozitív állatok is bevihetõk a mesterséges termékenyítõ állomásokra, ekkor

a 6. pontban leírtaknak megfelelõen kell eljárni. Bármely állatot (szeronegatívat és szeropozitívat) csak akkor lehet

beengedni a mesterséges termékenyítõ állomásokra, amennyiben a karanténszállásra történõ bevitelt megelõzõen

szeronegatív eredményt adó állatokban nem történik szerokonverzió. Ha szerokonverzió történik, minden olyan

állatot, amely szeronegatív marad, meghosszabbított ideig a karanténszálláson kell tartani, amíg a csoportban három

héten keresztül nem történik több szerokonverzió.

Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság engedélyezheti, hogy a c) pontban említett

vizsgálatokat a karanténban gyûjtött mintákon is el lehessen végezni. Amennyiben ilyen engedélyezésre kerül sor,

a karanténidõszak nem kezdõdhet el a minták begyûjtése elõtt. Ha azonban a c) pontban felsorolt vizsgálatok

bármelyike pozitívnak bizonyul, az érintett állatot azonnal el kell távolítani a karanténból. Csoportos elkülönítés esetén

a karanténidõszak a visszamaradó állatok vonatkozásában nem kezdõdhet el addig, amíg a pozitív eredményt adó

állatot el nem távolították.
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2. Nem szállítható a mesterséges termékenyítõ állomásra olyan bika, amelyik az elszállítás napján betegség klinikai

tünetét mutatja.

3. A származási állománynak és az 1. a) pontban leírt elkülönítésnek olyan helyen kell lennie, ahol a szállítást, illetve

elkülönítést megelõzõ

a) 30 napon belül annak 10 kilométeres körzetében nem fordult elõ ragadós száj- és körömfájás;

b) legalább 3 hónap óta mentes ragadós száj- és körömfájástól, valamint brucellózistól; és

c) legalább 30 napja mentes a hatósági bejelentési kötelezettség alá tartozó szarvasmarhát megbetegítõ fertõzõ

betegségektõl.

4. A mesterséges termékenyítõ állomáson tartott bikát évente meg kell vizsgálni a tuberkulózis, a brucellózis, az EBL,

IBR/IPV és BVD alóli mentessége megállapítása céljából.

A Campylobacter fetus ssp. venerealis és Trichomonas foetus vonatkozásában a tenyészbikákat félévente szükséges

vizsgálni, de a természetes fedeztetésre soha nem használt és kizárólag a mesterséges termékenyítõ állomáson tartott

bikák esetében elegendõ az évente egyszer történõ vizsgálat és csak azon bikákat kell vizsgálni, amelyek spermát

adnak vagy érintkezésbe kerülnek spermát adó bikákkal. A gyûjtésbe több mint hathónapnyi pihenõ után visszatérõ

bikákat a termelés újrakezdése elõtt legfeljebb 30 nappal kell megvizsgálni.

5. Ha az elõírt vizsgálatok során az állat pozitívnak bizonyul, azt el kell különíteni, és az utolsó negatív eredmény

idõpontjától termelt spermáját tilos felhasználni. A mesterséges termékenyítõ állomáson tartott, negatív vizsgálati

eredményt adó bikáktól vett spermát a pozitív eredményt adó vizsgálat idõpontjától elkülönítve kell tárolni, és tilos

használni, amíg a mesterséges termékenyítõ állomás állategészségügyi státuszát helyre nem állítják.

6. BVD/MD vonatkozásában szerológiailag pozitív állatoktól származó sperma szállításának megkezdése elõtt minden

állat minden termelési szériájának egy spermamintáját a BVD/MD szempontjából vírusizolációs vagy a vírusantigén

kimutatását célzó ELISA-tesztnek kell alávetni. Pozitív eredmény esetén a bikát el kell távolítani a mesterséges

termékenyítõ állomásról és minden spermáját meg kell semmisíteni.

7. A szaporítóanyag-termelésbõl és a köztenyésztésben való fedeztetésbõl ki kell zárni azt a hímivarú egyedet,

amelyiknél az elõírt vizsgálatok közül valamelyik pozitív eredményt adott.

8. Szarvasmarha és bivaly petesejt vagy embrió nyerésére donor csak akkor használható, ha

a) az állomány brucellózistól, gümõkórtól és leukózistól mentes;

b) az egyedet a beavatkozást megelõzõ egy évben olyan állományban tartották, ahol az IBR/IPV és BVD klinikai

tünetei nem fordultak elõ;

c) az embrió elõállításához felhasznált sperma megfelel az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvényben és

e rendeletben foglalt jogszabályi követelményeknek.

9. Az állatokat csak a mesterséges termékenyítõ állomás állategészségügyi szakmai felügyeletét ellátó állatorvos

kifejezett hozzájárulásával lehet bebocsátani a mesterséges termékenyítõ állomásra, ahol valamennyi be- és kifelé

irányuló állatmozgást nyilván kell tartani.

10. Amennyiben a bika megfelel az 1–4. pontokban leírt feltételeknek, közvetlen szállítás esetén, a fogadás helye szerint

illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság engedélyével elkülönítés vagy vizsgálatok

végzése nélkül lehet átszállítani valamely engedélyezett mesterséges termékenyítõ állomásról egy másik, ugyanolyan

egészségügyi minõsítésû állomásra. Az érintett állat nem kerülhet sem közvetlen, sem közvetett érintkezésbe más,

kedvezõtlenebb egészségügyi minõsítésû hasított körmû állattal, az igénybe vett szállítási eszközt pedig használat

elõtt fertõtleníteni kell. Ha az állatokat az egyik mesterséges termékenyítõ állomásról egy másik ugyanilyen funkciót

ellátó létesítménybe különbözõ tagállamok között szállítják, annak a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen

belüli kereskedelmét érintõ állat-egészségügyi problémákról szóló 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvvel

összhangban kell történnie.

11. Az elõírt állategészségügyi vizsgálatokat a NÉBIH központi állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumában kell

elvégezni az állat tulajdonosának költségére.

12. Az alább felsorolt antibiotikumokat kell a spermához adni, hogy a végsõ hígított spermában a következõ

koncentrációk alakuljanak ki:

Legalább

– 500 mg/ml streptomicin a végsõ hígításban,

– 500 NE/ml penicillin a végsõ hígításban,

– 150 mg/ml linkomicin a végsõ hígításban,

– 300 mg/ml spektinomicin a végsõ hígításban.
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Ettõl eltérõ, de a campylobacterek, leptospirák és mycoplasmák ellen egyenértékû hatással rendelkezõ

antibiotikum-kombináció is alkalmazható, ha ez a spermára nem toxikus. Az antibiotikumot és annak koncentrációját

a termeléskor és expediáláskor dokumentálni kell.

Közvetlenül az antibiotikum hígított spermához adását követõen a spermát legalább 45 percig legalább 5 °C

hõmérsékleten kell tartani.”

2. melléklet a 114/2012. (XI. 13.) VM rendelethez

„3. számú melléklet a 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelethez

A lófélék szaporításának részletes állat-egészségügyi feltételei

I. Általános feltételek

1. A kizárólag lófélét tartó mesterséges termékenyítõ állomások területén megengedett a fedeztetés, embrióátültetés

végzése, ha a sperma gyûjtésére és embrió nyerésére szolgáló hely vagy helyiség, illetve a felhasznált eszközök,

továbbá a termelt sperma teljesen elkülöníthetõ más célra használt és a donor állatokkal vagy az állomáson tartott más

állatokkal érintkezésbe kerülõ helyiségektõl és eszközöktõl.

