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Törvények

2012. évi CXCVI. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról*
1. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása
1. §

(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
(a továbbiakban: At.) 4. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)
„f) a költségvetési hozzájárulások, ideértve a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ munkahelyvédelmi akciótervvel
összefüggõ hozzájárulás és az adórendszer átalakításával összefüggõ pénzeszköz átvétel összegét;”
(2) Az At. 5. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)
„f) a költségvetésbõl származó hozzájárulások, térítések, ideértve az Egészségbiztosítási Alapot megilletõ
munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggõ hozzájárulás, a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett
pénzeszköz és egyéb, törvényben elõírt költségvetési támogatás összegét;”

2. §

(1) Hatályát veszti az At.
a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában az „ , ideértve az álláskeresési támogatás és az ápolási díj után fizetett
nyugdíjbiztosítási járulékot” szövegrész,
b) 5. § (3) bekezdés a) pontjában az „a szociális hozzájárulási adónak az Egészségbiztosítási Alapot a központi
költségvetésrõl szóló törvényben meghatározottak szerinti arányban megilletõ része,”, és az „ , ideértve az
álláskeresési támogatás után fizetett egészségbiztosítási járulékot is” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az At.
a) a 4. § (3) bekezdés c) pont 5. alpontja,
b) 4. § (3) bekezdés c) pont 7. alpontjában a „23. § (1) bekezdés d) pontjában, a” szövegrész,
c) 4. § (4) bekezdése,
d) 5. § (3) bekezdés k) pontja.

2. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló
1992. évi LXXXIX. törvény módosítása
3. §

Hatályát veszti a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény I. Fejezete,
II. fejezete, 10. §-a, 11. § (1) bekezdése, 19. § (5) és (6) bekezdése, 21. § (2) bekezdése, 21/F. § (1)–(9) bekezdése és
1–8. melléklete.

3. Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása
4. §

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 45/A. § (12) bekezdése a hatályát veszti.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el.

28128

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 170. szám

4. A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása
5. §

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 23/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A díjat a kölcsönbeadások száma alapján kell felosztani, a díj a tárgyévet követõ naptári év november 1. napján
esedékes.”

5. A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása
6. §

A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (13) bekezdésében a „január” szövegrész helyébe
a „március” szöveg lép.

6. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása
7. §

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül – a központi költségvetésrõl
szóló törvényben meghatározott összegben – az Alap pénzeszközei terhére kell biztosítani az Elektronikus
Információszolgáltatás Nemzeti Program mûködtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezet e feladatok
ellátásával kapcsolatban felmerült kiadásainak támogatását.”

7. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény módosítása
8. §

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 34. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hatóság fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az
Országgyûlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez.”

8. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
9. §

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 56. § (2) bekezdésében a „felhasználható bevételként kell
elõirányozni, és a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell
megtervezni” szövegrész helyébe a „kell felhasználni” szöveg lép.

10. §

Hatályát veszti az Stv. 79. § (3) bekezdése.

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
11. §

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) a következõ 44/B. §-sal egészül ki:
„44/B. § A közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ
intézeti gyógyszertár az általa nyújtott, betegbiztonságot és gyógyszerbiztonságot elõsegítõ szolgáltatásaiért
kormányrendeletben foglaltak szerint – az E. Alap éves költségvetésének e célra megjelölt elõirányzata terhére –
szolgáltatási díjban részesül.”

12. §

A Gyftv. 77. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„h) a gyógyszertárak részére nyújtandó szolgáltatási díj folyósítására és mértékére vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
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10. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
13. §

(1) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
(a továbbiakban: Emtv.) 5/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nem állami fenntartású zenekarok és énekkarok tekintetében a felosztási szabályzat a központi költségvetésrõl
szóló törvény tervezésének megalapozásához figyelembe veendõ szempontként tartalmazza az évente a 20. §
(1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott szempontok szerinti adatok súlyozási értékeit, a támogatások
felosztásának számítási módját és a következõ költségvetési évi támogatásokra vonatkozó felosztási javaslatot.”
(2) Az Emtv. 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) E törvény alapján központi költségvetési támogatás kizárólag az Európai Bizottságnak a miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetébe sorolt fejezeti kezelésû elõirányzatból és
a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával
összhangban nyújtható.
(2) A központi költségvetés támogatást biztosít
a) nemzeti elõadó-mûvészeti szervezet és a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója,
b) az a) pont szerinti szervezettel közszolgáltatási szerzõdést kötött önkormányzat, vagy
c) ha az elõadó-mûvészeti szervezetnek nincs fenntartója és nem rendelkezik közszolgáltatási szerzõdéssel, pályázati
úton az elõadó-mûvészeti szervezet
részére.”
(3) Az Emtv. 15. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) E Fejezet 2. Címét és 3. Címét az állami fenntartású elõadó-mûvészeti szervezetekre nem lehet alkalmazni.”
(4) Az Emtv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A központi költségvetési támogatás önkormányzati fenntartású elõadó-mûvészeti szervezet számára csak abban
az esetben nyújtható, ha az az önkormányzattal a támogatás folyósításakor hatályos, legalább hároméves fenntartói
megállapodást kötött. Fenntartói megállapodás csak teljes naptári évre köthetõ. Nem kell fenntartói megállapodást
kötnie az elõadó-mûvészeti szervezetnek a vele közszolgáltatási szerzõdést kötött önkormányzattal.”
(5) Az Emtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetnek vagy kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek minõsített színház, balettés táncegyüttes esetén a 15. § (2) bekezdése szerinti jogosultat az elõadó-mûvészeti szervezet szakmai programjának
megvalósításának mûvészeti támogatás és az elõadó-mûvészeti szervezet feladatellátással összefüggõ mûködési
kiadásaihoz mûködési támogatás illeti meg.”
(6) Az Emtv. 17. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A mûvészeti támogatás az elõadó-mûvészeti szervezet által nyújtott mûvészeti tevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó mûvészi, mûvészeti szolgáltatások igénybevételéhez, eszközök – különösen színpadtechnikai eszközök –,
anyagok beszerzéséhez, illetve mûvészi, mûvészeti munkakörben való foglalkoztatáshoz, felhasználási jogok
megszerzéséhez nyújtott hozzájárulás, amelyet más célra felhasználni, átcsoportosítani nem lehet.”
(7) Az Emtv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A mûködési támogatás létesítménygazdálkodási célra – az érintett területeken jelentkezõ kiadásaihoz
történõ hozzájárulásként, az e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – adható, amelyet más célra
felhasználni, átcsoportosítani nem lehet.
(2) A mûködési támogatás feltétele, hogy az elõadó-mûvészeti szervezet a létesítõ okiratában meghatározott, állandó
mûködési helyéül szolgáló ingatlannal rendelkezzen. Az ingatlan rendeltetésszerû használatának biztosítása
a fenntartó feladata, ezzel összefüggésben az ingatlan lényeges mûszaki adatairól, állapotáról, valamint
a színpadtechnikai eszközökrõl nyilvántartást vezet. Fenntartó hiányában az e bekezdésben foglalt feladatok
kötelezettje az elõadó-mûvészeti szervezet.
(3) A mûködési támogatás megállapításakor figyelembe kell venni a fenntartó vagy az elõadó-mûvészeti szervezettel
közszolgáltatási szerzõdést kötött önkormányzat által az elõadó-mûvészeti tevékenységhez kapcsolódóan nyújtott
támogatás összegét a felújítási és beruházási jellegû kiadások, valamint az ingatlan használatáért bármilyen jogcímen
kért térítés összegének kivételével.”
(8) Az Emtv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetnek vagy kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek nem minõsülõ színházak,
balett- és táncegyüttesek szakmai programmegvalósításának és mûködésének támogatása pályázati úton történik.
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A pályázatokat a miniszter évente legkésõbb február 15-éig teszi közzé, és a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos
döntését évente legkésõbb április 30-áig hozza nyilvánosságra.”
(9) Az Emtv. 20. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetnek vagy kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek nem minõsülõ zenekar,
énekkar szakmai programmegvalósításának és mûködésének támogatására a 19. §-t kell alkalmazni.”
(10) Az Emtv. 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A 15. § (2) bekezdése szerinti jogosult (ha több elõadó-mûvészeti szervezetet tart fenn, vagy több
elõadó-mûvészeti szervezettel kötött közszolgáltatási szerzõdést, szervezetenként) a központi költségvetési
támogatás felhasználásáról a tárgyévet követõ év június 30-áig az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv részére
szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
(2) A 4. § c) pontja alapján állami fenntartásban mûködõ, valamint a 4. § d) pontjában foglalt közszolgáltatási
szerzõdéssel rendelkezõ elõadó-mûvészeti szervezet a fenntartója vagy a vele közszolgáltatási szerzõdést kötött
önkormányzat részére nyújtott beszámolót az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek is megküldi.”
14. §

Az Emtv.
a) 5/B. § (1) bekezdés d) pontjában a „kidolgozza,” szövegrész helyébe az „a központi költségvetési támogatás
megállapítása érdekében kidolgozza” szöveg,
b) 5/B. § (2) bekezdésében a „felosztási” szövegrész helyébe a „nem állami fenntartású színházak, balett- és
táncegyüttesek vonatkozásában a felosztási” szöveg,
c) 15. § (3) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „központi költségvetési támogatás” szöveg,
d) 16. § (5) bekezdésében a „fenntartott és nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezet tevékenységével
összefüggõ, (2) bekezdés szerinti adatokat jogszabályban meghatározott módon” szövegrész helyébe a
„megkötött fenntartói megállapodásokat” szöveg,
e) 20. § (1) bekezdésében a „fenntartóját” szövegrész helyébe az „esetén a 15. § (2) bekezdése szerinti jogosultat”
szöveg,
f) 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „fenntartó vagy azokkal közszolgáltatási megállapodást kötõ
valamennyi” szövegrész helyébe a „fenntartóra vagy azzal közszolgáltatási szerzõdést kötött” szöveg,
g) 24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „színházakra” szövegrész helyébe az „elõadó-mûvészeti
szervezetekre” szöveg,
h) 24. § (3) bekezdésében „kultúráért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)”
szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,
i) 30. § (7) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

15. §

Hatályát veszti az Emtv. 5/B. § (2) bekezdés e) pontja, 15. § (6) bekezdése, 16. § (1) bekezdése, 20. § (4) bekezdése,
22. §-a, 23. § (6) bekezdése.

11. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
16. §

(1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 15. alcíme a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § Az 1. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezet állami tulajdonú részesedése felett az államot
megilletõ tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a honvédelemért felelõs miniszter gyakorolja azzal, hogy az
1. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezet állami tulajdonú részesedésének elidegenítése, megterhelése,
a részesedésen vételi jog, elõvásárlási jog létesítése, továbbá a részesedés biztosítékul adása és az 1. mellékletben
meghatározott gazdálkodó szervezet végelszámolás útján történõ megszüntetése tekintetében a tulajdonosi jogokat
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja.”
(2) A Hvt. 83. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„83. § Az I. Fejezet, a 19–22. §, a 23–29. §, a III–V. Fejezet, a VII–IX. Fejezet, a 48. alcím, a 49. alcím és az 52. alcím
az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése
alapján sarkalatosnak minõsül.”
(3) A Hvt. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
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12. A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXVI. törvény módosítása
17. §

Nem lép hatályba a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLXVI. törvény 55. §-a.

13. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
18. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-a a következõ
(11) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(11) A közös hivatal mûködési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok – eltérõ megállapodásuk
hiányában – lakosságszámuk arányában biztosítják.”

19. §

A Mötv. 117. §-a és 118. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyûlés a központi költségvetésrõl szóló törvényben
meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezõen ellátandó, törvényben elõírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó
jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelõ ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok
ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemzõ mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást
biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség
nélküli támogatást nyújthat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következõ szempontok figyelembevételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
(3) A figyelembe veendõ bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó
feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettõl eltérõ felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás
összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe
visszafizetni.
(2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat mûködõképessége megõrzése
érdekében kiegészítõ támogatás adható.”