Kizárólag lovat tartó mesterséges termékenyítõ állomásra herélteket, szaporítás céljára kancákat, nem kasztrált, próba-

és természetes fedeztetésre szánt méneket be lehet bocsátani, amennyiben azok megfelelnek a II. 1.1.–1.4. pontban

leírt feltételeknek.

II. A ménekre vonatkozó feltételek

1. Sperma nyerésére csak olyan mén használható, amely a mesterséges termékenyítõ állomás állatorvosa szerint

megfelel a következõ követelményeknek:

1.1. az állomásra való belépéskor és a spermavétel napján nem mutathatja fertõzõ vagy ragályos betegség semmilyen

klinikai tünetét;

1.2. olyan tagállam vagy harmadik ország területérõl vagy – régiókra osztás esetén –a tagállam vagy harmadik ország

olyan részérõl és olyan állatorvosi felügyelet alatti állományból származik, amelyek mindegyike megfelel az egyes

élõ állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési

ellenõrzésekrõl szóló jogszabályban említett követelményeknek;

1.3. a spermavétel idõpontját megelõzõ 30 nap során olyan gazdaságban kell tartózkodnia, amelyben abban az

idõszakban egyetlen ló sem mutatta a ló fertõzõ arteritisének vagy a ló ragályos méhgyulladásának semmilyen

klinikai tünetét;

1.4. az elsõ spermavételt megelõzõ 30 napban és a spermagyûjtési idõszakban nem használható természetes

fedeztetésre;

1.5. jóváhagyott laboratóriumban az 1.6. pontban meghatározott program szerint végrehajtott és tanúsított alábbi

vizsgálatoknak kell alávetni:

1.5.1. a ló fertõzõ kevésvérûségének kimutatására irányuló agargél- immundiffúziós próba (Coggins-próba) vagy

ELISA-próba, negatív eredménnyel;

1.5.2. a ló fertõzõ arteritisére irányuló vírusizolálási vizsgálat a donor mén teljes spermájának azonos

térfogategységnyi mennyiségén negatív eredménnyel, kivéve abban az esetben, ha a ló fertõzõ arteritisére

irányuló vírusneutralizációs próba 1:4-es hígításban negatív eredményt ad;

1.5.3. a ló ragályos méhgyulladásának kimutatására irányuló, két alkalommal, hétnapos idõközzel elvégzett

vizsgálat, mely során a Taylorella equigenitalist a donor ménektõl a pre-ejakulációs folyadékból gyûjtött

mintából vagy egy spermamintából és a legalább a vaszorából, húgycsõbõl vagy a húgycsõárokból vett

genitális kenetekbõl izolálják, mindkét esetben negatív eredménnyel;

1.6. el kell rajta végezni a következõ vizsgálatok egyikét:

1.6.1. ha a donor mén az elsõ spermavétel idõpontját megelõzõ legalább 30 napos idõszakban és a gyûjtési

idõszakban folyamatosan a mesterséges termékenyítõ állomáson tartózkodik, és az állomáson tartott

lófélék nem kerülnek közvetlen érintkezésbe a donor mén egészségi állapotánál rosszabb egészségi
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állapotú lófélékkel, akkor a legalább 30 napos idõszakban, a megérkezést követõ 14 nap után vett mintán el

kell végezni az 1.5. pontban elõírt vizsgálatokat,

1.6.2. ha a donor mén az elsõ spermavétel idõpontját megelõzõ legalább 30 napos idõszakban és a gyûjtési

idõszakban folyamatosan a mesterséges termékenyítõ állomáson tartózkodik, azonban esetenként egy

14 napnál rövidebb folyamatos idõtartamra elhagyhatja az állomást az állomás állatorvosának a felügyelete

alatt, illetve a mesterséges termékenyítõ állomáson tartott lófélék közvetlen érintkezésbe kerülhetnek

a rosszabb egészségi állapotú lófélékkel, az 1.5. pontban elõírt vizsgálatokat a donor méntõl a következõk

szerint begyûjtött mintán kell elvégezni:

1.6.2.1. legalább évente egyszer a tenyészidõszak kezdetén vagy az elsõ spermagyûjtést megelõzõen,

legalább 14 nappal a legalább 30 napos tartózkodási idõszak kezdeti idõpontját követõen; illetve

1.6.2.2. a spermagyûjtési idõszak során a következõk szerint:

1.6.2.2.1. a ló fertõzõ kevésvérûségének kimutatására irányuló vizsgálat tekintetében legalább

90 naponta,

1.6.2.2.2. a ló fertõzõ arteritisére vonatkozó vizsgálat tekintetében legalább 30 naponta, kivéve

abban az esetben, ha a szeropozitív mén nem vírusürítõ állapotát a félévente elvégzendõ

vírusizolálási vizsgálat igazolja, és

1.6.2.2.3. a lovak ragályos méhgyulladásának kimutatását célzó vizsgálat tekintetében legalább 60

naponta;

1.6.3. ha a donor mén nem tesz eleget az 1.6.1. és 1.6.2. pontokban leírt feltételeknek, illetve a spermát fagyasztott

állapotban való forgalmazás céljából gyûjtik, az 1.5. pontban elõírt vizsgálatokat a donor méntõl gyûjtött

mintán el kell végezni a következõk szerint:

1.6.3.1. legalább évente egyszer a tenyészidõszak kezdetén;

1.6.3.2. a 9. § (2) bekezdés b) pontjában elõírt tárolási idõszak folyamán, azt megelõzõen, hogy a spermát

a központból eltávolítják vagy felhasználják, a spermagyûjtés idõpontja után legalább 14 nappal,

de 90 napon belül vett mintákon;

Az 1.6.3.2. alponttól eltérve az 1.5.2. pontban leírt, a ló fertõzõ arteritisére vonatkozó begyûjtés utáni

mintavételt és vizsgálatot nem szükséges elvégezni, amennyiben a szeropozitív mén nem vírusürítõ

állapotát a félévente elvégzendõ vírusizolálási vizsgálat igazolja.

1.7. Ha az 1.5. pontban elõírt vizsgálatok bármelyike pozitív eredményt ad, a donor mént el kell különíteni, és az

állattól a legutolsó negatív eredményû vizsgálat idõpontja óta gyûjtött sperma nem kerülhet kereskedelmi

forgalomba, kivéve a ló fertõzõ arteritise esetében az olyan spermát, amelynek minden ejakulátumát

megvizsgáltak a ló fertõzõ arteritisére irányuló vírusizolációs próbával, negatív eredménnyel.

A spermagyûjtõ állomáson egy, az 1.5. pontban elõírt, negatív eredményt adó vizsgálat idõpontja óta az összes

többi méntõl gyûjtött spermát elkülönítve kell tárolni, és addig nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, amíg

a központ egészségügyi státusza helyre nem áll, és a tárolt spermán elvégzett megfelelõ hatósági vizsgálatok ki

nem zárják az 1.5. pontban említett betegségeket okozó kórokozók lehetséges jelenlétét a spermában.

1.8. A ménektõl egy állat-egészségügyi okokból (tenyészbénaság, takonykór, lovak fertõzõ agy- és

gerincvelõ-gyulladásai, fertõzõ kevésvérûség, hólyagos szájgyulladás, veszettség, lépfene vagy afrikai lópestis

miatt) zárlat alá helyzett spermagyûjtõ állomáson gyûjtött spermát elkülönítve kell tárolni, és addig nem kerülhet

kereskedelmi forgalomba, amíg a központ egészségügyi státuszát a hatósági állatorvos helyre nem állítja, és

a tárolt spermán elvégzett megfelelõ hatósági vizsgálatok ki nem zárják az említett betegségeket okozó

kórokozók lehetséges jelenlétét a spermában.

2. Amennyiben az állatgyógyászati termékekrõl szóló jogszabály sérelme nélkül olyan antibiotikumot vagy

antibiotikum-keveréket adnak minden milliliter spermához, amely baktericid hatása legalább a következõ

keverékekével azonos: gentamicin (250 µg), tylosin (50 µg), lincomycin-spectinomycin (150/300 µg); penicillin (500 IU),

streptomycin (500 µg), lincomycin-spectinomycin (150/300 µg); vagy amikacin (75 µg), divekacin (25 µg), a hozzáadott

antibiotikumok nevét és koncentrációját fel kell tüntetni a szaporítóanyagot kísérõ egészségügyi bizonyítványban.
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III. A kancákra vonatkozó feltételek

1. Az egyes élõ állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és

állattenyésztési ellenõrzésekrõl szóló jogszabályban megállapított követelményeken kívül a donor kancák:

1.1. nem használhatók természetes fedeztetésre az embriók vagy petesejtek gyûjtésének idõpontja elõtti legalább 30

napos idõszakban, valamint a 1.2. és 1.3. pontban említett elsõ mintavétel idõpontja és az embriók és petesejtek

gyûjtésének idõpontja között;

1.2. elõször az embriók vagy petesejtek gyûjtésének idõpontja elõtti 30 napos idõszakban vett vérmintán végzett,

majd ezt követõen a gyûjtési idõszakban legalább 90 naponta elvégzendõ, a ló fertõzõ kevésvérûségének

kimutatására irányuló agargél-immundiffúziós próbának (Coggins-próba) vagy ELISA-próbának kell alávetni

negatív eredménnyel;

1.3. a ló ragályos méhgyulladásának kimutatására irányuló vizsgálatnak kell alávetni, a Taylorella equigenitalis

a clitoris árkának és szinuszainak nyálkahártyás felületeirõl két egymást követõ ivarzási idõszakban vett mintából

és egy ivarzási idõszakban cervix endometriális felületérõl vett további mintából történõ izolálásával, minden

esetben negatív eredménnyel 7–14 napos tenyésztés után.”

3. melléklet a 114/2012. (XI. 13.) VM rendelethez

„4. számú melléklet a 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelethez

A juh és kecske szaporításának részletes állat-egészségügyi feltételei

I. A hímivarú állatokra vonatkozó feltételek

1. A spermagyûjtõ központba bevitt valamennyi juh- és kecskefélének meg kell felelnie a következõ követelményeknek:

1.1. Legalább 28 napig karanténban tartották õket az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által

külön erre a célra jóváhagyott olyan helyen, ahol csak legalább ugyanolyan egészségügyi státuszú állatok voltak

jelen.

1.2. A karanténba helyezést megelõzõen az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló

jogszabály értelmében brucellózistól hatóságilag mentes juh- vagy kecsketartó gazdasághoz tartoztak, és

a brucellózis tekintetében nem tartották õket rosszabb egészségügyi státuszú gazdaságban.

1.3. Olyan gazdaságból származnak, ahol a karanténban tartózkodást megelõzõ 60 nap folyamán az egyes Brucella

fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló jogszabály szerint elvégzett, a fertõzõ mellékhere-gyulladás (B.

ovis) kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatnak vagy bármely más, azonos dokumentált érzékenységû és

specificitású vizsgálatnak vetették alá õket.

1.4. Az 1.1. pontban meghatározott karanténidõszak kezdetét megelõzõ 28 napon belül vett vérmintán végzett

következõ vizsgálatoknak vetették alá õket, minden esetben negatív eredménnyel, kivéve a „Border disease”

vírusára irányuló vizsgálatot (lásd 1. 4. 3. 2. alpont):

1.4.1. a brucellózis (B. melitensis) tekintetében az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló

jogszabály szerint elvégzett szerológiai vizsgálatnak;

1.4.2. a fertõzõ mellékhere-gyulladás (B. ovis) tekintetében az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes

szabályairól szóló jogszabály szerint elvégzett szerológiai vizsgálatnak vagy bármely más, azonos

dokumentált érzékenységû és specificitású vizsgálatnak;

1.4.3. a „Border disease” tekintetében:

1.4.3.1. vírusizolációs próba vagy a vírusantigén kimutatását szolgáló vizsgálat; és

1.4.3.2. az antitestek jelenlétének vagy hiányának meghatározását célzó szerológiai vizsgálat

(„antitest-vizsgálat”).

Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság engedélyezheti, hogy az ebben a pontban

említett vizsgálatokat a karanténban gyûjtött mintákon is el lehessen végezni. Amennyiben ilyen engedélyezésre

kerül sor, az 1.1. pontban említett karanténidõszak nem kezdõdhet el a minták begyûjtése elõtt. Ha azonban az

ebben a pontban felsorolt vizsgálatok bármelyike pozitívnak bizonyul, az érintett állatot azonnal el kell távolítani

a karanténból. Csoportos elkülönítés esetén az 1.1. pontban említett karanténidõszak a visszamaradó állatok

vonatkozásában nem kezdõdhet el addig, amíg a pozitív eredményt adó állatot el nem távolították.
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1.5. Az 1.1. pontban meghatározott karanténidõszak során, és legalább 21 nappal a karanténban történõ elhelyezést

követõen vett mintákon végzett következõ vizsgálatoknak vetették alá õket, negatív eredménnyel:

1.5.1. a brucellózis (B. melitensis) tekintetében az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló

jogszabály szerint elvégzett szerológiai vizsgálatnak;

1.5.2. a fertõzõ mellékhere-gyulladás (B. ovis) tekintetében az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes

szabályairól szóló jogszabály szerint elvégzett szerológiai vizsgálatnak vagy bármely más, azonos

dokumentált érzékenységû és specificitású vizsgálatnak.

1.6. Az 1.1. pontban meghatározott karanténidõszak során, és legalább 21 nappal a karanténban történõ elhelyezést

követõen vett vérmintákon végzett, a „Border disease” vírusára irányuló 1.4.3. pont 1.4.3.1. és 1.4.3.2. alpontjában

leírt vizsgálatoknak vetették alá õket.

Bármely állatot (szeronegatívat és szeropozitívat) csak akkor lehet beengedni a mesterséges termékenyítõ

állomásokra, amennyiben a karanténba történõ bevitel napját megelõzõen szeronegatív eredményt adó

állatokban nem történik szerokonverzió.

Ha szerokonverzió történik, minden olyan állatot, amely szeronegatív marad, meghosszabbított ideig

a karanténban kell tartani, amíg a csoportban a szerokonverzió bekövetkezésének napjától számított három

héten keresztül nem történik több szerokonverzió.

Szerológiailag pozitív állatok bevihetõk a spermagyûjtõ állomásokra, amennyiben az 1.4. 3.1. pontban említett

vizsgálat negatív eredményt adott.