14. A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
20. §

(1) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 77. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az oktatásért felelõs miniszter kinevezi, valamint felmenti az oktatási jogok biztosát, és gyakorolja felette az egyéb
munkáltatói jogokat.”
(2) Az Nkt. 78. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A miniszter a társadalmi felzárkóztatásért és a tehetségsegítésért, így különösen a tehetséggondozásért való
felelõssége körében a köznevelésben résztvevõkre tekintettel támogatást nyújthat.”
(3) Az Nkt. 98. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Azokban a kollégiumokban, ahol a 2011/2012. tanítási év végéig nem döntöttek a pedagógiai felügyelõi státusz
bevezetésérõl, a 2012/2013. tanévben a Kt. 129. § (7) bekezdése alkalmazandó a kollégiumi nevelõk heti kötelezõ
óraszámára.”
(4) Az Nkt. a következõ 99/A. §-sal egészül ki:
„99/A. § A 78. § (2a) bekezdésében meghatározott feladat végrehajtásában a jogszabályban történõ kijelölés esetén
az állami intézményfenntartó központ részt vehet. Az e kijelölés alapján eljáró állami intézményfenntartó központ
a költségvetésében e célra rendelkezésre álló elõirányzat terhére támogatást nyújt.”
(5) Az Nkt. 95. § (5) bekezdésében a „2016.” szövegrész helyébe a „2017.” szöveg lép.
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15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
21. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bekezdés i) pont ia)–ic) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetõje:)
„ia) a közös önkormányzati hivatal kivételével a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv esetén
a képviselõ-testület, közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) és a polgármester, fõpolgármester, megyei
közgyûlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester),
ib) a közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat
képviselõ-testülete és annak polgármestere,
ic) a társulás által irányított költségvetési szerv esetén a társulási tanács és annak elnöke,”
(2) Az Áht. 2. § (1) bekezdés q) és r) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„q) önkormányzati hivatal: a polgármesteri hivatal, a fõpolgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal és
a közös önkormányzati hivatal,
r) társulás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
és a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint létrehozott társulás, valamint a területfejlesztésrõl és a
területrendezésrõl szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás,”
(3) Az Áht. 2. § (1) bekezdése a következõ s) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„s) zárolás: a kiadási elõirányzatok felhasználásának idõlegesen, feltételhez kötötten történõ korlátozása,
felfüggesztése.”
(4) Az Áht. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A kiadási elõirányzatok – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – mûködési költségvetés és felhalmozási
költségvetés elõirányzat-csoportokra tagozódnak.
(3) A mûködési költségvetés a kiadási elõirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelõ járulékok és szociális
hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb mûködési célú kiadások, a felhalmozási
költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt elõirányzatok)
szerinti bontásban tartalmazza.”
(5) Az Áht. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi
személy. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ egyes szervezeti egységei
törvényben foglaltak szerint jogi személyiséggel rendelkezhetnek.”
(6) Az Áht. 9. § (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1a) Jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén jogszabály, más költségvetési szerv esetén az átadó irányító
szerv és az átvevõ irányító szerv közötti megállapodás alapján a költségvetési szerv az államháztartás azonos
alrendszerébe tartozó más irányító szerv irányítása alá kerülhet. Törvény elrendelheti, hogy a költségvetési szerv
az irányító szervtõl az államháztartás más alrendszerébe tartozó irányító szerv irányítása alá kerüljön.”
(7) Az Áht. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Törvény vagy kormányrendelet meghatározhatja azokat az irányítási hatásköröket, amelyek a központi
költségvetési szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szervre, mint középirányító szervre átruházhatók.”
(8) Az Áht. 11. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Költségvetési szerv közös átalakítására a 8. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazandók azzal, hogy az alapító
szerven kívül a Kormány is jogosult az irányítása vagy felügyelete alá tartozó, továbbá miniszter vagy miniszterek által
alapított költségvetési szerv átalakítására.”
(9) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza)
„a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait elõirányzat-csoportok, kiemelt
elõirányzatok, és kötelezõ feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési
bevételeit és költségvetési kiadásait elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok, és kötelezõ feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
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c) a költségvetési egyenleg összegét mûködési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belsõ finanszírozására szolgáló elõzõ évek költségvetési maradványának, vállalkozási
maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását
mûködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külsõ finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási bevételeket és kiadásokat mûködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,”
Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza)
„h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti
értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése
szerinti esetleges felhatalmazást.”
Az Áht. 23. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában mûködési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külsõ
finanszírozású mûködési célú költségvetési hiányt kell érteni.”
Az Áht. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jegyzõ, fõjegyzõ, körjegyzõ, megyei fõjegyzõ (a továbbiakban együtt: jegyzõ) által elkészített, a következõ évre
vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselõ-testületnek.”
Az Áht. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23–25. §
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy
a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
b) a képviselõ-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,
c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács
elnöke látja el,
d) a jegyzõ részére meghatározott feladatokat – a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével – az országos
nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetõje vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési
szerv vezetõje látja el.”
Az Áht. 18. alcímének címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács
feladatainak ellátása”
(15) Az Áht. 27. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési
szerv gondoskodik.”
(16) Az Áht. 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályait a fejezetet irányító szerv vezetõje az
államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítja meg, a jogszabály kiadását nem
igénylõ rendelkezéseket – a Kormány rendeletében foglaltak figyelembevételével – az államháztartásért felelõs
miniszter egyetértésével kiadott belsõ szabályzatban állapítja meg. Jogalkotási jog hiányában a fejezetet irányító szerv
vezetõje – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével – szabályzatot ad ki.”
(17) Az Áht. 28. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti rendelet, szabályzat – a költségvetési évre tekintet nélkül – tartalmazza az adott fejezet
valamennyi fejezeti kezelésû elõirányzatára vonatkozó felhasználási szabályokat. A rendeletben, szabályzatban
a fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználási szabályait mindaddig szabályozni kell, amíg annak módosított kiadási
elõirányzatai terhére kifizetés teljesíthetõ.”
(18) Az Áht. 28. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított
költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke
vagy a térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá. E bekezdés alkalmazásában a közös önkormányzati hivatal esetén
polgármester alatt a közös önkormányzati hivatal irányító szervének vezetõjét kell érteni.”
(19) Az Áht. 44. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kincstár központosított illetményszámfejtést mûködtet, és ellátja az ehhez kapcsolódó kifizetõhelyi feladatokat.
A nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek,
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a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, ezek társulásai, valamint a helyi önkormányzatok,
a nemzetiségi önkormányzatok és ezek társulásai által irányított költségvetési szervek számára kötelezõ
a központosított illetményszámfejtéshez történõ csatlakozás. A kincstárral kötött megállapodás alapján a központi
illetményszámfejtéshez más szervezetek is csatlakozhatnak.”
(20) Az Áht. 40. alcímének címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„40. Közös szabályok”
(21) Az Áht. 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„57. § (1) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben
meghatározott támogatásokat e fejezet rendelkezései szerint a kincstár útján igényli, azok módosítását a kincstár útján
kezdeményezi, és azokról a kincstár útján mond le.
(2) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évet követõen elszámol az általa igénybe
vett támogatással.”
(22) Az Áht. 40. alcíme a következõ 57/A. §-sal és 57/B. §-sal egészül ki:
„57/A. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy a helyi nemzetiségi önkormányzat
a) a támogatáshoz valótlan adatot szolgáltatott,
b) az igénybe vett támogatást nem a megjelölt célra használta fel,
c) a jogszabályban meghatározott arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, illetve
d) a támogatásra vonatkozó valamely feltételt megszegett
(e fejezet alkalmazásában az a)–d) pont a továbbiakban együtt: jogosulatlan igénybevétel), a támogatásról vagy annak
a jogosulatlan igénybevétellel érintett részérõl haladéktalanul köteles lemondani és azt visszafizetni.
(2) Jogosulatlan igénybevétel esetén és a visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a helyi
önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott mértékû kamatot fizet. Ha a helyi
önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat visszafizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a kincstár
– az engedélyezett részletfizetés kivételével – beszedési megbízást nyújt be a kötelezett fizetési számlájával szemben.
(3) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat kérelme alapján a visszafizetési és kamatfizetési
kötelezettségére vonatkozóan – a késedelmi kamat kivételével – a kincstár legfeljebb tizenkét havi részletfizetést
engedélyezhet, ha a kérelmezõ igazolja, hogy kötelezõ feladatainak ellátását az egyösszegû visszafizetés
veszélyeztetné. A részletfizetésrõl hozott határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek. A részletfizetési kérelem
benyújtása tekintetében a Kormány rendeletében meghatározott határidõt követõ hatvan napon túl igazolási
kérelem benyújtásának helye nincs.
(4) Ha a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat a részletfizetést engedélyezõ határozatban foglalt
fizetési kötelezettségének a határozatban foglaltak szerint nem tesz eleget, a visszafizetési és kamatfizetési
kötelezettség egy összegben, azonnal esedékessé válik. Ha az így keletkezett egyösszegû fizetési kötelezettséget
a kötelezett az esedékessé válást követõ tizenöt napon belül nem teljesíti, a kincsár beszedési megbízást nyújt be
a kötelezett fizetési számlájával szemben.
57/B. § A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet terhére
jogszabály alapján juttatott támogatásai tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.) kizárólag a támogatások felülvizsgálatára és
a jogosulatlan igénybevételhez kapcsolódó fizetési könnyítésre, az e törvényben nem szabályozott kérdésekben kell
alkalmazni.”
(23) Az Áht. 41. alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:
„41. A helyi önkormányzatok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködéséhez és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatások igénylésének és felhasználásának felülvizsgálata
58. § (1) A kincstár a költségvetési év utolsó napjáig a rendelkezésére álló adatok alapján közigazgatási hatósági
ellenõrzés keretében vizsgálja a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködéséhez
és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások igénylésében és évközi módosításában szerepeltetett
mutatószámokat és azok alakulását, az igénylés és annak módosítása megalapozottságát.
(2) Ha a kincstár az (1) bekezdés szerinti mutatószámokat megalapozatlannak tartja, a Ket. 94. § (1) bekezdése szerinti
végzésben kötelezi a helyi önkormányzatot, a helyi nemzetiségi önkormányzatot, hogy a soron következõ módosítás
során a mutatószámokat a végzésben foglaltaknak megfelelõen vezesse át.
(3) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat a végzésben foglaltaknak nem tesz eleget, a kincstár
a Ket. 94. § (1) bekezdés b) pontja alapján hivatalból megindított hatósági eljárás keretében hozott határozatát a Ket.
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101. § (5) bekezdés c) pontjában foglaltak fennállása esetén fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítja,
amely alapján önmaga jogosult a módosítást megalapozó mutatók átvezetésére.”
(24) Az Áht. 42. alcímének címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„42. A költségvetési támogatás igénylésének és felhasználásának felülvizsgálata”
(25) Az Áht. 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59. § (1) A kincstár a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat által a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet
terhére igényelt költségvetési támogatás esetén szabályszerûségi szempontból vizsgálja a támogatási igényt, és
szükség esetén, határidõ kitûzésével hiánypótlásra történõ felhívást ad ki. Ha a felhívás címzettje a felhívásnak nem
tesz eleget vagy azt nem megfelelõen teljesíti, a kincstár nem továbbítja a támogatási igényt az elbírálásra jogosult
szervnek és errõl – a támogatási igény benyújtójával egyidejûleg – értesíti azt.
(2) A kincstár a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat által a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet
terhére igénybe vett költségvetési támogatás felhasználását a rendelkezésére álló adatok alapján, illetve helyszíni
ellenõrzés során ellenõrzi és jogosulatlan igénybevétel esetén a támogatási igény elbírálására jogosult szervet
értesíti.”
(26) Az Áht. 78. § (4) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére, a Kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon, díj és
kamat felszámítása nélkül megelõlegezheti)
„e) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. részére az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás
felhasználásával, érvényes támogatási szerzõdés alapján fizetendõ támogatások általános forgalmi adó
finanszírozására szolgáló részének”
(fedezetét.)
(27) Az Áht. 49. alcímének címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„49. Finanszírozási, függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek és kiadások”
(28) Az Áht. 72. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72. § (1) Az államháztartás alrendszereiben a költségvetési bevételeken és költségvetési kiadásokon kívül a bevételek
és kiadások lehetnek
a) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, és
b) függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek és kiadások.
(2) A finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételeket és kiadásokat
pénzforgalmi szemléletben kell számba venni. A pénzforgalomban megvalósuló tételek mellett a Kormány
rendeletében meghatározott pénzforgalommal nem járó kiegészítõ tételeket is el kell számolni.”
(29) Az Áht. 79. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kincstárban fizetési számlát kötelesek vezetni
a) a térségi fejlesztési tanácsok,
b) a megyei önkormányzatok és a megyei önkormányzatok önkormányzati hivatalai,
c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa,
d) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap,
e) az MNV Zrt.,
f) a Diákhitel Központ Zrt.,
g) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap,
h) a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt.,
i) az Országgyûlés által, a Kormány által és a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok,
j) az olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben az állam legalább többségi befolyással rendelkezik, és
k) a Nemzeti Üdülési Szolgálat
[az a)–k) pont a továbbiakban együtt: kincstári körön kívüli számlatulajdonosok].”
(30) Az Áht. 79. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A kincstár az Országgyûlés által elismert egyház megbízása esetén az egyház számára fizetési számlát vezet.”
(31) Az Áht. 83. §-a kiegészül a következõ (7) bekezdéssel:
„(7) Ha a nemzetiségi önkormányzat a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbõl támogatásban nem részesül, e § szabályait
esetében nem kell alkalmazni.”
(32) Az Áht. 83. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat
a) a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel,
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b) nem fogadja el a költségvetési évet megelõzõ évre vonatkozó zárszámadását, illetve
c) a 108. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeit nem teljesíti,
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter az a)–c) pont szerinti kötelezettség teljesítésére meghatározott határidõ
utolsó napját követõ hónap elsõ napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi
önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot megilletõ összeg folyósítását felfüggeszti.”
Az Áht. 84. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a helyi
önkormányzat általános mûködésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás nem
használható fel. Ez az elõírás nem vonatkozik az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás
elõfinanszírozása céljából felvett hitelre, amelynek fedezetéül az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési
támogatás felhasználható, továbbá a likvid hitel igénybevételére, amelynek fedezetéül a helyi önkormányzat általános
mûködésének és ágazati feladatai támogatása felhasználható.”
Az Áht. 91. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni
a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.”
Az Áht. 109. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. a 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetben meghatározott támogatások igénylésére, az arról történõ lemondásra,
az évközi módosításra, az igénylés, igénybevétel évközi felülvizsgálatára a hatósági eljárásban meghozott határozatok,
végzések kötelezõ tartalmi elemeire vonatkozó részletes szabályokat, valamint az 57/A. § (2) bekezdése szerinti
kamatok alapját, mértékét, felszámításának szabályait, kezdõ és záró napját, valamint a 83. § (5) és (6) bekezdésében
a nettósításban felfüggesztett támogatás visszatérítésének szabályait,”
Az Áht. 109. § (1) bekezdése a következõ 37. ponttal egészül ki:
„37. a helyi önkormányzatok vis maior támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályait.”
Az Áht. 109. §-a a következõ (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel
egyetértésben rendeletben megállapítsa a központi költségvetés 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetébe tartozó olyan
központi kezelésû elõirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás
a) felhasználási célját és lehetséges kedvezményezettjei körét, továbbá
b) igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályait,
amely elõirányzatra vonatkozóan az a) és b) pont szerinti szabályokat törvény nem állapítja meg és azok
megállapítására más nem kapott felhatalmazást.
(5b) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 14. § (3) bekezdése
és (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti fejezetbe nem tartozó központi kezelésû elõirányzatok jogszabály kiadását
igénylõ felhasználási szabályait és kijelölje azok kezelõ szervét, ha azt törvény nem állapítja meg, illetve jelöli ki, és arra
más nem kapott felhatalmazást.”
Az Áht. 109. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történõ
teljesítésének eseteit.”
Az Áht. 111. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A 24. § (2) bekezdésétõl eltérõen a 2013. évi költségvetési rendeletet, határozatot 2013. február 15-éig kell
a képviselõ-testület, társulási tanács elé beterjeszteni.”
Az Áht. 111. § (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) A (12)–(14) bekezdés alapján határozott idõre megadott felmentések érvényességét az államháztartásért felelõs
miniszter a fizetési számla felett rendelkezni jogosult kérelmére kivételesen indokolt esetben meghosszabbíthatja.”
Az Áht. 111. § (16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(16) E törvény 2012. december 31-én hatályos rendelkezéseit 2013. június 30-áig a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján mûködõ többcélú kistérségi társulásokra, valamint
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján létrejött
társulásokra is alkalmazni kell.”
Az Áht. 111. § (18) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(18) A többcélú kistérségi társulások által igénybevett támogatások elszámolása felülvizsgálata megkezdésének
határideje – a 60. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – a költségvetési évet követõ második év június 30-a.”
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Az Áht.
1. 2. § (1) bekezdés n) pontjában a „nemzetiségi önkormányzatok és ezek társulásai normatív hozzájárulásait,
támogatásait, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatást, a
közfoglalkoztatási támogatásokat, valamint a fogyasztói árkiegészítést,” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzatok általános mûködésének és ágazati feladatai támogatásait, a közfoglalkoztatási támogatásokat,
valamint a szociálpolitikai menetdíj támogatásokat,” szöveg,
2. 2. § (1) bekezdés o) pontjában az „elõirányzatok és a 20. § (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként
nyilvántartott pénzeszközök terhére” szövegrész helyébe az „elõirányzatok, és – ha jogszabály azt lehetõvé teszi –
a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre
bocsátott összeg terhére” szöveg,
3. 8. § (1) bekezdés b) pontjában az „a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok jogi személyiségû társulása,
a többcélú kistérségi társulás, a térségi” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzat – a közös önkormányzati
hivatal esetén a Mötv.-ben foglaltak szerint az érintett helyi önkormányzatok –, a helyi önkormányzatok társulása,
a térségi” szöveg,
4. 8. § (2) bekezdésében „az (1) bekezdés b)–d) pontjában megjelölt szervek közösen is alapíthatnak” szövegrész
helyébe „a miniszter más miniszterrel, az (1) bekezdés b)–d) pontjában megjelölt szerv más ugyanilyen szervvel
közösen is alapíthat” szöveg,
5. 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „költségvetési szerv átalakítása” szövegrész helyébe a „költségvetési szerv alapító
okiratának kiadása, szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása” szöveg,
6. 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „tekintetében a vezetõi” szövegrész helyébe a „tekintetében a kinevezés és
felmentés, vagy a vezetõi” szöveg,
7. 9. § (1) bekezdés c) pontjában a „gazdasági vezetõjének megbízása, megbízásának visszavonása, díjazásának”
szövegrész helyébe a „gazdasági vezetõjének kinevezése és felmentése, vagy a megbízása, megbízásának
visszavonása, továbbá díjazásának” szöveg,
8. 9. § (1) bekezdés d) pontjában a „megvalósításának veszélye” szövegrész helyébe a „meg nem valósításának
veszélye” szöveg,
9. 14. § (3) bekezdésében az „adókból, illetékekbõl származó részesedését, a települési önkormányzatok
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatást, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásait, támogatásait, valamint a részükre
juttatandó egyéb” szövegrész helyébe az „adókból származó részesedését, a helyi önkormányzatok, helyi
nemzetiségi önkormányzatok általános mûködésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre
juttatandó” szöveg,
10. 24. § (2) bekezdésében a „negyvenötödik” szövegrész helyébe a „harmincadik” szöveg,
11. 36. § (1) bekezdésében a „kiadási elõirányzatai terhére” szövegrész helyébe a „kiadási elõirányzatai és – ha
jogszabály azt lehetõvé teszi – a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében
meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére” szöveg,
12. 36. § (3) bekezdésében az „A költségvetési év kiadási elõirányzatai terhére történõ kötelezettségvállalás”
szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás” szöveg,
13. 60. § (1) bekezdésében a „hozzájárulások, támogatások elszámolásának felülvizsgálatát a kincstár a költségvetési
évet követõ év december 31-éig – a többcélú kistérségi társulások esetén a költségvetési évet követõ második év
június 30-áig –” szövegrész helyébe a „támogatások elszámolásának felülvizsgálatát a kincstár a költségvetési
évet követõ év december 31-éig” szöveg,
14. 60. § (2) bekezdésében a „szervezése során biztosítani kell, hogy legalább négyévenként valamennyi helyi
önkormányzatnál, helyi nemzetiségi önkormányzatnál és többcélú kistérségi társulásnál sor kerüljön a
költségvetési évet megelõzõ év – a kincstár által meghatározott hozzájárulások,” szövegrész helyébe a
„megszervezése során biztosítani kell, hogy legalább négyévenként valamennyi helyi önkormányzatnál, helyi
nemzetiségi önkormányzatnál, sor kerüljön a költségvetési évet megelõzõ év – a kincstár által meghatározott”
szöveg,
15. 60. § (7) bekezdésében az „a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatása
és a kincstár álláspontja között különbség” szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzat
adatszolgáltatása és a kincstár álláspontja között eltérés” szöveg,
16. 60. § (8)–(9) bekezdésében az „a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás” szövegrész
helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
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17. 60. § (10)–(11) bekezdésében az „a helyi nemzetiségi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás”
szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
18. 74. § (2) bekezdésében az „átfutó és kiegyenlítõ” szövegrész helyébe az „átfutó, kiegyenlítõ” szöveg,
19. 78. § (4) bekezdés c) pontjában a „korábbi évek elõirányzat-maradványával nem fedezett – finanszírozási igény,
és” szövegrész helyébe a „korábbi év költségvetési maradványával nem fedezett – finanszírozási igény,” szöveg,
20. 78. § (4) bekezdés d) pontjában a „megfizetésének” szövegrész helyébe a megfizetésének, és” szöveg,
21. 79. § (4) bekezdésében az „a többcélú kistérségi társulás megbízása esetén a többcélú kistérségi társulás és
költségvetési szervei, valamint a jogi személyiségû társulás megbízása esetén a jogi személyiségû társulás”
szövegrész helyébe a „valamint a társulás megbízása esetén a társulás” szöveg,
22. 79. § (5) bekezdésében az „(1)–(4) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)–(4a) bekezdés” szöveg,
23. 83. § (1) bekezdésében a „helyben maradó személyi jövedelemadót, a települési önkormányzatok
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatást, a normatív hozzájárulást, támogatást,” szöveg
helyébe a „helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködésének és ágazati feladatai
támogatását,” szöveg,
24. 84. § (1) bekezdésében az „önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás és a jogi személyiségû társulás”
szövegrész helyébe az „önkormányzat és a társulás” szöveg,
25. 90. § (3) bekezdés b) pontjában a „finanszírozási célú pénzügyi mûveletekrõl készített” szövegrész helyébe
a „finanszírozási bevételekrõl és kiadásokról készített” szöveg,
26. 106. § (8) bekezdésében a „, többcélú kistérségi társulásoknak biztosított normatív hozzájárulások,” szövegrész
helyébe a „biztosított” szöveg,
27. 106. § (9) bekezdésében az „állami” szövegrész helyébe az „és egyéb” szöveg,
28. 106. § (10) bekezdésében a „helyi önkormányzatoknak, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak, többcélú
kistérségi társulásoknak biztosított normatív hozzájárulások, támogatások, továbbá” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködésének és ágazati feladatai támogatásai,
továbbá” szöveg,
29. 109. § (1) bekezdés 36. pontjában a „szabályait.” szövegrész helyébe a „szabályait,” szöveg, és
30. 109. § (5) bekezdésében a „kapnak a miniszterek, hogy a költségvetési évre vonatkozóan az államháztartásért
felelõs miniszterrel egyetértésben évente megalkotott rendeletben állapítsák meg a fejezeti kezelésû
elõirányzatok kezelésével, felhasználásával” szövegrész helyébe a „kap a Kormány tagja, hogy – a központi
költségvetésrõl szóló törvény uniós fejlesztések fejezet tekintetében abban az esetben, ha annak
meghatározására más nem kapott felhatalmazást – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével kiadott
rendeletben – a költségvetési évre tekintet nélkül – állapítsa meg az általa irányított fejezetbe sorolt fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásával” szöveg
lép.
23. §