1.7. Az 1.1. pontban meghatározott karanténidõszak során az állatokat rühösség szempontjából klinikai vizsgálatnak

kell alávetni és gyanú esetén laboratóriumi vizsgálatot is kell végezni a fertõzöttség kizárása céljából.

2. Az állatokat csak az állomás állatorvosának kifejezett hozzájárulásával lehet bebocsátani a mesterséges termékenyítõ

állomásra. A mesterséges termékenyítõ állomáson valamennyi be- és kifelé irányuló mozgást nyilván kell tartani.

3. A mesterséges termékenyítõ állomásra bebocsátott állatok egyikén sem mutatkozhatnak betegségre utaló klinikai

tünetek a belépés idõpontjában.

A 4. pont sérelme nélkül minden állatnak olyan karanténból kell érkeznie, amely az állatok mesterséges termékenyítõ

állomásra történõ szállításának napján megfelel az alábbi feltételeknek:

3.1. 30 napon belül, annak 10 kilométeres sugarú körzetében nem fordult elõ ragadós száj- és körömfájás;

3.2. három hónapja mentes a ragadós száj- és körömfájástól és brucellózistól;

3.3. legalább 30 napja mentes a fertõzõ mellékhere-gyulladástól (B. ovis), a lépfenétõl és a veszettségtõl;

4. Amennyiben a 3. pontban megállapított feltételek teljesülnek, és az 5. pontban említett rendszeres vizsgálatokat az

állatok szállítását megelõzõ 12 hónap folyamán elvégezték, az állatokat – amennyiben közvetlen szállításról van szó –

elkülönítés vagy vizsgálatok végzése nélkül lehet átszállítani valamely engedélyezett mesterséges termékenyítõ

állomásról egy másik, ugyanolyan egészségügyi státuszú állomásra. Az érintett állat nem kerülhet sem közvetlen, sem

közvetett érintkezésbe más, rosszabb egészségi státuszú, hasított körmû állattal, az igénybe vett szállítási eszközt

pedig használat elõtt fertõtleníteni kell. Ha az állatokat egy mesterséges termékenyítõ állomásról egy másik

tagállamban található mesterséges termékenyítõ állomásra szállítják, a szállításnak az egyes élõ állatok és termékek

Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenõrzésekrõl szóló külön

rendeletnek megfelelõen kell történnie.

5. Az engedélyezett mesterséges termékenyítõ állomáson tartott valamennyi juh- és kecskefélét minden naptári évben

legalább egyszer a következõ vizsgálatoknak kell alávetni, negatív eredménnyel:

5.1. a brucellózis (B. melitensis) tekintetében az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló

jogszabály szerint elvégzett szerológiai vizsgálatnak;

5.2. a fertõzõ mellékhere-gyulladás (B. ovis) tekintetében az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes

szabályairól szóló jogszabály szerint elvégzett szerológiai vizsgálatnak vagy bármely más, azonos dokumentált

érzékenységû és specificitású vizsgálatnak;

5.3. a „Border disease” tekintetében az 1.4.3. pont 1.4.3.2. alpontjában meghatározott antitestvizsgálatnak, amelyet

csak szeronegatív állatokon kell elvégezni.

6. Az e mellékletben említett valamennyi vizsgálatot engedélyezett laboratóriumban kell elvégezni.

7. Amennyiben az 5. pontban említett vizsgálatok bármelyike pozitív eredményt ad, az állatot el kell különíteni, és az

állattól a legutóbbi negatív eredményû vizsgálat idõpontját követõen gyûjtött sperma nem hozható kereskedelmi

forgalomba.

Az elsõ bekezdésben említett állatot el kell távolítani az állomásról, kivéve a Border-betegség esetében, amely esetben

az állatot az 1.4.3.1. pontban említett egyik vizsgálatnak kell alávetni negatív eredménnyel.
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A mesterséges termékenyítõ állomáson egy, az 5. pontban leírt, negatív eredményt adó vizsgálat idõpontját követõen

az összes többi állattól gyûjtött spermát elkülönítve kell tárolni, és addig nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, amíg

az állomás egészségügyi státusza helyre nem áll, és a tárolt spermán elvégzett megfelelõ hatósági vizsgálatok ki nem

zárják az 5. pontban említett betegségeket okozó kórokozók lehetséges jelenlétét a spermában.

8. A spermát olyan állatoktól kell gyûjteni, amelyek(et):

8.1. a sperma gyûjtésének idõpontjában nem mutatják a betegség klinikai tüneteit;

8.2. a sperma gyûjtésének idõpontját megelõzõ 12 hónap folyamán:

8.2.1. vagy nem vakcináztak ragadós száj- és körömfájás ellen; vagy

8.2.2. a legalább 30 nappal a gyûjtést megelõzõen vakcináztak ragadós száj- és körömfájás ellen, amely esetben

minden gyûjtés 5%-át (de legalább öt mûszalmát) a ragadós száj- és körömfájás betegség vírusának

izolálására szolgáló vizsgálatnak kell alávetni, negatív eredménnyel;

8.3. a spermavétel idõpontját megelõzõen legalább 30 napig folyamatosan egy engedélyezett mesterséges

termékenyítõ állomáson tartottak;

8.4. megfelelnek az egyes élõ állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos

állategészségügyi és állattenyésztési ellenõrzésekrõl szóló jogszabályban megállapított követelményeknek,

különösen tekintettel arra az elõírásra, miszerint csak olyan gazdaságból származhatnak, és csak olyan

gazdaságból származó állatokkal kerülhetnek érintkezésbe, ahol:

8.4.1. a megelõzõ 12 hónapban nem állapítottak meg fertõzõ mellékhere-gyulladást (B. ovis);

8.4.2. legalább 6 hónapja nem fordult elõ klinikai formában juh és a kecske fertõzõ elapasztása megbetegedése;

8.4.3. legalább 12 hónapja nem fordult elõ klinikai formában paratuberkulózis (paratuberculosis), valamint sajtos

nyirokcsomó-gyulladás (lymphadenitis caseosa);

8.4.4. legalább 3 éve nem fordult elõ klinikai formában tüdõadenomatosis (juh tüdõadenomatosisa), Maedi/Visna

kór, kecskék arthritis-encephalitise. Ez utóbbi két betegség esetén az elõírás egy évre csökkenthetõ, ha

a beteg egyedet eltávolították, és a többi állat szerológiailag negatívnak bizonyult 6 hónapos idõközzel

elvégzett két vizsgálat során.

8.5. amennyiben a donor állatokat engedélyezett gazdaságban tartották, a spermavétel idõpontját megelõzõ 30 nap

folyamán negatív eredménnyel mentek át:

8.5.1. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló jogszabály szerint elvégzett,

a brucellózis (B. melitensis) kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálaton;

8.5.2. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló jogszabály szerint elvégzett, a fertõzõ

mellékhere-gyulladás (B. ovis) kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálaton vagy bármely más, azonos

dokumentált érzékenységû és specificitású vizsgálaton;

8.5.3. a „Border disease” vírusára irányuló vizsgálaton;

8.6. nem használják természetes fedeztetésre az elsõ spermavétel idõpontja elõtti legalább 30 napos idõszakban,

valamint az 1.5. és 1.6. pontban vagy a 8.5. pontban említett elsõ mintavétel idõpontja és spermagyûjtési idõszak

befejezése között.