(1) Hatályát veszti az Áht.
1. 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „jogi személyiségû társulás, a többcélú kistérségi” szövegrész,
2. 8. § (1) bekezdés c) és d) pontjában a „jogi személyiségû” szövegrész,
3. 28. § (3) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulások, jogi személyiségû” szövegrész,
4. 29. § (3) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségû” szövegrész,
5. 34. § (5) bekezdésében a „hozzájárulások,” szövegrész,
6. 34. § (6) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész,
7. 41. § (4) bekezdés b) pontjában az „pénzügyi lízinget vagy” szövegrész,
8. 60. § (4) bekezdésében a „hozzájárulások,” szövegrész,
9. 74. § (3) bekezdésében az „és a továbbadási célú” szövegrész,
10. 78. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész,
11. 80. § (2) bekezdés b) pontjában a „többcélú kistérségi” szövegrész,
12. 83. § (2) bekezdésében a „hozzájárulásokat,” szövegrész,
13. 83. § (3) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulással,” szövegrész,
14. 83. § (5) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás,” szövegrész,
15. 87. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész,
16. 96. § (1) és (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész,
17. 97. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész,
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18. 107. § (1) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulások, a jogi személyiségû” szövegrész,
19. 108. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész,
20. 109. § (1) bekezdés 6. pontjában az „a körjegyzõség és a körjegyzõségben részt vevõ helyi önkormányzatok
költségvetésének sajátos szabályait,” szövegrész,
21. 109. § (1) bekezdés 8. pontjában az „a továbbadási célú bevételek elszámolásának sajátos szabályait,” szövegrész,
22. 109. § (1) bekezdés 21. pontjában a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész, és
23. 109. § (1) bekezdés 34. pontjában az „ , és” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Áht.
1. 9. § (1) bekezdés e) pontja,
2. 24. § (3) bekezdése,
3. 27. § (5) bekezdése,
4. 111. § (8), (10) és (19)–(22) bekezdése,
5. 111/A. §-a, és
6. 114. § (5) bekezdése.

16. A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
24. §

(1) A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép
„(4) A felsõoktatási intézményben – szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint – gazdasági
tanács mûködtethetõ.”
(2) Az Nftv. 117. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az állami fenntartású felsõoktatási intézményben 2012. december 31-én mûködõ gazdasági tanács, valamint
a gazdasági tanács elnökének és tagjainak megbízása 2013. január 1-jén megszûnik.”
(3) Hatályát veszti az Nftv. 110. § (1) bekezdés 27. pontja.

17. Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2014. január 2-án
hatályát veszti.
(2) A 21. § (41) bekezdése, a 12. alcím, a 13. alcím 2012. december 31-én lép hatályba.
(3) Az 1–4, 6–11. alcím, a 21. § (1)–(35), (37), (38) és (42) bekezdése, a 22. § 1–28. és 30. pontja, a 23. § (1) bekezdés
1–22. pontja és (2) bekezdése, a 16. alcím 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 28. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

26. §

A 18. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

27. §

Az Áht. e törvény 28. §-ával megállapított 44. § (2) bekezdésének alkalmazásához szükséges törvények módosításáról
külön törvény rendelkezik.

28. §

Az Áht. 44. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kincstár központosított illetményszámfejtést mûködtet, és ellátja az ehhez kapcsolódó kifizetõhelyi feladatokat.
A központosított illetményszámfejtés rendszere keretében történõ illetményszámfejtés és -kifizetés kötelezõ
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi
önkormányzatok, ezek társulásai, valamint a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, és ezek társulásai
által irányított költségvetési szervek számára. A kincstárral kötött megállapodás alapján a központi
illetményszámfejtéshez más szervezetek is csatlakozhatnak.”
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CXCVI. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A honvédelemért felelõs miniszter és az MNV Zrt. a 22/A. § alapján az állam nevében a következõ gazdálkodó
szervezetekben fennálló, állami tulajdonú részesedések felett gyakorolja a tulajdonosi jogokat:
HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
HM CURRUS Gödöllõi Harcjármûtechnikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
HM Arzenál Elektromechanikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.,
HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft.”

2012. évi CXCVII. törvény
a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról*
1. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
1. §

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 57. § (2) bekezdésének
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felszámolási költségek a következõk:)
„a) az adóst terhelõ munkabér és egyéb bérjellegû juttatások, ideértve
aa) a munkaviszony megszûnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerzõdésben, illetve a munkaszerzõdésben
meghatározott juttatásokat,
ab) az adós által a kölcsönbeadóval kötött munkaerõ-kölcsönzési szerzõdésben foglalt, az adóst, mint kölcsönvevõt
terhelõ díjból az adóshoz kölcsönzött munkavállalók részére járó, a kölcsönbeadó által fizetendõ munkabért és egyéb
bérjellegû juttatásokat, és
ac) az adós által az iskolaszövetkezettel megkötött szerzõdésben foglalt, az adóst, mint az iskolaszövetkezet
szolgáltatását igénybevevõjét terhelõ díj 85 %-át – amely az iskolaszövetkezetnek járó díjból az iskolaszövetkezeti tag
munkavállalók részére járó munkabér, egyéb bérjellegû juttatás összegét foglalja magában –, továbbá
ad) ha a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõen esedékessé vált munkabért és egyéb bérjellegû juttatásokat
a felszámoló a felszámolás kezdõ idõpontja után fizette ki, az ezeket terhelõ adó- és járulékfizetési kötelezettséget is
(ideértve az egészségügyi hozzájárulást);”

2. §

(1) A Cstv. 66. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az állami felszámoló ideiglenes vagyonfelügyelõkénti kirendelése kötelezõ, az adós meghallgatását a bíróság
mellõzheti. A kirendelés iránt a bíróság a felszámolást kezdeményezõ kérelem vagy értesítés benyújtásától számított
3 munkanapon belül intézkedik. Az ideiglenes vagyonfelügyelõként eljáró állami felszámoló díja legalább nettó
500 000 Ft, de legfeljebb nettó 5 000 000 Ft. A bíróság az ideiglenes vagyonfelügyelõi feladatok várható munkaterhe
figyelembe vételével rendelkezik a díj megelõlegezésérõl, és a díjat a ténylegesen teljesített munkateher figyelembe
vételével állapítja meg. A díjat – a Fõvárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának kezdeményezésére – a központi
költségvetés elõlegezi meg, és az adós viseli. A központi költségvetés által megelõlegezett díjat az adós általi
megfizetését követõ 3 munkanapon belül a központi költségvetés számára a Fõvárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala
visszapótolja.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el.
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(2b) Az ideiglenes vagyonfelügyelõkénti kirendelést akkor lehet megszüntetni, ha
a) a hitelezõ a felszámolási eljárás iránti kérelemtõl elállt, és nincs más olyan kérelem vagy értesítés, amely az adós ellen
felszámolási eljárás megindítását kezdeményezi, vagy
b) a bíróság a felszámolási eljárás iránti kérelmet jogerõsen elutasította, vagy
c) ha a bíróság az adós felszámolását elrendelte, és felszámolóként jelölte ki az állami felszámolót.”
(2) A Cstv. 66. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A bíróság, ha a Kormány rendeletével új állami felszámolót jelöl ki, a korábbi állami felszámoló felmentésérõl és a
Kormány által meghatározott új állami felszámoló kijelölésérõl az erre vonatkozó kormányrendelet hatálybalépésétõl
számított 8 munkanapon belül végzést hoz. A végzésében rendelkezni kell a korábbi állami felszámoló számlával
igazolt költségeinek megtérítésérõl és arányos díjazásáról is. A felmentett állami felszámoló haladéktalanul köteles az
adós iratanyagát és vagyonát átadni a kijelölt új állami felszámolónak, tételes kimutatást készíteni a szerzõdésekrõl, az
átadás idõpontjában folyamatban lévõ eljárásokról, értékesítésekrõl, közbensõ mérleget készíteni és arra vonatkozó
nyilatkozatot tenni, hogy a mérleg az adós vagyoni helyzetérõl valós és megbízható képet ad. A felmentett állami
felszámoló ezen kötelezettségeinek elmulasztása esetén a bíróság a felmentett állami felszámolót 900 000 forintig
terjedõ bírsággal sújthatja.
(3b) A (2a) és (3a) bekezdés szerinti végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Fellebbezésnek csak a végzés
díjmegállapító rendelkezése ellen van helye a végzés közlésétõl számított 8 munkanapon belül. A (2a) és (3a) bekezdés
szerinti fellebbezést soron kívül, de legfeljebb 15 munkanapon belül kell elbírálni.”
(3) A Cstv. 66. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az állami felszámoló az e törvényben meghatározott tevékenységen kívül más gazdasági tevékenységet nem
végezhet.”
3. §

A Cstv. a következõ 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A. § A stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet csõdeljárásában a vagyonfelügyelõként eljáró
állami felszámoló is kezdeményezheti a fizetési haladék meghosszabbítását. A csõdeljárásban a 18. § (9) bekezdését
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adóst – a fizetési haladék meghosszabbításakor – fizetési haladék a
csõdeljárás kezdõ idõpontjától számított legfeljebb 365 napig illeti meg, ha ehhez a szavazati joggal rendelkezõ
hitelezõktõl a biztosított és a nem biztosított hitelezõi osztályokban egyaránt, a követelésekre vonatkozóan az igenlõ
szavazatok legalább többségét külön-külön megkapta.”

4. §

(1) A Cstv. 67. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A felszámolási zárómérleg elkészítésére nyitva álló határidõ 270 nap, kivéve ha ezt a határidõt a bíróság indokolt
esetben meghosszabbította vagy a hitelezõi választmány az adós tevékenységének a felszámolási eljárás alatt történõ
továbbfolytatásához hozzájárult, továbbá az 52. § (2) bekezdése szerinti esetben. A bíróság a felszámolási
zárómérleget és vagyonfelosztási javaslatot – az 56. § (1) bekezdésének alkalmazásával – a felszámolási zárómérleg
kézhezvételétõl számított 21 napon belül küldi meg a hitelezõknek.”
(2) A Cstv. 67. §-a a következõ (9b)–(9h) bekezdéssel egészül ki:
„(9b) Ha az adós gazdálkodó szervezet környezetkárosításért vagy környezetveszélyeztetésért való felelõsségét
megállapították, vagy környezetet veszélyeztetõ tevékenységet folytat, az állami felszámoló az adós vagyonát a
további környezetkárosodás megelõzését is szem elõtt tartva, az adós tevékenységének folytatásához fûzõdõ
közérdeket is figyelembe véve kezeli.
(9c) Az adós vagyonának értékesítésekor az értékesítési pályázati feltételeket – a környezetvédelmi hatóság
bevonásával – az állami felszámoló oly módon alakítja ki, hogy az adós vagyona mûködõ üzemként olyan szakmai
befektetõnek kerüljön értékesítésre, aki biztosítja a környezeti kárelhárítás, illetve a további környezetveszélyeztetés
megelõzésének feltételeit is. Az állami felszámolónak meg kell kísérelnie az ingatlan- és ingó vagyont, valamint az ezek
hasznosításával összefüggõ immateriális javakat mûködõ üzemként, a forgalomban elérhetõ legmagasabb áron
értékesíteni.
(9d) Ha a (9b) és (9c) bekezdésében meghatározott célok érdekében szükséges, az állami felszámoló az adós vagyonát
nem nyilvánosan, zártkörû pályázattal értékesíti. Az állami felszámoló a nem nyilvános értékesítésre vonatkozó
döntése elõtt a hitelezõi választmány véleményét kéri. Az értékesítés módjához és a pályázati feltételek
meghatározásához nincs szükség a hitelezõi választmány hozzájárulására. Az állami felszámolónak a nem nyilvános
értékesítésre vonatkozó döntése ellen kifogás nem nyújtható be.
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(9e) Ha az állami felszámoló az adós vagyonát nem nyilvánosan értékesíti, elõzetesen legalább három független
értékbecslõ szakértõtõl származó értékbecslést kell beszereznie. A hitelezõi választmány a becsérték felülvizsgálatát
a 49. § (2) bekezdése szerint kezdeményezheti. Nem nyilvános értékesítés esetén a 49/A. §-t és a 49/B. §-t azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pályázati felhívást nem kell a Cégközlönyben közzétenni, de a hitelezõk és a
hitelezõi választmány (hitelezõk képviselõje) számára megismerhetõvé kell tenni. Az értékesítés során a 49/A. §
(5) bekezdését és a 49/B. § (7) bekezdését nem kötelezõ alkalmazni.
(9f) A pályázati ajánlatok felbontását és az ártárgyalást közjegyzõ jelenlétében kell lefolytatni. A közjegyzõ által
készített jegyzõkönyv tartalmazza a nem nyilvános értékesítés indokait, a részletes pályázati feltételeket és a
pályázatok értékelésének szempontjait is. A nem nyilvános értékesítés eredményeként megkötött szerzõdésben
meghatározott vételárat és az értékesített vagyon leírását az állami felszámoló az értékesítésrõl szóló szerzõdés
megkötését követõ 5 munkanapon belül megküldi a Cégközlönynek, és a honlapján is közzéteszi.
(9g) Ha valamely vagyoni elemre vonatkozóan elõvásárlási jog áll fenn, az állami felszámoló az elõvásárlásra jogosulttal
elõzetesen közli, hogy az elõvásárlási joggal érintett vagyonrész nem nyilvánosan kerül értékesítésre. A felszámoló
a nem nyilvános értékesítésen kapott ajánlatot köteles közölni az elõvásárlásra jogosulttal. Az elõvásárlásra jogosult
elõvásárlási jogának gyakorlásáról a közlés kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül dönt és döntésérõl
a felszámolót haladéktalanul tájékoztatja. Az elõvásárlásra jogosult az értékesítésre kerülõ vagyonrész
(dologösszesség) egészére vonatkozó ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el.
(9h) A 49. § (5) és (6) bekezdése szerinti keresetindítási határidõ a (9e) bekezdés szerinti közzétételtõl számítandó.”
5. §

(1) A Cstv. a következõ 83/F. §-sal és 83/G. §-sal egészül ki:
„83/F. § (1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2009. évi LI. törvénnyel (a továbbiakban: 2009. évi LI. törvény) megállapított
7. § (3) bekezdés b) pontját a 2009. szeptember 1-jét követõen kezdeményezett csõdeljárásokat követõ újabb
csõdeljárásoknál kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a 2009. évi LI. törvénnyel megállapított 11. § (3) bekezdését a 2009. szeptember 1-jét megelõzõen
kikötött óvadékokra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fizetési haladék nem érinti az óvadék
érvényesíthetõségét, ha az óvadéki jogosult a 11. § (3) bekezdés a)–i) pontja szerinti szervezet.
83/G. § (1) E törvénynek a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról
szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCVII. törvénnyel (a továbbiakban: 2012. évi CXCVII. törvény)
megállapított 66. § (2a) bekezdését a 2012. évi CXCVII. törvény hatálybalépésekor már kezdeményezett felszámolási
eljárásban azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság a 2012. évi CXCVII. törvény hatálybalépését követõ 8 napon
belül rendeli ki ideiglenes vagyonfelügyelõként az állami felszámolót. Ha az eljárásban korábban a bíróság már rendelt ki
ideiglenes vagyonfelügyelõt, az állami felszámoló ideiglenes vagyonfelügyelõkénti kijelölésérõl szóló végzésben
a bíróság a korábbi ideiglenes vagyonfelügyelõt felmenti, és a munkaterhével arányos díjazást állapít meg számára.
(2) E törvénynek a 2012. évi CXCVII. törvénnyel megállapított 66. § (3a) és (3b) bekezdését, 66. § (5) és (7) bekezdését és
67. § (8) bekezdését a 2012. évi CXCVII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ csõdeljárásban és felszámolási
eljárásban is alkalmazni kell.
(3) E törvénynek a 2012. évi CXCVII. törvénnyel megállapított 67. § (9b)–(9h) bekezdését a 2012. évi CXCVII. törvény
hatálybalépésekor már kezdeményezett vagy elrendelt felszámolási eljárásban is alkalmazni kell, ha a 2012. évi
CXCVII. törvény hatálybalépésekor még nem került sor a pályázati, illetve az árverési értékesítési hirdetmény
Cégközlönyben történõ közzétételére.”
(2) A Cstv. 83/G. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek a 2012. évi CXCVII. törvénnyel megállapított 57. § (2) bekezdés a) pontját a 2013. január 1-jén
folyamatban levõ olyan felszámolási eljárásban is alkalmazni kell, amelyben az 52. § szerinti zárómérleg elkészítésére
2013. január 1-jéig még nem került sor.”

6. §

A Cstv.
a) 66. § (2) bekezdésében a „Vagyonfelügyelõként,” szövegrész helyébe az „Az e fejezet alkalmazásában
vagyonfelügyelõként,” szöveg
b) 66. § (7) bekezdésében az „A 66. § (2) bekezdés szerinti felmentésének nincs helye” szövegrész helyébe az
„A 66. § (2) bekezdés (2) bekezdés szerinti felszámoló felmentésének a 27/A. § (7) vagy (8) bekezdésében
meghatározott okból történõ felmentésének nincs helye” szöveg
lép.
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(1) Hatályát veszti a Cstv. 57. § (2) bekezdés b) pontjában az „(ideértve a magánnyugdíjpénztári tagdíjat is)” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Cstv. egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvénnyel megállapított
83/E. §-a.

2. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása
8. §

(1) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bgat.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezõ lép:
„(1) A bérgarancia-eljárás keretében
a) a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen
bértartozásából,
b) a felszámolás alatt álló kölcsönbevevõ által a kölcsönbeadó részére a kölcsönzött munkavállaló után meg nem
fizetett kölcsönzési díjból,
c) a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek az iskolaszövetkezet részére meg nem fizetett szolgáltatási díjból
az e törvény által meghatározott összeg elõlegezhetõ meg.”
(2) A Bgat. 1. § (2) bekezdése a következõ d)–f) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„d) kölcsönbeadó: a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés
b) pontjában és 215. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltató,
e) kölcsönvevõ: az Mt. 214. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott munkáltató,
f) felszámolási eljárás: a Cstv. szerinti felszámolási eljárás.”
(3) A Bgat. 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakkal kapcsolatos támogatásra az e törvényben foglaltakat a 11–13. §-ban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

9. §

A Bgat. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem nem terjeszthetõ elõ a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet olyan
munkavállalója tekintetében, aki
a) nem magyarországi szokásos munkavégzési hellyel rendelkezik,
b) a felszámolóval a felszámolás elrendelésekor vagy azt megelõzõ fél éven belül tagsági (részvényesi) jogviszonyban,
vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, illetõleg állt, vagy
c) a felszámolónak, vagy a felszámoló szervezet (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkavállalójának a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója.”

10. §

A Bgat. a következõ 11–13. §-sal egészül ki:
„11. § (1) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet az esedékesség lejártát követõ 10 munkanapon belül kérelmet
nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendõ támogatás iránt, ha a felszámoló a felszámolás alatt álló
kölcsönvevõnél foglalkoztatott munkavállaló után járó kölcsönzési díjat vagy az iskolaszövetkezet szolgáltatásának
fogadójánál foglalkoztatott iskolaszövetkezeti tag után járó díjat (a továbbiakban együtt: szolgáltatási díj) a
felszámolás kezdõ idõpontját követõen – a felszámolás fedezetét jelentõ bevételek hiánya miatt – az esedékesség
napján nem tudja megfizetni és tartozását elismeri.
(2) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a (1) bekezdés szerinti kérelmet a magyarországi szokásos
munkavégzési hellyel rendelkezõ azon munkavállalója tekintetében terjesztheti elõ, akire nézve nem áll fenn
a 2. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kizáró ok.
(3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) bekezdés szerinti
kérelemben a kikölcsönzött, illetve átengedett munkavállaló részére járó munkabér összegét – egy felszámolási
eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelõzõ második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét –
veheti figyelembe. Ha a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérõ, a jogosultság
szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást saját pénzeszközeitõl elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag
a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevõhöz kikölcsönzött munkavállaló, illetve – iskolaszövetkezet esetén –
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a szolgáltatást fogadóhoz átengedett tag részére járó munkabér megfizetésére fordíthatja vagy a kifizetett
munkabérre számolhatja el. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatást a munkavállaló, illetve az
iskolaszövetkezeti tag részére a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátását
követõ három munkanapon belül fizeti ki. Ha a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet
rendelkezésére bocsátásától számítva a következõ bérfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés
a következõ bérfizetési napon történik.
(5) A támogatás felhasználásáról a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az állami foglalkoztatási szerv felé beszámolót
készít.
(6) E § alkalmazásában munkabér: a kölcsönbeadót, illetve az iskolaszövetkezetet terhelõ munkabér, ideértve
a betegszabadság idõtartamára járó térítést is, valamint a munkaviszony megszûnésével összefüggésben járó, a Cstv.
57. § (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítést.
12. § (1) A felszámoló tájékoztatja a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet arról, hogy a kölcsönzési díj a szolgáltatási
díj elmaradása mely munkavállaló, illetve szolgáltatást nyújtó iskolaszövetkezet tagját érinti.
(2) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt kölcsönzési díjról, szolgáltatási díjról és az érintett
munkavállalókról, illetve iskolaszövetkezeti tagokról elkülönített nyilvántartást vezet.
(3) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, szolgáltatási díj
vagy annak egy része a felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekbõl megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve az
iskolaszövetkezet a támogatást vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami foglalkoztatási szerv részére
visszafizeti.
(4) Ha a bíróság a támogatás igénybevételének idõtartama alatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet
felszámolását rendeli el, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet felszámolója nem igényelhet a 2. § (1) bekezdése
szerinti támogatást azon munkavállaló, illetve iskolaszövetkezet tagja munkabérének kifizetéséhez, akire
vonatkozóan kölcsönzési díj vagy – iskolaszövetkezet esetében – szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt a
kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a 11. § bekezdésében meghatározott támogatást már igénybe vett.
13. § (1) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet 11. § (1) bekezdése szerinti kérelme az e törvényben
foglaltaknak megfelel, az állami foglalkoztatási szerv a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet részére a
11. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást megállapítja.
(2) A 11. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás nyújtására a 4. §-t, az 5. § (1) és (2) bekezdését,
a 8. § (1) bekezdését és a 9. § (1) bekezdését alkalmazni kell.
(3) A 11. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek a 3. és 4. melléklet szerint
kitöltött formanyomtatványon, 3 példányban kell benyújtania az állami foglalkoztatási szervhez. ”
11. §

A Bgat. 15. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) E törvénynek a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló
1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCVII. törvénnyel (a továbbiakban: 2012. évi CXCVII. törvény)
megállapított rendelkezéseit a 2012. évi CXCVII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ felszámolási eljárás alatt
álló kölcsönvevõ és iskolaszövetkezet szolgáltatását igénybevevõ gazdálkodó szervezet, továbbá a vele szerzõdéses
kapcsolatban álló kölcsönbeadó, illetve iskolaszövetkezet tekintetében is alkalmazni kell, ha a felszámolási eljárásban
a Cstv. 52. §-a szerinti zárómérleg elkészítésére a 2012. évi CXCVII. törvény hatálybalépésekor még nem került sor.”

12. §

A Bgat. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel és a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

13. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § (2) bekezdése és a 2. alcím 2013. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CXCVII. törvényhez
„3. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

KÉRELEM
a Bérgarancia Alapból a munkaerõ-kölcsönzés díja megfizetésének elmaradása miatt igényelhetõ
támogatásról
I.

A kölcsönbeadó (ideértve az iskola szövetkezetet is) adatai:
1. Neve: ........................................................................................................................................................................................................................
2. KSH azonosító száma: ........................................................................................................................................................................................
3. Székhelye: ..............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
4. A tevékenység megkezdésének idõpontja: ........... év................................. hó .............. nap
5. A pénzforgalmi számlaszáma:
6. A számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe:
7. A kérelem alapjaként szereplõ bérkifizetés napja: ......... év......................... hó ............ nap
8. A bérfizetés napján és az azt követõen – a kérelem benyújtásáig – rendelkezésre álló saját forrás összege:
................................... Ft
9. Az igényelt támogatás összege: ...................................... Ft

II.

A kölcsönvevõ adatai:
1. Neve: ........................................................................................................................................................................................................................
2. KSH azonosító száma: ........................................................................................................................................................................................
3. Székhelye: ..............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
4. A tevékenység megkezdésének idõpontja: ........... év................................. hó .............. nap
5. A pénzforgalmi számlaszáma:
6. A számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe:

III.

A kölcsönvevõ felszámolójának adatai:
1. Neve, címe, telefonszáma: ...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma: .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
2. KSH azonosító száma: ........................................................................................................................................................................................
3. Székhelye: ..............................................................................................................................................................................................................

IV.

A kérelem mellékletei:
1. A kölcsönbevevõ felszámolását elrendelõ jogerõs végzés másolata csatolva:
igen
2. A támogatás igénybevételérõl készített – a törvény 4. melléklete szerinti – nyomtatvány csatolva:
igen
Nyilatkozom, hogy a kérelemben és a csatolt mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .............................., ....... év................... hó..... nap
...................................................................
a kölcsönbe adó cégszerû aláírása”

nem
nem
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2. melléklet a 2012. évi CXCVII. törvényhez
„4. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

ADATLAP
a Bérgarancia Alapból a munkaerõ-kölcsönzés díja megfizetésének elmaradása miatt igényelhetõ
támogatás számításához
(A........... év........................ hó.........-i bérfizetési napon – a kölcsönbeadónál – fennálló adatok alapján)
1.
Sorszám

Kölcsönzött
munkavállaló neve

2.

3.

4.

5.

A kölcsönzés idõszaka

Társadalombiztosítási
azonosító jel

A bér és végkielégítés
együttes

A támogatásnak
a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap bérgarancia
alaprészébõl igényelhetõ
összege

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Összesen:

Kelt: .............................., ....... év................... hó..... nap
...................................................................
(a kölcsönbe adó cégszerû aláírása)

Melléklet:
– A felszámoló Bgat. 12. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatása.”

2012. évi CXCVIII. törvény
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról*
1. §

(1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés f), g) és l) pontjában foglalt esetben a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alóli mentesítés nem
érinti a vízhasználatra vonatkozó, 15/E. § szerinti nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségeket.”
(2) A Vgtv. 15/C. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az üzemi fogyasztó köteles fizetési kötelezettségét annak keletkezésétõl számított 15 napon belül az illetékes
vízügyi hatóságnak az e célra készített nyomtatványon bejelenteni (bejelentkezés).

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség a vízhasználónál a vízjogi engedély jogerõre emelkedésével, üzemi
fogyasztónál – figyelemmel a 15/B. § (4) bekezdésében foglaltakra – a 10 000 m3-t meghaladó vízmennyiség
felhasználásának megkezdésével keletkezik.”
2. §

A Vgtv. 15/D. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek és a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A vízhasználó a naptári év elsõ három negyedévének vízigénybevétele után számított vízkészletjárulékot és
az üzemi vízfogyasztó a vízkészletjárulékot – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a tárgynegyedévet követõ
hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára befizetni.
(2) A tárgyévet követõ elsõ hónap 15. napjáig köteles a vízhasználó a vízkészletjárulékot befizetni,
a) ha a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) nem haladja meg
a 25 m3/nap mennyiséget (kisfogyasztó),
b) ha az évnek csak meghatározott idõszakában használt vizet (idõszakos vízhasználó).
(3) Az engedély nélküli vízhasználat után a vízkészletjárulékot a jogerõs hatósági határozat közlését követõ hónap
15. napjáig kell kiszámítani és befizetni.
(4) A tárgyévet követõ elsõ hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó
vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendõ vízkészletjárulék, és az elsõ három negyedéves
vízigénybevétele után az (1) bekezdésben meghatározottak szerint befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.”

3. §

A Vgtv. 15/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (1a)–(1c) bekezdésekkel egészül ki:
„(1) A vízhasználó a naptári év elsõ három negyedévében, az üzemi fogyasztó negyedévente a tárgynegyedévet
követõ hónap 15. napjáig köteles az e célra szolgáló adatlapon az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni
a tényleges vízigénybevételérõl, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról.
(1a) A vízhasználó az (1) bekezdésben meghatározott éves adatokról – összevontan is – a tárgyévet követõ hó
15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni.
(1b) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 15/D. § (2) bekezdésében meghatározott, éves befizetési kötelezettség
körébe esõ vízhasználó az (1) bekezdésben meghatározott adatokról az e célra szolgáló adatlapon a tárgyévet követõ
hónap 15. napjáig köteles nyilatkozni.
(1c) A közüzemi szolgáltató köteles nyilatkozni az üzemi fogyasztó részére lekötött és ténylegesen szolgáltatott
vízmennyiségrõl a tárgyévet követõ hónap 15. napjáig az e célra szolgáló adatlapon.”

4. §

A Vgtv. 20. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett mederhasználati vízilétesítmények üzemeltetõjét
a vízjogi üzemeltetési engedély jogerõre emelkedése napjától kezdõdõen e törvény erejénél fogva mederhasználati
jog illeti meg, melyet külön jogszabályban meghatározottak szerint kell bejegyezni.”

5. §

A Vgtv.
a) 15/B. § (4) bekezdésében a „járulék” szövegrész helyébe az „alapjárulék”,
b) 15/D. § (5) bekezdésében a „készletjárulék” szövegrész helyébe a „vízkészletjárulék”
szöveg lép.