9. Az e rendelet hatálya alá tartozó, de állat-egészségügyi okokból (ragadós száj és körömfájás, brucellózis (B. melitensis),

fertõzõ mellékhere-gyulladás (B. ovis), lépfene vagy veszettség miatt) zárlat alá helyezett mesterséges termékenyítõ

állomáson vagy gazdaságban tartott juh- és kecskefajokhoz tartozó hímivarú donor állatoktól gyûjtött spermát

elkülönítve kell tárolni, és addig nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, amíg az állomás vagy gazdaság egészségügyi

státuszát a hatósági állatorvos helyre nem állítja, és a tárolt spermán elvégzett megfelelõ hatósági vizsgálatok ki nem

zárják az említett betegségeket okozó kórokozók lehetséges jelenlétét a spermában.

10. Amennyiben az állatgyógyászati termékekrõl szóló jogszabály sérelme nélkül olyan antibiotikumot vagy

antibiotikum-keveréket adnak minden milliliter spermához, amely baktericid hatása legalább a következõ

keverékekével azonos: gentamicin (250 µg), tylosin (50 µg), lincomycin-spectinomycin (150/300 µg); penicillin (500 IU),

streptomycin (500 µg), lincomycin-spectinomycin (150/300 µg); vagy amikacin (75 µg), divekacin (25 µg), a hozzáadott

antibiotikumok nevét és koncentrációját fel kell tüntetni a szaporítóanyagot kísérõ egészségügyi bizonyítványban.

II. A nõivarú állatokra vonatkozó feltételek

A juh- és kecskefajokhoz tartozó donor nõstényállatoknak meg kell felelniük az egyes élõ állatok és termékek Európai

Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenõrzésekrõl szóló jogszabályban

megállapított követelményeknek.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1488/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bûnözés megelõzésében és leküzdésében történõ

együttmûködésrõl szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott

felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bûnözés megelõzésében és leküzdésében történõ

együttmûködésrõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének

– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges

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

a belügyminisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1489/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelem-

és vagyonadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának

megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott

felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelem- és vagyonadók

területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény

(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;

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

– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

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

okiratot adja ki;

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

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

a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1490/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

1. Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja

a következõ m) ponttal egészül ki:

(A Munkacsoport tagja)

„m) a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelõs államtitkára.”

2. A Korm. határozat 3. i) alpontjában és 6. pontjában a „KIM kormányzati kommunikációért felelõs államtitkára”

szövegrész helyébe a „KIM társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára” szöveg lép.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1491/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 2010–2020. felülvizsgálatáról

A Kormány – különös tekintettel a technológiai fejlõdés eredményeinek hasznosítására, az energiafogyasztók

teherbíró képességére, valamint a biomassza hasznosításának a mezõgazdaságra és vidékfejlesztésre gyakorolt

komplex kölcsönhatására – felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási

Cselekvési Tervének felülvizsgálatára és indokolt esetben annak módosítására vonatkozó javaslattételre.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált

energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény 12. §

b) pontja szerinti tagállami jelentés összeállításáig

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1492/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

a Nokia Siemens Networks Kft. magyarországi nagybefektetõvel való stratégiai megállapodás

megkötésérõl

A Kormány

felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyarország Kormánya és a Nokia Siemens Networks

Telekommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1092 Budapest, Köztelek u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-875759)

között kötendõ stratégiai megállapodást a Kormány nevében aláírja.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány a bionikai ipar mint tudásintenzív, magas hozzáadott értéket igénylõ ágazat fejlesztése érdekében a következõ

határozatot hozza:

1. A Kormány

a) a Bionikai Innovációs Központot nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházássá nyilvánítja;

ennek keretében felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy szakpolitikai hatáskörükben eljárva

a Bionikai Innovációs Központ kialakításához és mûködéséhez kapcsolódó nemzetgazdasági növekedést

elõsegítõ intézkedések, fejlesztések megvalósításához szakmai támogatást nyújtsanak, azokat prioritásként

kezelve lássák el;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

honvédelmi miniszter

Határidõ: 2013. március 1.

b) jóváhagyja a Bionikai Innovációs Központ létrehozását és annak 5 milliárd forint összegû forráskeretét, és felhívja

a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával kezdje meg az operatív

intézkedések elõkészítését és végrehajtását, valamint a Bionikai Innovációs Központ finanszírozásának érdekében

kezdeményezze a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítását;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a 2013. évi központi költségvetési törvény elfogadásával összhangban

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával szakpolitikai

hatáskörükben eljárva vizsgálják meg a Bionikai Innovációs Központ kialakításának tapasztalatait, a Bionikai

Innovációs Központ addig elért eredményeit, a fejlesztés mérföldköveit és tegyenek javaslatot a fejlesztés

következõ ütemének lehetséges támogatásáról a Bionikai Innovációs Központ és bionikai ipar hosszú távú

stratégiai tervében foglaltak alapján.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erõforrások minisztere

honvédelmi miniszter

Határidõ: 2015. január 1.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1494/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

az önkormányzatok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ

2012. októberi elõzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a és az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez

történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a következõ határozatot hozza:

A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2012. évben történõ megkötéséhez az a)–c) pontokban foglalt

kiegészítõ feltételekkel:

a) az önkormányzat az 1. mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétõl és az önkormányzatot terhelõ

fizetési kötelezettségektõl lefelé eltérhet, amennyiben ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését

egyik évben sem;

b) a fejlesztési célú ügyletekkel összefüggésben felvett hitelek és a fejlesztési célú ügyletek fedezetéül szolgáló

kötvénykibocsátás esetében

ba) a hiteleket és a kötvénykibocsátásból származó bevételt csak az 1. mellékletben szereplõ fejlesztésekre

lehet fordítani;

bb) az önkormányzat az 1. mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktõl lefelé eltérhet;

c) adósságmegújító ügyletek esetén az önkormányzat az ügyletbõl származó bevételét kizárólag a már meglévõ

adósságának visszafizetésére fordíthatja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1494/2012. (XI. 13.) Korm. határozathoz
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Önkormányzat neve  

 Ügyeletek adatai   Fejlesztések adatai  
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Ügyletb l ered  fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Fe
jle
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s s
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ám

a 

Fejlesztés alcélja 
Fejlesztés 

bruttó 
forrásigénye 

Fejlesztési 
célhoz az 

ügylet 
mekkora 

értékkel járul 
hozzá Tárgyévi 

Tárgyévet 
követ  els  

évben 

Tárgyévet 
követ  

második évben 

Tárgyévet követ  
harmadik és azt 
követ  években 

SZELEVÉNY KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT  8 704 871 HUF adósságmegújítás Kölcsön 10 1 219 363 1 324 056 1 705 238 10 316 834 - - - - 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  

210 000 000 HUF fejlesztés Hitel 10 1 2 764 907 10 969 467 10 969 467 256 633 447 1 
7.1. Közutak, 
hidak építése, 

felújítása 
136 668 000 129 835 000 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  

- - - - - - - - - - 2 
7.1. Közutak, 
hidak építése, 

felújítása 
12 700 000 12 065 000 
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MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  

- - - - - - - - - - 3 
7.1. Közutak, 
hidak építése, 

felújítása 
8 255 000 7 842 000 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  

- - - - - - - - - - 4 
7.1. Közutak, 
hidak építése, 

felújítása 
9 169 000 8 711 000 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  