6. §

A Vgtv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §

(1) Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (5) bekezdés b) pontja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CXCVIII. törvényhez
A Vgtv. 1. számú melléklete a következõ 39. és 40. ponttal egészül ki:
„39. mederhasználati jog: a nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett mederhasználati vízilétesítmény
üzemeltetõjét a vízilétesítmény által igénybe vett terület mértékéig megilletõ használati jog;
40. mederhasználati vízilétesítmény: a nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett kikötõi lekötõmû, móló
– az úszó móló kivételével –, sólyapálya, partvédõ mûvek, hullámtörõ, energiatörõ.”

2012. évi CXCIX. törvény
a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról*
1. §

2. §

(1) A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„2. filmalkotás: a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti filmalkotás, ideértve
a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhetõ játékprogram elõzeteseként készülõ filmalkotást, ide nem
értve a hírmûsort, az aktuális és szolgáltató magazinmûsort, a sportközvetítést, a beszélgetõmûsort (talk-show),
a játék- és vetélkedõmûsort, és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló törvény
hatálya alá tartozó reklámfilmet;”
(2) Az Mktv. 2. §-a a következõ 6b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„6b. egyéb nemzetközi koprodukciós filmalkotás: különbözõ államokban székhellyel rendelkezõ filmelõállítók által
készített filmalkotás, amely nem tartozik két- vagy többoldalú nemzetközi egyezmény hatálya alá, de a filmelõállítók
jogait és kötelezettségeit koprodukciós szerzõdés rögzíti és a filmalkotás Magyarországon csak közvetett támogatást
vesz igénybe;”
(3) Az Mktv. 2. § 8. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás: az olyan filmalkotás, amely az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:)
„a) a rendezõ és a stáb tagjai (az utómunka során a narrátor) által használt nyelv többségében a magyar,”
(4) Az Mktv. 2. § 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„20. filmgyártás: a filmgyártás elõkészítésétõl a filmalkotás elsõ eredeti példányának elõállításáig vezetõ alkotói,
szervezési, gazdasági és mûszaki tevékenységek összessége; az elsõ eredeti példány az elsõ, közönség elõtti
bemutatásra alkalmas végleges kópia;”
(5) Az Mktv. 2. § 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„21. filmgyártás-elõkészítés: a filmforgatás megkezdését megelõzõ, közvetlenül annak anyagi, mûszaki, szervezési
feltételeinek biztosítását célzó alkotó- és szervezõ tevékenység;”
Az Mktv. a következõ I/A. Fejezettel egészül ki:

„I/A. FEJEZET
A NEMZETI FILMVAGYON ÉS VÉDELME
1. Cím
A nemzeti filmvagyon elemei
5/A. § (1) A nemzeti filmvagyont – ide nem értve a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) szerint a közszolgálati médiavagyonba tartozó mûveket, és e mûvekhez
kapcsolódó felhasználási és egyéb jogokat –
a) az államot valamely filmalkotásra vonatkozóan
aa) a szerzõi jogról szóló 1884. évi XVI. törvénycikk 3. §-a alapján megilletõ vagyoni jogok,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el.
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ab) a szerzõi jogról szóló 1921. évi LIV. törvénycikk 3. §-a és 74. §-a alapján megilletõ vagyoni jogok,
ac) a szerzõi jogról szóló 1969. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése alapján megilletõ vagyoni jogok,
ad) az Szjt. 64. §-a alapján megilletõ felhasználási jogok,
ae) az Szjt. 82. §-a alapján, mint szomszédos jogi jogosultat megilletõ jogok összessége, valamint
b) az a) pont szerinti jogok által érintett filmalkotások eredeti negatív és pozitív, valamint reproduktív (dubnegatív és
dubpozitív) kópiái, és a filmalkotások eredeti hanganyagai
alkotják.
(2) A nemzeti filmvagyon elemei az állam tulajdonába tartoznak.

2. Cím
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
5/B. § (1) A magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos, digitális és egyéb dokumentumainak gyûjtésével,
feldolgozásával, megõrzésével, digitalizálásával kapcsolatos feladatokat a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet (a továbbiakban: MaNDA) látja el. A MaNDA szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel hozzájárul
továbbá a magyar filmkultúra fejlõdéséhez és segíti a mozgóképkultúrával összefüggõ oktatást.
(2) A MaNDA gondozza a részére jogszabály alapján átadott filmalkotásokat, videódokumentumokat, és
a filmalkotásokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat.

3. Cím
A nemzeti filmvagyon kezelésének szabályai
5/C. § (1) A nemzeti filmvagyonra vonatkozó vagyonkezelõi jogokat a MaNDA gyakorolja.
(2) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztését a MaNDA-val kötött megállapodásban (a továbbiakban:
terjesztési megállapodás) foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNF) végzi, figyelembe véve a terjesztésre vonatkozó piaci lehetõségeket,
a terjesztésre kerülõ alkotások sokszínûségéhez fûzõdõ érdeket, a rendelkezésére álló példányok minõségét és
a terjesztésre vonatkozó minõségi elõírásokat. A terjesztési megállapodás a MaNDÁ-t irányító szerv vezetõjének
egyetértése esetén jön létre.
(3) A szerzõi vagy szomszédos jogi védelem alatt nem álló filmalkotások vagy e törvény szerint filmalkotásnak nem
minõsülõ egyéb mozgóképes mûvek (a továbbiakban: egyéb mozgóképes mûvek) terjesztésérõl az MNF e mûvek
vagyonkezelõjével megállapodást köthet.
(4) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások és egyéb mozgóképes mûvek terjesztése során az MNF önállóan,
a MaNDA jóváhagyása nélkül jogosult az egyes felhasználókkal megállapodni. Ha a terjesztés érdekeit ez
hatékonyabban szolgálja, az MNF jogosult a terjesztési jogok gyakorlását harmadik személynek átengedni vagy
harmadik személlyel együttesen gyakorolni. Az MNF korlátlan területi és idõbeli felhasználásról szóló, valamint
a filmvagyon egészére vonatkozó terjesztési megállapodást nem köthet.
5/D. § (1) A MaNDA jogosult a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások és egyéb mozgóképes mûvek
a) oktatási, könyvtári, közgyûjteményi, közmûvelõdési célú, nem kereskedelmi jellegû, jövedelemszerzésre nem
irányuló terjesztésére,
b) filmklubokban, mûvelõdési házakban, és egyéb, nem filmszakmai rendezvényeken történõ vetítésére, és
c) belföldi DVD-n történõ terjesztésére.
(2) Az érintett filmalkotások terjesztésébõl az MNF-hez befolyt bevételekbõl, a (3) bekezdés szerinti költségek levonása
és a (4) bekezdés szerinti jogdíjak megfizetése után fennmaradó összeg 75%-a a MaNDA-t illeti meg. Ha a költségek
a befolyt bevételek 10%-át elõreláthatólag meghaladják, elfogadásukról – azok felmerülése elõtt – az MNF tájékoztatja
a MaNDA-t. A felmerült költségek levonására az MNF csak a MaNDA elõzetes jóváhagyásával jogosult.
(3) Az MNF a terjesztésbõl befolyt bevételekbõl a terjesztéssel összefüggõ következõ közvetlen költségek levonására
jogosult:
a) a terjesztés során felhasznált példányok, valamint kellékanyagok elõállításának, többszörözésének és szállításának
költségei,
b) a terjesztéssel összefüggõ hirdetési és egyéb marketing költségek,
c) a terjesztéssel összefüggõ fesztiválon, filmvásáron, egyéb rendezvényen való részvétel költségei,
d) egyéb, a terjesztés érdekében közvetlenül felmerülõ, indokolt költségek.
(4) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésével kapcsolatban felmerült, a szerzõi és a szomszédos jogi
jogosultakat megilletõ jogdíjak megfizetéséért – kivéve az 5/E. § szerinti felhasználást – az MNF felel.
(5) A (2) és (3) bekezdést az MNF és az egyéb mozgóképes mûvek vagyonkezelõje közötti terjesztési megállapodás
megkötésekor is alkalmazni kell.
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5/E. § (1) A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (a továbbiakban: MTVA) az Mttv. szerinti feladatai
ellátása érdekében a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotásokat és egyéb mozgóképes mûveket felhasználhatja,
illetve az Mttv. szerinti feladatai ellátása körében a közszolgálati médiaszolgáltatók részére felhasználásra átengedheti.
A felhasználás átengedésének joga harmadik személyre nem terjedhet ki. A felhasználás és a felhasználás
átengedésének feltételeirõl, valamint a felhasználásért járó költségtérítésrõl az MNF és az MTVA a (2) és
(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
(a továbbiakban: Médiatanács) elõzetes jóváhagyásával megállapodást köt.
(2) Az MTVA (1) bekezdés szerinti felhasználásra vonatkozó igényét a MaNDA, illetve az MNF az MTVA által kért
határidõben és módon teljesíti, kivéve ha a teljesítés lehetetlen vagy jogszabály alapján kizárt.
(3) Az (1) bekezdés szerinti költségtérítés keretében csak azokat a költségeket lehet elszámolni, amelyek a nemzeti
filmvagyonba tartozó filmalkotások és egyéb mozgóképes mûvek MTVA általi felhasználásával összefüggõen
közvetlenül, szükségszerûen és igazoltan merültek fel. A felhasználással kapcsolatosan felmerült szerzõi és
szomszédos jogdíjak megfizetését az MTVA teljesíti.”
3. §

Az Mktv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A mozgóképszakmai célok támogatása
a) a központi költségvetésbõl nyújtott költségvetési támogatás és a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat
által, saját költségvetésébõl nyújtott támogatás (a továbbiakban együtt: közvetlen támogatás) és
b) a társasági adó alanya által a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben
(a továbbiakban: Tao. tv.) meghatározott adókedvezményre tekintettel biztosított forrásból nyújtott támogatás
(a továbbiakban: közvetett támogatás)
útján valósul meg.
(2) A közvetett támogatás nyújtására az államháztartásról szóló törvény költségvetési támogatás nyújtására
vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

4. §

Az Mktv. 12/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12/A. § (1) E törvény szerinti támogatás csak olyan filmalkotáshoz kapcsolódóan nyújtható, amely
a) filmgyártással összefüggésben a (2) bekezdésben,
b) filmterjesztéssel összefüggésben a (3) bekezdésben
meghatározott kulturális követelményeknek megfelel.
(2) A filmgyártás esetében a filmalkotás akkor felel meg a kulturális követelményeknek, ha a 2. mellékletben
meghatározott szempontok alapján legalább 16 pontot ér el akként, hogy az a)–n) pont szerinti feltételek közül
legalább négyben pontot szerez, és
a) jogszabályban meghatározott európai filmkoprodukciónak minõsül, feltéve, hogy az magyar részvétellel készül,
vagy
b) az a)–h) pont szerinti feltételek közül legalább két feltételt teljesít.
(3) A filmterjesztés esetében a filmalkotás akkor felel meg a kulturális követelményeknek, ha a 2. mellékletben
meghatározott szempontok alapján az a)–h) pont szerinti feltételek közül legalább két feltételt teljesít.”

5. §

Az Mktv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az e törvény szerinti támogatás mértéke bármely filmalkotás esetén
a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás
arányának az 50%-áig terjedhet.”

6. §

(1) Az Mktv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 12. § (3) bekezdés b) és c) pontja esetében kizárólag a filmelõállító, a 12. § (3) bekezdés d) pontja esetében
a filmterjesztõ és a filmelõállító részesíthetõ közvetlen támogatásban.”
(2) Az Mktv. 14. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a (3) bekezdés c) és h) pontjában
meghatározott kizáró feltétel alól különös méltánylást érdemlõ esetben felmentést adhat, ha a c) pont szerinti
kötelezettség esetében az ügyfél annak a Hivatal által meghatározott idõpontig eleget tesz, vagy a kötelezettség
teljesítése a megrendelésre készülõ filmalkotásokra vonatkozó szerzõdéses kötelezettségekkel ellentétes, és ezt
az ügyfél hitelt érdemlõen igazolja, valamint a h) pont esetében, ha az eset összes körülményét megvizsgálva
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az e törvény szerinti közérdek megvalósulása azt indokolja. E bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlõ
esetnek minõsül, ha az egyedi ügyben megvalósuló jogsértés súlya aránytalanul kisebb az e törvényben
meghatározott célok megvalósulásának társadalmi hasznosságánál.”
7. §

Az Mktv. 19/A. §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Hivatal által hozott jogerõs határozat alapján jogosított ügyfél helyébe a polgári jog szerinti jogutódja léphet,
ha a jogutódlás e törvény szerinti célok megvalósulását segíti elõ és nem veszélyezteti a közpénzek szabályos
felhasználását és az azzal való elszámolást. A jogutód a jogutódlástól számított 40 napon belül kérheti a jogutódlás
megállapítását.
(11) A jogutódlás tényét a Hivatal végzéssel állapítja meg. E végzés ellen önálló fellebbezésnek csak a Ket. 16. §
(6) bekezdésében meghatározott esetben van helye.”

8. §

Az Mktv. III/A. Fejezet az „Ügyintézési határidõ” alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Ügyintézési határidõ és az eljárás felfüggesztése”
9. §

Az Mktv. III/A. Fejezete a következõ 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. Cím
A filmalkotások besorolása
19/K. § (1) A játékfilmalkotásokat, a kisjátékfilmeket, az animációs filmalkotásokat, dokumentumfilm-alkotásokat és
a tudományos ismeretterjesztõ filmalkotásokat, az 1. melléklet szerinti táblázat alapján elért pontszámoknak
megfelelõen kell besorolni a magyar filmalkotás, a magyar részvételû filmalkotás, az egyéb magyar részvételû
filmalkotás és az egyéb filmalkotás elnevezésû kategóriák valamelyikébe.
(2) A kísérleti filmek és az e törvényben nem szabályozott egyéb mûfajok esetében az 1. mellékletnek
a dokumentumfilm-alkotások és a tudományos ismeretterjesztõ filmalkotások besorolására vonatkozó szempontjait
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a besorolandó filmalkotás által – a táblázat alapján értékelhetõ tényleges
alkotói részvétel, illetve feltételek alapján – elérhetõ legmagasabb pontszám 100 pontnál kevesebb, a 2. § 7. pontja
szerinti kategóriák valamelyikébe való besorolás feltétele, hogy az elérhetõ pontszámot 100%-nak tekintve az adott
filmalkotás elérje a 2. § 7. pontjában meghatározott pontszámoknak megfelelõ százalékot.
(3) Az e § szerinti pontszámok kiszámításakor a filmalkotás magyar elemeire adható egyes pontszámokat az egyes
elemeken belüli magyar részvétel arányához, a filmelõállító cég esetében a filmalkotás költségvetésébõl a magyar
filmelõállítóra jutó hozzájáruláshoz, vagy ha ez a magasabb, a Magyarországon felmerülõ közvetlen filmgyártási
költségnek a filmalkotás költségvetésén belüli arányához kell igazítani.”
10. §

Az Mktv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az olyan terjesztõi hálózatba nem kerülõ filmalkotásra, amely nemzetközi
egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmnapok, filmhetek vagy filmfesztiválok alkalmával országosan és
egy évben legfeljebb tíz alkalommal kerül bemutatásra, valamint arra a filmalkotásra, amely kizárólag a 25. §
(2) bekezdése szerinti moziban vagy moziteremben kerül bemutatásra egy évben legfeljebb három alkalommal.”

11. §

Az Mktv. 21/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A filmterjesztõ a terjesztés megkezdésének tervezett idõpontját legalább 30 nappal megelõzõen kérelmezi
a besorolást a Hivatalnál. A kérelem tartalmazza
a) a filmterjesztõ által terjeszteni kívánt filmalkotás
aa) magyar és eredeti nyelvû címét,
ab) rövid tartalmát,
ac) elõállítójának, producerének, rendezõjének, forgatókönyvírójának, zeneszerzõjének, operatõrének és
fõszereplõinek nevét,
b) a filmterjesztõnek a filmalkotás besorolására vonatkozó javaslatát a 21. §-ban meghatározott kategóriák alapján,
valamint
c) a terjesztés megkezdésének tervezett idõpontját.
(2) A kérelemmel egyidejûleg be kell nyújtani a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas példányát.”
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12. §

Az Mktv. 21/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 21/A. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakat a mozielõzetes önálló besorolása esetén is megfelelõen alkalmazni
kell azzal, hogy a mozielõzetes önálló besorolása tárgyában hozott döntésben megállapított kategóriát a filmalkotás
21/A. § szerinti korhatár-besorolása tárgyában meghozott elsõfokú döntés nem módosítja, de a mozielõzetesen
a filmalkotás korhatár-besorolása tárgyában meghozott elsõfokú döntést követõen a filmalkotás korhatár
besorolásának megfelelõ jelzést kell feltüntetni az Elnök rendeletében foglaltak szerint.”