- - - - - - - - - - 5 
7.1. Közutak, 
hidak építése, 

felújítása 
3 810 000 3 287 000 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  

- - - - - - - - - - 6 
7.1. Közutak, 
hidak építése, 

felújítása 
8 255 000 7 842 000 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  

- - - - - - - - - - 7 
7.1. Közutak, 
hidak építése, 

felújítása 
15 240 000 14 478 000 
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MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  

- - - - - - - - - - 8 
7.1. Közutak, 
hidak építése, 

felújítása 
27 384 000 25 940 000 

PÁPA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  500 000 000 HUF fejlesztés Hitel 20 1 8 690 000 24 760 000 24 760 000 747 600 008 1 

7.13. Egyéb, 
törvény által az 

önkormányzatok 
számára el írt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

1 930 756 000 500 000 000 

PÁPA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  - CHF adósságmegújítás 

szerz désmódosítással 

Hitelviszonyt 
megtestesít  
értékpapír 

15 255.91 - 362 917 852 727 15 096 955 - - - - 

BUDAPEST F VÁROS 
XX. KERÜLET 
PESTERZSÉBET 
ÖNKORMÁNYZATA  

600 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 - 60 225 000 203 274 375 520 764 375 - - - - 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  

400 000 000 HUF adósságmegújítás 
Hitelviszonyt 
megtestesít  
értékpapír 

8 1 18 904 263 90 905 260 85 367 576 383 397 914 - - - - 
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DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA  53 000 000 HUF fejlesztés Hitel 19 1 1 127 045 2 246 541 5 048 796 69 261 818 1 

2.3. Tornaterem, 
tornaszoba, 
játékszoba, 

tanuszoda, az 
ezekhez 

kapcsolódó 
vizesblokk 

építése, felújítása 

168 520 368 53 000 000 

VÁC VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT  1 500 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 11 1 - 157 350 000 291 615 000 1 916 460 000 - - - - 

VÁC VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT  235 826 000 HUF fejlesztés 

Hitelviszonyt 
megtestesít  
értékpapír 

12 1 - 29 273 000 44 490 000 310 494 000 1 
7.9. Város- és 

település-
rehabilitáció 

4 826 000 4 826 000 

VÁC VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT - - - - - - - - - - 2 

5.8. Egyéb 
egészségügyi 

szolgáltatásfejles
ztés 

15 500 000 15 500 000 
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VÁC VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT  - - - - - - - - - - 3 

7.13. Egyéb, 
törvény által az 

önkormányzatok 
számára el írt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

50 000 000 25 000 000 

VÁC VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT  - - - - - - - - - - 4 

7.9. Város- és 
település-

rehabilitáció 
132 080 000 132 080 000 

VÁC VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT  - - - - - - - - - - 5 

7.9. Város- és 
település-

rehabilitáció 
58 420 000 58 420 000 

 



A Kormány 1495/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

az Egységes Szabadalmi Bíróság képzési központjának és egy budapesti központú regionális divízió

egységes elhelyezésérõl

A Kormány

1. egyetért az Egységes Szabadalmi Bíróság képzési központjának és egy budapesti központú regionális divízió egységes

elhelyezésének koncepciójával;

2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával intézkedjen

a képzési központ és a regionális divízió elhelyezési igénye és a szükséges dokumentáció jogszabályszerû

benyújtásáról;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján gondoskodjon a képzési

központ és a regionális divízió elhelyezéséhez szükséges elhelyezési eljárás lefolytatásáról.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: az elhelyezési igény 2. pont szerinti benyújtását követõen azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi

intézmények átvételérõl

A Kormány a megyei szociális, gyermekvédelmi feladatok megfelelõ ellátása, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság

létrehozása érdekében úgy határoz, hogy

1. a megyei intézményfenntartó központok által ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatokat 2013. január 1-jétõl

az emberi erõforrások minisztere általi irányított Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban:

Fõigazgatóság) látja el.

2. a Fõigazgatóság személyi feltételeinek megteremtése érdekében meg kell tenni

a) a megyei intézményfenntartó központok szociális, gyermekvédelmi feladatokat ellátó kormánytisztviselõi,

kormányzati ügykezelõi, valamint munkavállalói közül 257 fõ központi szintre, 76 fõ kirendeltségekhez, 600 fõ

intézményekhez történõ,

b) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közalkalmazottai közül 16 fõ központi szintre történõ,

c) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal kormánytisztviselõ közül 25 fõ központi szintre történõ,

d) az emberi erõforrások minisztere által fenntartott szociális intézmények közalkalmazottai közül 46 fõ központi

szintre történõ,

e) a Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ közalkalmazottai közül

ea) 5 fõ központi szintre történõ,

eb) 35 fõ központi szintre történõ

átvételének érdekében szükséges intézkedéseket.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a c) pont és az e) pont ea) alpontja tekintetében: 2012. november 15-e,

a további intézkedésekre: 2013. január 1.
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3. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás

jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.)

Korm. határozat 2. pontnak megfelelõ módosítását készítsék elõ.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. november 15.

4. 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 XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetben, a 25. Szociális és

Gyermekvédelmi Fõigazgatóság cím létrehozását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Szociális és Gyermekvédelmi

Fõigazgatóság létrehozása érdekében 150,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási,

a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások

Minisztériuma fejezet, 25. Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság cím javára, a Kvtv. 1. melléklet

XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: átcsoportosításra: azonnal

elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2013. február 15.

6. mentesíti a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságot a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához

szükséges további intézkedésekrõl szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alól a 4. pont

szerinti elõirányzat tekintetében.

7. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy az intézmények átvételének elõkészítése érdekében tegye meg

a szükséges intézkedéseket

a) a megyei intézményfenntartó központok és az általuk fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények

átvilágítása érdekében,

b) a megyei jogú városi önkormányzatokkal és a Fõvárosi Önkormányzattal együttmûködve a szakosított szociális és

gyermekvédelmi szakellátási intézmények felmérése érdekében, ide értve azok személyi állományát, vagyonát,

szerzõdési- és kötelezettségállományát,

c) a megyei kirendeltségek vezetõi közremûködésével kezdje meg az egyeztetést az átvételre kerülõ intézmény

szakmai fenntartói feladatainak ellátásában közvetlenül közremûködõ, a települési önkormányzatnál

foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók átvételérõl.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

Határidõ: 2012. december 31.

8. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 7. c) ponttal összefüggésben 30 fõ foglakoztatásának költségeit

a Fõigazgatóság 2013. évi költségvetésében átcsoportosítással biztosítsák.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

emberi erõforrások minisztere

belügyminiszter

Határidõ: 2013. január 1.

9. a megyei kormányhivatalok a Fõigazgatósággal kötendõ megállapodás alapján biztosítják a megyei

intézményfenntartó központoktól a Fõigazgatóság állományába kerülõ létszámnak megfelelõ szociális, illetve

gyermekvédelmi feladatokat ellátó munkatársak elhelyezését.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. január 1.