13. §

Az Mktv. III/A. Fejezet 3. Cím „Besorolási eljárások Filmbesorolás a kiskorúak védelme érdekében” alcíme a következõ
21/C. §-sal egészül ki:
„21/C. § (1) Moziban a filmalkotást megelõzõen kizárólag olyan mozielõzetes vetíthetõ, amelynek a besorolási
kategóriája nem magasabb az azt követõ filmalkotás besorolási kategóriájánál. A minél szélesebb körben történõ
hirdethetõség érdekében a filmterjesztõ kérheti a mozielõzetes besorolását abban az esetben is, ha a filmalkotás már
besorolásra került.
(2) A Hivatal a határozatában megjelöli azt a filmalkotásénál alacsonyabb besorolási kategóriát, amelybe tartalma
alapján a mozielõzetes tartozik, és amelyet az (1) bekezdés szerinti hirdetési tevékenységnél figyelembe kell venni,
azzal, hogy a mozielõzetesen ebben az esetben is a filmalkotás korhatár besorolásának megfelelõ jelzést kell
feltüntetni az Elnök rendeletében foglaltak szerint.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a mozielõzetes egy példányát megtekintésre alkalmas hordozón.
(4) Ha a mozielõzetes besorolási kategóriája a filmalkotásénál nem alacsonyabb, a Hivatal a kérelmet elutasítja.
(5) A 21/A. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakat a mozielõzetes e § szerinti besorolása esetén is megfelelõen alkalmazni
kell.”

14. §

Az Mktv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti együttmûködési megállapodásokon keresztül a Hivatal biztosítja, hogy a társadalmi
szervezetek megfelelõ számú és végzettségû tagot delegáljanak a Korhatár Bizottságba. A Hivatal az NMHH
köztisztviselõi közül is delegálhat megfelelõ végzettségû és a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt hatásai
tekintetében tapasztalattal rendelkezõ tagot a Korhatár Bizottságba.”

15. §

(1) Az Mktv. 26/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemmel egyidejûleg be kell nyújtani a filmalkotás egy megtekintésre
alkalmas példányát. Idegen nyelvû filmalkotás esetén, ha a filmalkotásból magyar nyelven szinkronizált vagy magyar
feliratos változat nem áll rendelkezésre, be kell nyújtani a filmalkotás magyar vagy angol nyelvû dialóglistáját is.”
(2) Az Mktv. 26/A. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A filmalkotások „art” minõsítésére irányuló eljárásban, ha a szakhatóság az elõírt határidõn belül nem ad
állásfoglalást, a Hivatal az eset összes körülményét mérlegelve
a) a hozzájárulást megadottnak tekinti, vagy
b) a 26. § (2) bekezdés szerinti szakkérdésben maga dönt, melynek során szakértõt rendelhet ki.”

16. §

(1) Az Mktv. 26/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal – a filmelõállító vagy a filmgyártó vállalkozás kérelmére – a közvetlen támogatásra való jogosultság
megállapítása érdekében azokat a filmalkotásokat, amelyek elõállításához közvetlen támogatást igényelnek,
a következõ kategóriákba sorolja be:
a) magyar filmalkotás,
b) magyar részvételû filmalkotás,
c) egyéb magyar részvételû filmalkotás,
d) egyéb filmalkotás.”
(2) Az Mktv. 26/B. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti besorolást a Hivatal a filmelõállító vagy a filmgyártó vállalkozás által a Hivatalhoz
benyújtott, a (4) és (5) bekezdésben meghatározott okiratok alapján végzi el.
(4) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, a besorolási kérelmet a közvetlen támogatás
igénylését megelõzõen kell benyújtani. A kérelem különös méltánylást érdemlõ esetben a támogatási szerzõdés
megkötéséig is benyújtható. A kérelemhez csatolni kell
a) a filmalkotás elkészítésében részt vevõ alkotók, mûvészeti és technikai munkatársak jegyzékét,
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b) a filmalkotás költségvetését,
c) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét,
d) a filmalkotás elõállításának finanszírozási tervét.
(5) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, a besorolási kérelmet legkésõbb a közvetlen
támogatás igénylését 40 nappal megelõzõen kell benyújtani. A kérelem különös méltánylást érdemlõ esetben
a támogatási szerzõdés megkötéséig is benyújtható. A kérelemhez csatolni kell:
a) a filmalkotás alapjául szolgáló mû szerzõinek a filmalkotás elõállításához való hozzájárulását tartalmazó
felhasználási szerzõdéseket vagy egyéb okiratokat,
b) a filmalkotás forgatókönyvét,
c) a filmalkotás elkészítésében részt vevõ alkotókra, valamint mûvészeti és technikai munkatársakra, továbbá a gyártási
munkák helyszínére vonatkozó jegyzéket az 1. melléklet szerinti táblázat alapján, megjelölve az elkészítésben részt
vevõ külföldi országok technikai és mûvészi hozzájárulását,
d) a filmalkotás költségvetését és részletes pénzügyi tervét,
e) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét,
f) koprodukciós filmalkotás esetén a filmelõállítók koprodukciós szerzõdését, ennek hiányában a felek megállapodását
a hasznosításból származó bevételek felosztásáról és a terjesztés területi megosztásáról,
g) a filmalkotás elõállításának finanszírozási tervét.”
(3) Az Mktv. 26/B. §-a a következõ (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A magyar részvételi arányok szerinti besorolásról szóló jogerõs határozat hiányában vagy a támogathatóság
kizárásának figyelembevétele nélkül kötött támogatási szerzõdés a (7) bekezdés szerinti kivétellel semmis.
(7) A jogerõs határozat hiányában kötött támogatási szerzõdés esetében az eljárás különös méltánylást érdemlõ
esetben a szerzõdés megkötését követõ egy naptári éven belül benyújtott kérelem esetén a támogatási cél
megvalósulása érdekében lefolytatható a (4) és (5) bekezdésben foglalt határidõkre tekintet nélkül.
(8) A (7) bekezdés szerinti eljárásban a Hivatal nyilatkozattételre hívja fel a támogatót a támogatási cél
megvalósulásához fûzõdõ szándék fennállásának meglétérõl. A Hivatal a támogató nyilatkozata és az ügy összes
körülményének figyelembevételével dönt a kérelemrõl.
(9) A (4), (5) és (7) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlõ esetnek minõsül, ha az egyedi ügyben
megvalósuló jogsértés súlya aránytalanul kisebb az e törvényben meghatározott célok megvalósulásának társadalmi
hasznosságánál.”
17. §

Az Mktv. 26/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26/C. § (1) A magyar részvételi arányok szerinti besorolás alapjául szolgáló adatokban bekövetkezõ változást azok
ismertté válását követõ 15 napon belül a filmelõállító vagy a filmgyártó vállalkozás köteles bejelenteni a Hivatalnak.
A bejelentés alapján, vagy az adatváltozásnak a Hivatal tudomására jutását követõen a Hivatal hivatalból eljárást indít,
ha feltételezhetõ, hogy a változás a határozatban megállapított besorolási kategória megváltozását eredményezi.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Hivatal a filmelõállítót vagy a filmgyártó
vállalkozást a 19/H. § (8) bekezdés c) pontja szerinti bírság megfizetésére kötelezheti és a 28. § szerinti nyilvántartásból
törölheti.”

18. §

(1) Az Mktv. 28. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nyilvántartásba vételét kérõ természetes személynek vagy mozgóképszakmai szervezetnek közölnie kell, hogy
nyilvántartásba vételét filmelõállítóként, filmgyártó vállalkozásként, filmterjesztõként (ezen belül filmforgalmazóként,
moziüzemeltetõként vagy egyéb minõségében) vagy egyéb szervezetként kéri.”
(2) Az Mktv. 28. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) A Hivatal az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt követõ 15 napon belül az e bekezdésben meghatározott
célból megkeresi az MNF-et, a minisztert, valamint az egyéb támogatót. A megkeresett szervezetek a megkereséstõl
számított 15 napon belül nyilatkoznak arról, hogy
a) vele szemben a nyilvántartásba vett természetes személynek vagy szervezetnek, a szervezet tulajdonosának vagy
alapítójának és a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított vagy tulajdonolt más gazdálkodó szervezetnek
van-e lejárt, teljesítetlen fizetési vagy elszámolási kötelezettsége, és
b) a nyilvántartásba vett szervezet vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és alapítói között van-e olyan személy, aki
a nyilvántartásbavétel napját megelõzõ három évben olyan gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje volt, amely
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a vezetõ tisztségviselõ megbízatásának idõtartama alatt felhasznált támogatással a támogatóval szemben nem
számolt el vagy elszámolását a támogató nem fogadta el.
(7) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozatban közölni kell a nyilvántartásba vett szervezet által igénybe vett közvetlen
támogatás összegét és a támogatott tevékenységet, illetve filmalkotást. Ha az MNF, a miniszter vagy az egyéb
támogató akként nyilatkozik, hogy
a) a nyilvántartásba vett természetes személynek vagy szervezetnek, a szervezet tulajdonosának vagy alapítójának,
vagy a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított vagy tulajdonolt más gazdálkodó szervezetnek
a támogatóval szemben az e törvény hatálya alá tartozó lejárt, teljesítetlen fizetési vagy elszámolási kötelezettsége
van, vagy
b) a nyilvántartásba vett szervezet vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai vagy alapítói között olyan személy van, aki
a nyilvántartásbavétel napját megelõzõ három évben olyan gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje volt, amely
a vezetõ tisztségviselõ megbízatásának idõtartama alatt felhasznált támogatással a támogatóval szemben nem
számolt el vagy elszámolását a támogató nem fogadta el,
a Hivatal a nyilvántartásba vett természetes személyt vagy szervezetet törli a nyilvántartásból, és errõl az MNF-et,
a minisztert és az egyéb támogatót is értesíti.”
(3) Az Mktv. 28. § (11)–(14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(11) A Hivatal a nyilvántartásba vett természetes személyt és szervezetet az e törvényben meghatározott esetekben
hivatalból vagy a nyilvántartásba vett kérelmére törli a nyilvántartásból. Hivatalból való törlésnek van helye
a) a (7) bekezdésben, a 19/I. § (2) és (3) bekezdésében, és a 26/C. § (2) bekezdésében meghatározott esetben, és
b) akkor, ha a nyilvántartásba vétel megtagadásának lett volna helye, azonban a megtagadási ok a nyilvántartásba
vételt követõen jutott a Hivatal tudomására vagy az nyilvántartásba vételt követõen merül fel.
(12) A Hivatal a nyilvántartásból való törlésrõl értesíti az MNF-et, a minisztert és az egyéb támogatót.
(13) A jelentõs támogatókat a Hivatal negyedévente megkeresi a (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás céljából.
(14) Az e törvény szerinti támogatást nyújtó egyéb szervezet és az MTVA az általa nyújtott mozgóképszakmai
támogatásokról és az általa támogatottak lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettségeirõl a támogatás nyújtásakor és
a fizetési kötelezettség keletkezésekor tájékoztatja a Hivatalt.”
19. §

(1) Az Mktv. 31/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31/B. § (1) A Hivatal a 12/A. § (1) bekezdése szerint, a 19. § (1) bekezdés e) pontja alapján
a) az e törvény szerinti filmgyártási célú támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot (a továbbiakban:
támogatásra jogosultság) a filmelõállító vagy a filmgyártó vállalkozás kérelmére,
b) az e törvény szerinti filmterjesztési célú támogatásra jogosultságot a filmterjesztõ kérelmére
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell
a) a filmalkotás teljes magyar nyelvû forgatókönyvét vagy a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas példányát,
b) a filmelõállító vagy a filmgyártó vállalkozás vagy filmterjesztõ nyilatkozatát a 2. mellékletben meghatározott
kulturális követelmények teljesítésérõl az ott foglalt táblázat alapján, és
c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem a terjesztésre kerülõ filmalkotások nyilvántartásba vételére irányuló, továbbá
a 26/A. §-ban és a 26/B. §-ban meghatározott eljárásban elõterjesztett kérelemmel együtt is benyújtható. Ebben
az esetben a Hivatal a kérelmeket egy eljárás keretében bírálja el.
(4) Az e törvény szerinti filmterjesztési célú támogatásra jogosultság megállapítására nem kell kérelmet benyújtani, ha
a filmalkotás korábban már teljesítette az e törvény szerinti filmgyártási célú támogatásra jogosultság feltételeit.
Ebben az esetben az elõterjesztett kérelmet a Hivatal érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(5) A Hivatal a támogatásra jogosultság megállapításakor
a) megvizsgálja a filmalkotás tervezett költségvetését, és ennek alapján – az e törvény szerinti feltételek együttes
teljesülése esetén – megállapítja és igazolja a támogatás alapjául szolgáló közvetlen filmgyártási költségek és
a közvetlen magyar filmgyártási költségek összegét,
b) megvizsgálja az e törvény szerinti támogatással érintett szolgáltatás értékét, ha az a piacon szokásos árnál
magasabb áron kerül megállapításra,
c) ellenõrzi a 13. §-ban meghatározott támogatási arányok betartását, és
d) ellenõrzi a filmalkotás 2. mellékletben meghatározott kulturális követelményeknek való megfelelését.
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(6) Nem ismerhetõ el közvetlen filmgyártási költségként az a költség, amely keletkezésének körülményeit tekintve
akkor merült fel, amikor a Hivatal az ügyfél mulasztásából eredõen még nem gyakorolhatta ellenõrzési jogosultságát,
különös tekintettel a bejelentési kötelezettség elmulasztására vagy nem megfelelõ teljesítésére.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott – különösen a rögzített gyártási idõre és költségvetésre vonatkozó –
követelmények megtartása tekintetében a Hivatal indokolt kérelemre, különös méltánylást érdemlõ esetben eltérést
engedhet. E bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlõ esetnek minõsül, ha az egyedi ügyben
megvalósuló jogsértés súlya aránytalanul kisebb az e törvényben meghatározott célok megvalósulásának társadalmi
hasznosságánál.
(8) A Hivatal az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben szakértõt is kirendelhet. A szakértõ kirendelésének költségeit
a támogatott elõlegezi meg. A Hivatal a szakértõi vélemény alapján dönt a költség viselésérõl.
(9) A 2. mellékletben meghatározott kulturális követelményrendszer m) és n) pontjai kapcsán
a) 1 pont adható, ha
aa) a magyarországi forgatás legalább 1 nap, de – napokban számolt mértéke – nem éri el a filmalkotás teljes
forgatásának 25%-át; vagy
ab) a filmgyártás-elõkészítés vagy az utómunka költségei részben Magyarországon merülnek fel, de nem érik el a teljes
filmgyártás-elõkészítési vagy utómunkaköltségek 25%-át;
b) 2 pont adható, ha
ba) a magyarországi forgatás – napokban számolt mértéke – eléri a filmalkotás teljes forgatásának 25%-át, de nem éri
el a filmalkotás teljes forgatásának 50%-át; vagy
bb) a filmgyártás-elõkészítés vagy az utómunka Magyarországon felmerült költségei elérik a teljes
filmgyártás-elõkészítési vagy utómunkaköltségek 25%-át, de nem érik el a teljes filmgyártás-elõkészítési vagy
utómunkaköltségek 50%-át;
c) 3 pont adható, ha az a) és b) pontokban említett értékek elérik vagy meghaladják az 50%-os értékeket.
(10) A Hivatal a támogatásra jogosultsággal összefüggõ döntését a filmelõállítón, illetve a filmgyártó vállalkozáson
kívül szükséges esetben közli a támogatóval, – ha a filmalkotást az MTVA támogatja – az MTVA-val és szükséges
esetben az állami adóhatósággal is.
(11) A Hivatal a támogatásra jogosultság megállapítása esetén az e tárgyban lefolytatott hatósági eljárásban hozott
határozat jogerõre emelkedését követõen, hivatalból indított eljárásban haladéktalanul bejegyzi a filmalkotást és
a hatósági döntés alapjául szolgáló adatokat és tényeket a támogatásra jogosult filmalkotásokról vezetett hatósági
nyilvántartásába. Ha a filmalkotás a nyilvántartásban már szerepel, a Hivatal a hatósági eljárásban hozott határozatban
megállapított adatokkal egészíti ki a nyilvántartás adatait. A támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása
az e törvény szerinti támogatás nyújtásának feltétele.”
(2) Az Mktv. 31/B. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kérelem benyújtásával egyidejûleg vagy azt megelõzõen a filmelõállító, illetve a filmgyártó vállalkozás bejelenti
a gyártási idõszak (elõkészítés) kezdetének napját legkésõbb annak kezdõ napjáig, valamint a forgatás (ideértve
az elõforgatást is) megkezdésének idõpontját azt megelõzõen legalább 30 nappal. A forgatás elsõ napját legalább
30 nappal megelõzõen – ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka
megkezdését legalább 30 nappal megelõzõen – a kérelem benyújtásával egyidejûleg be kell nyújtani
a) a filmalkotás végleges, az elõkészítést, a forgatást és az utómunkálatokat is magában foglaló gyártási tervét,
b) megrendelésre készülõ filmalkotás esetében a gyártásban részt vevõ magyar vállalkozás és a külföldi filmelõállító
(megrendelõ) közötti szerzõdést, koprodukciós, vagy nemzetközi koprodukciós vagy egyéb nemzetközi koprodukciós
filmalkotás esetében a koprodukciós szerzõdést,
c) nem megrendelésre készülõ filmalkotás esetében a közvetlen filmgyártási költségek fedezetét igazoló okiratokat és
a filmalkotás teljes költségvetését,
d) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetését (valamennyi társelõállító és a közvetett
támogatás forrását biztosító szervezet által ellenjegyezve), pénzügyi tervét és finanszírozási tervét, és
e) a filmelõállító, illetve a filmgyártó vállalkozás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy milyen ütemezésben kéri
a támogatási igazolás kiállítását.”
20. §

Az Mktv. 31/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31/C. § (1) A Hivatal a 19. § (1) bekezdés f) pontja alapján a filmelõállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak
a kérelmére költségellenõrzési eljárásban ellenõrzi a filmelõállító, illetve a filmgyártó vállalkozás által a filmalkotás
tekintetében közvetlen filmgyártási költségként elszámolni kívánt költségeket, és határozatban állapítja meg
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a közvetlen filmgyártási költséget és a Tao. tv. 22. § (3) bekezdése szerinti adókedvezményre jogosító közvetett
támogatás összegét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell
a) az adott filmalkotás elõállítója, illetve gyártója könyvelési dokumentációjának a vizsgált filmalkotásra vonatkozó
könyvelési tételeit tartalmazó, munkaszámos fõkönyvi kivonatát, fõkönyvi kartonjait,
b) a támogatásra jogosultság megállapítása során elfogadott költségvetés alapján és rovatkódjainak bontásában
készített, a kérelemben feltüntetett és az azt megelõzõ idõszak tényleges költségeit tartalmazó költségkimutatást, és
c) a filmelõállító visszavonhatatlan jognyilatkozatát, hogy a (4) bekezdés szerinti kötelezettségnek eleget tesz.
(3) A Hivatal
a) a filmelõállító, illetve a filmgyártó vállalkozás önálló vagy együttes,
b) – a 31/D. § (7) bekezdésében foglalt esetben – az MNF, vagy
c) – ha az (1) bekezdés szerinti határozat jogerõre emelkedett és a filmelõállító, illetve a filmgyártó vállalkozás vagy
az MNF azt nem kérte – a közvetett támogatás forrását biztosító szervezet
kérelmére a közvetett támogatás igénybevételére jogosító támogatási igazolást ad ki.
(4) A támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a filmalkotás elõállítója, illetve gyártója nyilatkozatban vállalja
az állam támogatóként történõ feltüntetését a filmalkotás végefõcímében. A feltüntetés módját a társadalompolitika
összehangolásáért felelõs miniszter határozza meg.
(5) A támogatási igazolás kiadása iránti
a) kérelemben – ha a közvetett támogatás forrását biztosító szervezet a filmelõállítóval, illetve filmgyártó vállalkozással
köt szerzõdést a filmalkotás támogatásáról és a kérelmezõ a közvetett támogatás forrását biztosító szervezet vagy
az MNF – a támogatási igazolás kiadása iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg, egyéb esetben legkésõbb a kérelem
benyújtását követõ 30 napon belül meg kell jelölni a közvetett támogatás forrását biztosító szervezet nevét,
székhelyét, adószámát és csatolni kell a filmalkotás támogatására vonatkozó szerzõdést,
b) kérelemhez – ha azt a Hivatal az MNF kérelmére adja ki – csatolni kell az MNF és a közvetett támogatás forrását
biztosító szervezet között létrejött megállapodást, továbbá a közvetett támogatás forrásának a kincstárnál e célra
vezetett letéti számlára (a továbbiakban: letéti számla) történt megfizetést igazoló, a kincstár által kiállított okiratot.
(6) A támogatási igazolás tartalmazza
a) a közvetett támogatás forrását biztosító szervezet megnevezését, székhelyét és adószámát,
b) a filmalkotás címét és nyilvántartási számát,
c) a kérelemben feltüntetett idõszakot és a közvetlen filmgyártás költségeinek erre az idõszakra esõ összegét
d) a Tao. tv. 22. § (3) bekezdése szerinti adókedvezményre jogosító közvetett támogatás összegét.
(7) Az MNF kérelmére kiadott támogatási igazolás kizárólag a (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott adatokat
tartalmazza.
(8) Megrendelésre készülõ filmalkotás esetén a filmgyártó vállalkozás kérelme alapján – ide nem értve a (7) bekezdés
szerinti kérelem alapján kiadott támogatási igazolásokat – a támogatási igazoláson a filmelõállító is feltüntethetõ.
(9) A Hivatal a kiadott támogatási igazolásokkal összefüggésben birtokába került okiratokat az igazolás kiadásának
évét követõ tíz évig õrzi meg.”
21. §

(1) Az Mktv. 31/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a támogatási igazolást – a (2) bekezdésben és a 31/C. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
kivétellel – a filmalkotás gyártásának lezárását követõen, a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeinek egészére
vonatkozóan adja ki. A filmalkotásra vonatkozó támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a Hivatal jogerõs
hatósági határozatában megállapítsa a filmalkotás után járó közvetett támogatás igénybevételére vonatkozó
jogosultságot.”
(2) Az Mktv. 31/D. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 12. § (10) bekezdése szerinti arány teljesülése céljából a Hivatal a (2) bekezdés szerinti esetekben, a filmelõállító,
illetve a filmgyártó vállalkozás kérelmére az utolsó pénzügyileg elszámolt idõszak után záró elszámolást készít,
amelyben figyelembe veszi az elszámolt költségek egészére tekintettel a 12. § (10) bekezdésében foglalt arányok
érvényesíthetõségét, valamint a jogdíj, a produceri díj és a gyártáshoz kapcsolódó elszámolható reklámköltségek
tekintetében alkalmazandó elszámolási limitek korrekcióját, valamint a 31/E. § (2) bekezdése alapján a kérelemben
feltüntetett idõszakban figyelembe nem vett, pénzügyileg teljesített költséget.”
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(3) Az Mktv. 31/D. §-a a következõ (6)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Hivatal indokolt kérelemre, különös méltánylást érdemlõ esetben a 31/D. § (2) bekezdése szerint kiadott
támogatási igazolásokat az addig összesen elszámolt és igazolt filmgyártási költségek egészére tekintettel állítja ki
a 12. § (10) bekezdésében foglalt arány, valamint a jogdíj, a produceri díj és a gyártáshoz kapcsolódó elszámolható
reklámköltségek tekintetében alkalmazandó elszámolási limitek korrekciója, továbbá a 31/E. § (2) bekezdése alapján
a kérelemben feltüntetett idõszakban figyelembe nem vett, pénzügyileg teljesített költség érvényesíthetõsége
érdekében. E bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlõ esetnek minõsül, ha az egyedi ügyben
megvalósuló jogsértés súlya aránytalanul kisebb az e törvényben meghatározott célok megvalósulásának társadalmi
hasznosságánál.
(7) A közvetett támogatás forrását biztosító szervezet az MNF-fel kötött megállapodás alapján a közvetett támogatás
forrását a letéti számlára utalja. A letéti számlára a tárgyévben befizetett összeg
a) a 2012. évben a 3000,0 millió forintot,
b) a 2013. évben a 7000,0 millió forintot
nem haladhatja meg.
(8) A letéti számlát a társadalompolitika összehangolásáért felelõs miniszter nyitja meg. A letéti számlán lévõ
pénzeszközökkel pénzügyi mûvelet az e törvényben meghatározott esetekben és módon az MNF rendelkezése
alapján végezhetõ.
(9) A közvetett támogatás kifizetését a filmelõállító, illetve a filmgyártó vállalkozás akkor kérheti az MNF-tõl, ha
a Hivatal által a filmalkotás adott gyártási idõszaka tekintetében meghozott, a 31/C. § (1) bekezdése szerinti határozata
jogerõre emelkedett és támogatási szerzõdést még nem kötött. A 31/C. § (1) bekezdése szerinti határozat jogerõre
emelkedésének idõpontjáról a Hivatal nyilvántartást vezet. A letéti számláról történõ kifizetés kizárólag a 31/C. §
(1) bekezdés szerinti határozat jogerõre emelkedésének sorrendjében történhet.
(10) Az MNF a közvetett támogatás kifizetését – a letéti számláján rendelkezésre álló keretösszeg erejéig –
a (9) bekezdés szerinti sorrendben a (9) bekezdés szerint jogosult filmelõállító vagy filmgyártó vállalkozás részére
a támogatás kifizetésére irányuló kérelmének benyújtását követõ 5 banki napon belül kezdeményezi a kincstárnál.
(11) Az MNF a letéti számlán kezelt pénzösszeg terhére az e törvény szerint közvetlen támogatásban vagy az MTVA
által nyújtott támogatásban is részesülõ filmalkotások közvetett támogatására, legfeljebb a Hivatalnak 31/B. §
(1) bekezdése szerinti kérelemre indult hatósági eljárásban hozott határozatában megállapított, a filmelõállító vagy
a filmgyártó vállalkozás által az adott filmalkotás tekintetében igénybe vehetõ közvetett támogatásra való
jogosultsága összege mértékéig tartalékot képezhet.
(12) Ha a letéti számlán rendelkezésre álló keretösszeg – a (11) bekezdésben említett tartalékot nem számítva – teljes
mértékben felhasználásra kerül, a (10) bekezdésben foglalt elintézési határidõ megszakad és az MNF a támogatások
kifizetését a letéti számlára pótlólagosan befizetett támogatások beérkezését követõen folytatja.”
22. §

(1) Az Mktv. 31/E. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A közvetlen filmgyártási költségek között az a filmgyártási és filmgyártás-elõkészítési költség ismerhetõ el, amely
e törvényben meghatározott, a mozgóképszakmai szervezetek és személyek nyilvántartásába való bejegyzés iránti
kérelem benyújtását követõen – a magyarországi gyártással összefüggésben belföldön vagy külföldön – keletkezett,
és megfelel a (2)–(9) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(2) A Hivatal a gyártási ütemezés adott szakaszára esõ összegként csak azon költségeket veszi figyelembe, amelyek
a kérelemben feltüntetett idõszak kezdõ és záró napja között kerültek a produkció munkaszámos fõkönyvi
kivonatában könyvelésre.”
(2) Az Mktv. 31/E. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A reklám- és propagandaköltségek közül kizárólag a gyártáshoz kapcsolódó azon reklámköltségek számolhatók el,
amelyek nem haladják meg az adott filmalkotás munkaszámos fõkönyvi kivonat 5. és 8. számlaosztálya összegének
2%-át, de legfeljebb az 5 millió forintot. Gyártáshoz kapcsolódó reklámköltség a werkfilm és a standfotó elõállítási
költsége, valamint a gyártáshoz közvetlenül kapcsolódó egyéb, a mozgóképszakmai hatóság által ilyennek elismert
költség. Nem tekintendõ gyártáshoz kapcsolódó reklámköltségnek a film reklámozását szolgáló bármilyen
reklámfelület-vásárlás, azon belül az írott sajtóban, köztéri helyeken vagy jármûveken elhelyezett, továbbá rádióban
vagy televízióban megjelentetett hirdetés.”
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(1) Az Mktv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal ellátja az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program mozgóképszakmai információs rendszerének
mûködtetéséhez szükséges feladatokat.”
(2) Az Mktv. 32. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Hivatal az általa kezelt mozgóképszakmai statisztikai adatbázisból kérelemre adatot szolgáltat.”

24. §

Az Mktv. III/A. Fejezet 6. Címe a következõ 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § A Hivatal ellátja Magyarország képviseletét az Európai Audiovizuális Obszervatóriumban.”

25. §

Az Mktv. a következõ IV/A. Fejezettel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLET FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA
35/A. § (1) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás – e fejezet alkalmazásában ideértve
a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó
reklámfilmet is – forgatása céljából történõ igénybevételére e fejezetet kell alkalmazni. A közterület filmforgatási célú
igénybevételének e fejezetben meghatározott szabályai nem mentesítenek a jogszabályban elõírt egyéb engedélyek
megszerzésének kötelezettsége alól, kivéve a közúti közlekedésrõl szóló törvényben a közút nem közlekedési célú
igénybevételére vonatkozóan elõírt közútkezelõi hozzájárulást.
(2) A települési önkormányzat képviselõ-testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek – községi önkormányzat képviselõ-testülete a rendeletében
foglalt felsõ határnak – megfelelõ mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja, olyan módon, hogy
a közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozza a közterülettel
határos magántulajdonú ingatlanok használatát és a korlátozás ne jelentsen aránytalan terhet a tulajdonos számára.
A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti.
(3) A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak 2014. január 1-jétõl a Központi Statisztikai Hivatal által a 2012. évre
közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követõen évente a tárgyévet megelõzõ
második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e
bekezdés szerinti módosított díjtételeit a fõvárosi és megyei kormányhivatal a 2014. évtõl kezdve évente honlapján
közzéteszi.
(4) A települési önkormányzat képviselõ-testülete rendeletében mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg
a meghatározott idõtartamot vagy területmértéket el nem érõ, valamint a közérdekû célokat szolgáló (különösen
oktatási, tudományos és ismeretterjesztõ témájú) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával
összefüggésben.
35/B. § (1) A 35/A. § (1) bekezdésében meghatározott célú közterület-használat iránti kérelmet a fõvárosi és megyei
kormányhivatalnál kell elõterjeszteni. A filmforgatási célú közterület-használathoz szükséges valamennyi hatósági
engedély iránti kérelem elõterjeszthetõ a fõvárosi és megyei kormányhivatalnál is, amely azokat haladéktalanul
továbbítja a hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságnak. A fõvárosi és megyei kormányhivatal kérelemre egyes
– kormányrendeletben meghatározott – eljárásokat összevont eljárásban folytat le.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal e § szerinti eljárására irányadó ügyintézési határidõ 5 munkanap, amelybe
nem számítanak bele a (4) bekezdésben említett idõszakok.
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a 35/A. § (1) bekezdésében meghatározott célú közterület-használatról a Ket.
76. §-a szerinti hatósági szerzõdésben állapodik meg a filmelõállítóval vagy a filmgyártó vállalkozással (a továbbiakban
együtt: kérelmezõ). A hatósági szerzõdés annak a települési önkormányzati képviselõ-testületnek a jóváhagyásával
válik érvényessé, amelynek tulajdonában a kérelemben megjelölt közterület áll.
(4) A hatósági szerzõdés jóváhagyásának feltételeként a települési önkormányzat képviselõ-testülete – a rendeletében
foglaltak alapján – meghatározza a közterület-használat egyedi feltételeit, ideértve az érintett közterület használati
díját is, és arról a fõvárosi és megyei kormányhivatalt, valamint a kérelmezõt az erre irányuló megkereséstõl számított
3 napon belül tájékoztatja. A kérelmezõ egyeztetést kezdeményezhet a képviselõ-testülettel a közterület-használat
feltételeirõl. Az egyeztetést a kezdeményezéstõl számított 3 napon belül kell megtartani és annak eredményérõl
a fõvárosi és megyei kormányhivatalt az egyeztetésrõl készült jegyzõkönyv megküldésével haladéktalanul
tájékoztatni kell. A közterület-használat feltételeinek – eredményes egyeztetés esetén módosított feltételeinek –
a kérelmezõ általi elfogadását követõen a kérelmezõvel megkötött, e feltételeket tartalmazó hatósági szerzõdést
a fõvárosi és megyei kormányhivatal haladéktalanul megküldi a települési önkormányzatnak.
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(5) Ha a települési önkormányzat képviselõ-testülete a hatósági szerzõdés jóváhagyását megtagadja, továbbá
a jóváhagyás feltételeinek hatósági szerzõdésbe történõ foglalásának hiányában vagy a települési önkormányzat által
közölt feltételektõl eltérõ tartalommal megkötött hatósági szerzõdés semmis. Nem tagadható meg a hatósági
szerzõdés jóváhagyása, ha az megfelel a települési önkormányzat képviselõ-testülete által meghatározott vagy
az egyeztetés eredményeként módosított feltételeknek.
(6) Ha a fõvárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti határidõben nem hozza létre a hatósági szerzõdést,
vagy a települési önkormányzat a jóváhagyás kérdésében a hatósági szerzõdés részére történt megküldésétõl
számított 5 munkanapon belül nem dönt, a kérelmezõt megilleti a 35/A. § (1) bekezdése szerinti kérelemben megjelölt
közterületnek a kérelemben megjelölt idõtartamra vonatkozó – ha pedig a kérelmezõ elfogadta a települési
önkormányzat (4) bekezdés szerint közölt vagy az egyeztetés eredményeként módosított feltételeit, e feltételeknek
megfelelõ – használata. Ezt a fõvárosi és megyei kormányhivatal a Ket. 71. § (4) bekezdése szerinti módon igazolja
a kérelmezõ részére.
(7) A települési önkormányzat képviselõ-testülete az e fejezetben meghatározott hatásköreit – a rendeletalkotás
kivételével – a polgármesterre, az alpolgármesterre vagy a bizottságára átruházhatja.”
26. §