Orbán Viktor s. k.
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség 
XX. Emberi Er források Minisztériuma

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
335884 25 Szociális és Gyermekvédelmi F igazgatóság

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,5

2 0,4
3 Dologi kiadások 148,1

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

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
335884 25 Szociális és Gyermekvédelelmi F igazgatóság 150,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 150,0 150,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

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

1 példány

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Munkaadókat terhel  járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

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

1 példány



A Kormány 1497/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak

2012. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekrõl

A Kormány

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

20. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet

2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 4. Gyógyszertámogatás

jogcímcsoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatának 30 332,0 millió forinttal történõ

megemelését az 1. melléklet szerint;

b) a Kvtv. 20. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli 3000,0 millió forint átcsoportosítását a Kvtv.

1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni

ellátások alcím 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzat

terhére, ebbõl 500,0 millió forintot a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási

ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás

jogcímcsoport 1. Kötszertámogatás jogcím elõirányzat javára és 2500,0 millió forintot a Kvtv. 1. melléklet

LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások

alcím 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím

elõirányzat javára a 2. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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LXXII. Egészségbiztosítási Alap                   

Fejezet száma és megnevezése                   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* 
a Kormány hatáskörében 

Költségvetési év: 2012. 
                     Millió forintban, egy tizedessel 

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító 

Fejezet-
szám 

Cím-
szám 

Alcím-
szám

Jogcímcsoport-
szám 

Jogcím-
szám 

El ir.-
csoport-

szám 

Kiemelt 
el ir.-
szám 

Fejezet-
név 

Cím-
név

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 

Jogcím-
név 

El ir.-
csop.-
név 

Kiadások A módosítás 
jogcíme Módosítás 

(+/-) 

A módosítás 
következ  

évre áthúzódó 
hatása 

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/határozat 
száma 

Kiemelt el irányzat neve 
             

 LXXII.         Egészségbiztosítási Alap                    

  2          Egészségbiztosítási ellátások kiadásai                    

   3           Természetbeni ellátások                    

    4            Gyógyszertámogatás                    

212548     1             Gyógyszertámogatás kiadásai              30 332,0     
                        
Az el irányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jelleg                                
                        

A adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 

Fejezet   1 példány                                
Állami Számvev szék 1 példány id arányos                     
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos                    
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány egyéb: azonnal           30 332,0          30 332,0 
*Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni               
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LXXII. Egészségbiztosítási Alap                     
Fejezet száma és megnevezése                     

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* 
a Kormány hatáskörében 

Költségvetési év: 2012. 
                       Millió forintban, egy tizedessel 

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító 

Fejezet-
szám 

Cím-
szám 

Alcím-
szám 

Jogcímcsoport-
szám 

Jogcím-
szám 

El ir.-
csoport-

szám 

Kiemelt 
el ir.-
szám 

Fejezet-
név 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 

Jogcím-
név 

El ir.-
csop.-
név 

Kiadások A módosítás 
jogcíme Módosítás 

(+/-) 

A módosítás 
következ  

évre 
áthúzódó 

hatása 

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/határozat 
száma 

Kiemelt el irányzat neve
        

 LXXII.         Egészségbiztosítási Alap               

  2          Egészségbiztosítási ellátások kiadásai               

   3           Természetbeni ellátások               

    4            Gyógyszertámogatás               

212548     1             Gyógyszertámogatás kiadásai         -3000,0     
                          

 LXXII.        Egészségbiztosítási Alap               

  2         Egészségbiztosítási ellátások kiadásai               

   3          Természetbeni ellátások               

    5           Gyógyászati segédeszköz támogatás               

252534     1            Kötszertámogatás         500,0     

252556     3            Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás         2500,0     
                                            
Az el irányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jelleg                          
                          

A adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 

Fejezet   1 példány                             
Állami Számvev szék 1 példány id arányos                     
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos                    
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány egyéb: azonnal           0,0         0,0 
                          
*Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni                 



A Kormány 1498/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

a Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján

a következõket határozza el:

1. A Kormány

a) módosítja a Hadigondozottak Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban:

alapító okirat) és elfogadja annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány nevében

történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti

eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.

Felelõs: honvédelmi miniszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a honvédelmi minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány

módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlöny

mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítõben tegye közzé.

Felelõs: honvédelmi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a Fõvárosi Törvényszék határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követõ 5. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Hadigondozottak

Közalapítványa létrehozásáról szóló 1116/1994. (XII. 9.) Korm. határozat módosításáról szóló 2314/2000. (XII. 20.)

Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1499/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

a Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti

elõirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország

2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

a) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 13. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal cím, 1. Mûködési

költségvetés elõirányzat-csoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,

5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal cím, 1. Mûködési költségvetés

elõirányzat-csoport javára 3480 ezer forint 1. melléklet szerinti bázisba épülõ,

b) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendõrség cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport

terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 17. Nemzeti Közszolgálati

Egyetem cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport javára 20 307 ezer forint 2. melléklet szerinti egyszeri,

c) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság cím, 1. Mûködési

költségvetés elõirányzat-csoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
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17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport javára 1905 ezer forint

3. melléklet szerinti egyszeri

átcsoportosítását rendeli el.

Felelõs: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XIV. Belügyminisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő

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

(+/-) hatása
XIV. Belügyminisztérium

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
1 Működési költségvetés

3 -3 480
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
1 Működési költségvetés

3 3 480
Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő   

Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
ezer forintban

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő

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

(+/-) hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
XIV. Belügyminisztérium

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal -3 480
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 3 480

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő   
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 3 480 3 480
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Dologi kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Dologi kiadások

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma



2. melléklet az 1499/2012. (XI. 13.) Korm. határozathoz
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XIV. Belügyminisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő

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

(+/-) hatása
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások -14 109

2 -3 809

3 Dologi kiadások -2 389
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 14 109

2 3 809

3 2 389
Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
ezer forintban

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő

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

(+/-) hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség -20 307
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 20 307

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 20 307 20 307
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Dologi kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó
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XIV. Belügyminisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő

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

(+/-) hatása
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások -1 500

2
-405

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 500

2
405

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

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő

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

(+/-) hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság -1 905
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 905

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 1 905 1 905
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma



A Kormány 1500/2012. (XI. 13.) Korm. határozata

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ

elõirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Gyulai Húskombinát Zrt.

(5700 Gyula, Kétegyházi út 3., Cg. 04-10-001427), mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet

felszámolási eljárásával kapcsolatos feladatok ellátásának finanszírozására 50,5 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.)

1. melléklet I. Országgyûlés fejezet, 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, 1. Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím

terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: átcsoportosításra: azonnal

elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2013. június 30.

2. A rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról szóló 1103/2012. (IV. 5.)

Korm. határozatban a „2012. október 15.” szövegrész helyébe a „2012. december 31.” szöveg lép.

3. A rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról szóló 1159/2012. (V. 18.)

Korm. határozatban a „2012. július 31.” szövegrész helyébe a „2012. december 31.” szöveg lép.

4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli

kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1160/2012. (V. 18.)

Korm. határozat módosításáról szóló 1353/2012. (IX. 11.) Korm. határozat 1.2. pontjában a „2012. október 31.”

szövegrész helyébe a „2012. december 31.” szöveg lép.

5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló

1390/2012. (IX. 20.) Korm. határozatban a „2012. október 15.” szövegrész helyébe a „2012. december 31.” szöveg lép.

6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló

1451/2012. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontjában a „2012. november 30.” szövegrész helyébe a „2013. június 30.”

szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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I. Országgy lés
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
I. Országgy lés

20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
232566 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások 50,5

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -50,5

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

I. Országgy lés
20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

232566 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 50,5

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 50,5 50,5
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

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

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

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

1 példány

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



A miniszterelnök 133/2012. (XI. 13.) ME határozata

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti sugaras veszélyhelyzet esetében

adandó gyors értesítésrõl szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti sugaras veszélyhelyzet esetében

adandó gyors értesítésrõl szóló egyezmény (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt

vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként

elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy

a megállapodás létrehozását követõen a megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról

szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 134/2012. (XI. 13.) ME határozata

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról

A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. §-ának (4) és (5) bekezdésében foglalt jogkörömben, az oktatásért felelõs

miniszter elõterjesztésére

dr. Falus Andrást, az MTA rendes tagját, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Rácz Zoltánt, az MTA rendes tagját, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport kutatóprofesszorát és

dr. Szabó Andrást, az MTA doktorát, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanárát

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagsági teendõinek ellátásával

– 2012. november 1-jei hatállyal, hatéves idõtartamra – megbízom.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 135/2012. (XI. 13.) ME határozata

helyettes államtitkár kinevezésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, a nemzetgazdasági miniszter

javaslatára

dr. Horváth Viktóriát a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2012. november 15-ei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Országos Választási Bizottság 89/2012. (XI. 13.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. november 7-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. A beadványozó 2012. október 12-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepelt:

„Kezdeményezzük, hogy az Országgyûlés tûzze napirendjére annak megvitatását, hogy milyen hatással van az

országgyûlési képviselõk által közölt tények valóságtartalmára a következõ hatályos jogszabályrészletnek: ”A képviselõ

bíróság vagy hatóság elõtt … nem vonható felelõsségre … a képviselõi megbízatásának gyakorlása során a képviselõi

megbízatásával összefüggésben általa közölt tény … miatt.”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 1. §-ában foglaltaknak,

amely szerint országos népi kezdeményezés az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet, mely arra

irányulhat, hogy az Országgyûlés a hatáskörébe tartozó kérdést tûzze napirendjére. A beadványozó által feltett kérdés

egy hiányos jogszabályrészlet esetlegesen kiváltott hatását, valóságtartalmát kívánja vizsgálni az országgyûlési

képviselõk által közölt tények kapcsán, azonban az Országgyûlésnek nincs jogi eszköze ezen vizsgálat elvégzésére,

ezért az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népi kezdeményezés tárgyát képezõ kérdés nem

tartozik az Országgyûlés hatáskörébe.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 17. §-ában

foglalt egyértelmûség követelményének sem felel meg. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a népi

kezdeményezésre szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár

a népi kezdeményezésre feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és
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kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés

egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népi kezdeményezés alapján az

Országgyûlés – az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint – el tudja-e dönteni, hogy milyen tartalmú kérdés

megtárgyalását kezdeményezi a beadványozó.

Az Országos Választási Bizottság szerint a népi kezdeményezés tárgyát képezõ kérdés nem egyértelmû sem

a jogalkotó, sem a választópolgár számára, mivel az idézett jogszabályrészlet hiányosan szerepel, továbbá a jogszabály

pontos megjelölése nincs feltüntetve, ezért a választópolgár számára az idézett jogszabály hitelessége is

megkérdõjelezõdhet. A kérdés továbbá megtévesztõ, ugyanis implicit módon azt sugallja, hogy az országgyûlési

képviselõket megilletõ, a mentelmi jog részét képezõ immunitás az általuk közölt tényekre befolyással lehet.

Az Országos Választási Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy az Nsztv. 18. § a) pontja értelmében, mivel

a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe, valamint a Nsztv. 18. § b) pontja értelmében. mivel a kérdés

megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, az Országos Választási Bizottság az

aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya hitelesítésének megtagadásáról döntött.

II. A határozat az Nsztv. 1. §-án, 2. §-án, 17. §-án és 18. §-ának a) és b) pontjain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.

130. § (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. §

(3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 90/2012. (XI. 13.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. november 7-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Szakszervezetek Együttmûködési

Fóruma (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.) képviseletében Varga László elnök (a továbbiakban: beadványozó) által

benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. Beadványozó 2012. október 17-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Magyarország Alaptörvénye XXV. cikke alapján alulírottak kezdeményezzük, hogy az Országgyûlés tûzze napirendjére

és tárgyalja meg azt a közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselõi illetményrendszert, amely igazodik a mindenkori

minimálbérhez, a garantált bérminimumhoz, és biztosítja a képzettségi szinttel és szolgálati idõvel arányos

jövedelem-növekedést.”

Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív mintáját a Ve. 153. §

e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet melléklete határozza meg.
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Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban

megállapította, hogy az nem felel meg a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ

íven az aláírásgyûjtés célja nem a mellékletben szereplõ mintának megfelelõen került megjelölésre, az „Alulírottak

országos népszavazás kitûzését kezdeményezzük/országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:”

szövegrész ugyanis hiányzik, az aláírásgyûjtõ ív átszerkesztésre került.

Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § c) pontja alapján, mivel az aláírásgyûjtõ ív nem felel meg a választási

eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését

megtagadja.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, 18. § c) pontján, Ve. 153. § e) pontján, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet mellékletén,

a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 91/2012. (XI. 13.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. november 7-én megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,

valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény

(a továbbiakban: Ehtv.) 14. § (1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi

kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló

1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Horvátországi Magyar

Református Keresztyén Egyház Magyarországi Egyesülete (székhelye: 7957 Okorág, Rákóczi u. 4.) képviseletében

Kopácsi Kettõs János elnök (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. A beadványozó 2012. október 29-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Támogatom, hogy az Országgyûlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján az alapcélként vallási tevékenységet végzõ

Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Egyesületét (székhelye: 7957 Okorág, Rákóczi u. 4.,

nyilvántartja: Kaposvári Törvényszék 3009. szám alatt) egyházként elismerje.”

Az Ehtv. rendelkezései szerint abban az esetben, ha az alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület egyházként

való elismerését kívánja kezdeményezni, azt az egyesület törvényes képviselõje az országos népi kezdeményezésre

vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg.
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Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint

az országos népi kezdeményezésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének akadálya

nincs.

II. A határozat az Ehtv. 14. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. § (1) bekezdésén, a 131/A. § b) pontján,

a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 92/2012. (XI. 13.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. november 7-én megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,

valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény

(a továbbiakban: Ehtv.) 14. § (1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi

kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló

1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Kálvin János Presbiteri

Misszió, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Missziója (székhelye: 1141 Budapest,

Jeszenák János utca 63.) képviseletében Erdõs János elnök (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos

népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. A beadványozó 2012. október 29-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Támogatom, hogy az Országgyûlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján az alapcélként vallási tevékenységet végzõ Kálvin

János Presbiteri Missziót, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Misszióját (székhelye:

1141 Budapest, Jeszenák J. u. 63., nyilvántartja: Kaposvári Törvényszék 3006. szám alatt) egyházként elismerje.”

Az Ehtv. rendelkezései szerint abban az esetben, ha az alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület egyházként

való elismerését kívánja kezdeményezni, azt az egyesület törvényes képviselõje az országos népi kezdeményezésre

vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint

az országos népi kezdeményezésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének akadálya

nincs.

25214 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 150. szám



II. A határozat az Ehtv. 14. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. § (1) bekezdésén, a 131/A. § b) pontján,

a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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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 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.
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