(1) Az Mktv. V. Fejezete az Mktv. e törvény hatálybalépésekor hatályos 36. §-át magában foglaló módon a következõ
alcímnek megfelelõ címmel egészül ki:

„1. Cím
Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések”
(2) Az Mktv. V. Fejezetének e törvénnyel megállapított 1. Címe a következõ 36/A. §-sal és 36/B. §-sal egészül ki:
„36/A. § (1) E törvény a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCIX. törvénnyel
megállapított 14. § (5) bekezdését, 19/A. § (10) bekezdését és 26/B. § (4)–(9) bekezdését a mozgóképrõl szóló 2004. évi
II. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCIX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásban is alkalmazni
kell.
(2) A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCIX. törvénnyel megállapított 32. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatokat a Hivatal a 2013. évre vonatkozó adatgyûjtési feladatoktól kezdõdõen látja el.
(3) A kizárólag mûhelyként nyilvántartott mozgóképszakmai szervezet 2012. december 31-éig kérheti a Hivataltól
a 28. § (4) bekezdés szerinti minõségben történõ nyilvántartásba vételét. Ha a nyilvántartott mozgóképszakmai
szervezet e határidõig nem nyújt be kérelmet, vagy a kérelmét a Hivatal elutasítja, a Hivatal a kizárólag mûhelyként
nyilvántartott szervezetet törli a nyilvántartásából. Ha a mozgóképszakmai szervezet a mûhelyen kívül más
minõségében is szerepel a nyilvántartásban, a Hivatal kizárólag a mûhely minõségét törli a nyilvántartásból.
36/B. § (1) A Nemzeti Digitális Adattár, a Filmhíradók Online és a Gramofon Online alkalmazásokhoz kapcsolódó
vagyoni értékû jogok és kötelezettségek jogosultja és kötelezettje 2013. január 1-jétõl az állam.
(2) A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCIX. törvény hatálybalépésekor
a Nemzeti Digitális Adattár mûködtetését szolgáló, a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) tulajdonában lévõ ingó vagyon 2013. január 1-jén teljes egészében és
térítésmentesen az állam tulajdonába kerül.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott alkalmazások mûködtetésével összefüggõ, a mozgóképrõl szóló 2004. évi
II. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCIX. törvény hatálybalépésekor fennálló szerzõdéses jogviszonyokból
eredõ jogok és kötelezettségek a maguk egészében és változatlan feltételekkel szállnak át az államra, az alanyváltozás
nem érinti a szerzõdõ felek eredeti jogait és kötelezettségeit. A szerzõdéses jogviszonyokban megvalósuló
alanyváltozás tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló törvény szerzõdésmódosításra vonatkozó szabályai nem
alkalmazandók.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott alkalmazások fenntartásával és mûködtetésével közvetlenül összefüggõ
jogviszonyokban a Társaság jogutódja a MaNDA.
(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti vagyon tekintetében a vagyonkezelõi jogot a MaNDA gyakorolja.
(6) A vagyonnak az Szt. szerinti bekerülési értéke megegyezik a vagyonnak az átadás idõpontjában a Társaság által
vezetett könyv szerinti értékével.
(7) Az e § szerinti vagyonátadás adó- és illetékmentes.”
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(3) Az Mktv. V. Fejezete az Mktv. e törvény hatálybalépésekor hatályos 37. §-át és 38. §-át magában foglaló módon
a következõ alcímnek megfelelõ címmel egészül ki:

„2. Cím
Felhatalmazó rendelkezések”
(4) Az Mktv. 37. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a közterületi filmforgatással összefüggõ
közterület-használathoz szükséges egyes engedélyek összevont eljárásban való kiadásának rendjét.”
(5) Az Mktv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a nem filmgyártásra vonatkozó mozgóképszakmai tevékenységek e törvény szerinti támogatásának szabályait,
b) a 25. § (2) bekezdése szerinti „art” mozivá minõsítéshez szükséges feltételeket és a moziknak a fogyatékkal élõ
emberek számára való hozzáférhetõségének feltételeit,
c) az „art” besorolású mozik üzemeltetésének, valamint az „art” besorolású filmalkotások terjesztésének támogatására
vonatkozó részletes szabályokat
rendeletben állapítsa meg.”
(6) Az Mktv. 37. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a társadalompolitika összehangolásáért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a filmalkotás végefõcímében az állam támogatóként való feltüntetésének módját.”
(7) Az Mktv. 37. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselõ-testülete, hogy a tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatának díjára vonatkozóan alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat
területi és idõbeli korlátait, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.
(5) Felhatalmazást kap a községi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy a tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használata díjának felsõ határát rendeletben állapítsa meg.”
(8) Az Mktv. 38. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a Hivatal által e törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyezhetõ adatok körét, az adatszolgáltatásra
kötelezettek körét, a Hivatal részére teljesítendõ adatszolgáltatás és a nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás
módját,”
(9) Az Mktv. 38. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg)
„g) azon eljárások vagy a nem hatósági mozgóképszakmai statisztikai feladatok körét, amelyben kötelezõ vagy
kizárólagos az elektronikus kapcsolattartás,”
(10) Az Mktv. 38. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg)
„i) a Hatóság e törvény szerinti eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének és kezelésének
módját és feltételeit, a díjak mértékét és a díjképzés szabályait, valamint a díj nyilvántartásának és visszatérítésének
rendjét,”
(11) Az Mktv. 38. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg)
„j) a mozgóképszakmai statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget, a szolgáltatandó adatok körét,
az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, az adatszolgáltatás módját és idejét, valamint a mozgóképszakmai statisztikai
adatbázisból történõ adatszolgáltatás módját.”
(12) Az Mktv. V. Fejezetének az „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcíme a következõk szerint módosul:

„3. Cím
Az Európai Unió jogának való megfelelés”
(13) Az Mktv. V. Fejezete a következõ alcímmel egészül ki:

„4. Cím
Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
38/B. § E törvény III. Fejezete az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”
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Az Mktv.
a) az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel,
b) a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel, és
c) a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel
egészül ki.
(1) Az Mktv.
1. 1. § (3) bekezdésében a „törvény I. fejezetét és II. fejezetének 1., 2. és 4. címét” szövegrész helyébe a „törvényt”
szöveg, a „költségvetésben, helyi” szövegrész helyébe a „költségvetésrõl szóló törvényben, helyi önkormányzat”
szöveg,
2. 2. § 7. pontjában az „a 3. §” szövegrészek helyébe az „az 1. melléklet” szöveg,
3. 2. § 14. pontjában a „támogató szervezet” szövegrész helyébe a „támogató”, az „az 1. § (3) bekezdésében
meghatározott,” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
4. 2. § 20b. pontjában a „27. § szerinti nyilvántartásba” szövegrész helyébe a „mozgóképszakmai hatóság
nyilvántartásába” szöveg,
5. 5. § (3) bekezdésében az „Az e törvényben meghatározott állami támogatási” szövegrész helyébe
az „A mozgóképszakmai támogatási” szöveg, az „az állami támogatások” szövegrész helyébe az „azok” szöveg,
6. 5. § (4) bekezdésében az „ , illetve a törvényben meghatározott állami” szövegrész helyébe az „és
a mozgóképszakmai” szöveg,
7. II. Fejezet 1. alcímének címében a „támogatási” szövegrész helyébe a „mozgóképszakmai támogatási” szöveg,
8. 6. §-ában az „A fejezet célja olyan átfogó támogatási rendszer kereteinek meghatározása, amely
kiszámíthatóságával elõsegíti a magyar mozgóképipar stabilitását, hatékonyabbá és jobban ellenõrizhetõvé teszi
a közpénzek felhasználását, továbbá az állami támogatásban részesülõ filmalkotásokra és mozgóképszakmai
szervezetekre egységes alapfeltételeket állapít meg. Ennek megfelelõen a” szövegrész helyébe
az „A mozgóképszakmai” szöveg,
9. 6. § f) pontjában a „határontúli” szövegrész helyébe a „határon túli” szöveg,
10. 8. § (1) bekezdésében az „A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNF)” szövegrész helyébe az „Az MNF” szöveg,
11. 9/B. § (1) bekezdés f) pontjában az „az állami” szövegrész helyébe az „e törvény szerinti” szöveg,
12. 9/B. § (1) bekezdés h) pontjában a „mozgóképszakmai állami” szövegrész helyébe a „mozgóképszakmai” szöveg,
13. 12. § (1) bekezdésében a „szelektív támogatás útján” szövegrész helyébe az „– a filmalkotás jellemzõitõl, így
különösen a filmalkotás forgatókönyvétõl, költségvetésétõl, mûvészi értékétõl, a filmalkotás szerzõinek,
alkotóinak és szereplõinek személyétõl, vagy az egyéb támogatandó cél jellegétõl függõen – pályázat vagy
egyedi kérelem alapján” szöveg,
14. 12. § (2) bekezdésében az „A szelektív támogatáson belül a támogatást nyújtó szervezetek visszatérítendõ, illetve
vissza nem térítendõ támogatásokat nyújthatnak.” szövegrész helyébe a „Közvetlen támogatás visszatérítendõ
vagy vissza nem térítendõ formában nyújtható.” szöveg, a „támogató szervezetek határozzák” szövegrész
helyébe a „támogató határozza” szöveg,
15. 12. § (4) bekezdésében a „nyújtott állami támogatás felsõ határának (maximális mértékének) elérése
szempontjából a támogató szervezetek számától függetlenül valamennyi mozgóképszakmai állami” szövegrész
helyébe a „nyújtható támogatás maximális mértékének meghatározása szempontjából a filmalkotáshoz nyújtott
valamennyi” szöveg, az „állami támogatását” szövegrész helyébe a „támogatását” szöveg,
16. 12. § (5) bekezdésében az „A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (a továbbiakban: MTVA) –
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban: Médiatanács)” szövegrész helyébe
az „Az MTVA – a Médiatanács” szöveg,
17. 12. § (6) bekezdésében a „más támogató szervezetekkel” szövegrész helyébe az „a támogatóval” szöveg,
18. 12. § (9) bekezdésében az „Az e törvény szerinti közvetett állami” szövegrész helyébe az „A közvetett” szöveg,
19. 13. § (2)–(4) bekezdésében az „A közvetlen és közvetett támogatás” szövegrész helyébe az „Az e törvény szerinti
támogatás” szöveg,
20. 13. § (3) bekezdésében a „közvetlen támogatást nyújtó szervezetnek – több támogató esetén a támogatás
arányában –” szövegrész helyébe a „támogatónak” szöveg,
21. 13. § (6) bekezdésében a „megítélésekor a filmalkotással kapcsolatos elsõ állami támogatásra” szövegrész helyébe
a „megállapítása során a filmalkotás e törvény szerinti támogatására” szöveg,

28162

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 170. szám

22. 13. § (7) bekezdésében, 14. § (3) bekezdés d) pontjában, 14/A. § (4) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében
a „támogató szervezet” szövegrészek helyébe a „támogató” szöveg,
23. 13. § (9) bekezdésében az „E törvény szerinti közvetlen” szövegrész helyébe a „Közvetlen” szöveg,
24. 14. § (1) bekezdésében az „e törvényben meghatározott közvetlen és közvetett támogatásban a 27. §-ban”
szövegrész helyébe az „e törvény szerinti támogatásban a 28. §-ban” szöveg, a „támogató szervezet” szövegrész
helyébe a „támogató” szöveg,
25. 14. § (3) bekezdésében a „közvetlen és közvetett” szövegrész helyébe az „az e törvény szerinti” szöveg,
26. 14. § (3) bekezdés d) pontjában a „támogató szervezettel” szövegrész helyébe a „támogatóval” szöveg,
27. 14. § (3) bekezdés i) pontjában az „állami támogatás folyósításkor” szövegrész helyébe az „e törvény szerinti
támogatás folyósításakor” szöveg,
28. 14. § (3) bekezdés e) és f) pontjában az „a szervezet” szövegrész helyébe az „a gazdálkodó szervezet” szöveg,
az „olyan szervezet” szövegrész helyébe az „olyan gazdálkodó szervezet” szöveg, a „támogató szervezet”
szövegrész helyébe a „támogató” szöveg,
29. 14. § (4) és (6) bekezdésében, 14/A. § (1), (3) és (6) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében a „támogató
szervezet” szövegrész helyébe a „támogató” szöveg,
30. 14. § (6) bekezdésében a „támogató szervezetnek” szövegrész helyébe a „támogatónak” szöveg,
31. 14/A. § (6) bekezdésében a „támogató szervezetre” szövegrész helyébe a „támogatóra” szöveg,
32. 15. § (1)–(3) bekezdésében a „Szelektív” szövegrész helyébe a „Közvetlen” szöveg,
33. 15. § (4) bekezdésében az „a jelen” szövegrész helyébe az „az e” szöveg,
34. 18. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész
helyébe a „Hivatal” szöveg,
35. 18. § (3) bekezdésében az „NMHH fõigazgatójának (a továbbiakban: fõigazgató)” szövegrész helyébe az „NMHH
fõigazgatójának” szöveg, az „a fõigazgató” szövegrész helyébe az „az NMHH fõigazgatója” szöveg,
36. 19. § (1) bekezdés f) pontjában az „a közvetett és közvetlen állami” szövegrész helyébe az „az e törvény szerinti”
szöveg,
37. 19/A. § (4) bekezdésében a „támogató szervezet” szövegrész helyébe a „támogató” szöveg,
38. 19/A. § (7) bekezdésében az „Amennyiben a Hatóság – jelen törvény” szövegrész helyébe a „Ha a Hatóság –
az e törvény” szöveg,
39. 19/E. § (2) bekezdésében az „állami” szövegrész helyébe az „e törvény szerinti” szöveg,
40. 19/H. § (8) bekezdés c) pontjában az „amennyiben a jelen törvény” szövegrész helyébe a „ha e törvény” szöveg,
41. 19/H. § (8) bekezdés d) pontjában a „jelen törvényben és az a) pontban külön” szövegrész helyébe
az „e törvényben” szöveg,
42. 19/I. § (1) bekezdésében az „a jelen törvény” szövegrész helyébe az „az e törvény” szöveg,
43. 19/I. § (1)–(3) bekezdésében az „az állami” szövegrész helyébe az „a központi” szöveg,
44. 19/I. § (2) és (3) bekezdésében a „közvetlen és közvetett” szövegrész helyébe az „az e törvény szerinti” szöveg,
45. 25/B. § (2) bekezdésében az „a 3. §-a” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet” szöveg,
46. 26/B. § (2) bekezdésében az „Az 1. § (3) bekezdése szerinti közvetlen állami” szövegrész helyébe az „A közvetlen”
szöveg,
47. 25/C. § (2) bekezdésében a „támogató szervezeteket” szövegrész helyébe a „támogatót” szöveg,
48. 28. § (1) bekezdésében a „közvetlen vagy közvetett állami” szövegrész helyébe az „az e törvény szerinti” szöveg,
az „1. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „e törvény” szöveg,
49. 28. § (2) bekezdésében a „képviselõje nevét és lakóhelyét” szövegrész helyébe a „képviselõje nevét és lakóhelyét,
valamint tulajdonosát vagy alapítóját” szöveg,
50. 28. § (9) bekezdésében a „támogató szervezet” szövegrészek helyébe a „támogató” szöveg, a „támogató
szervezettel” szövegrészek helyébe a „támogatóval” szöveg,
51. 29. § (1) bekezdés d) pontjában az „a jelen törvény” szövegrész helyébe az „e törvény” szöveg,
52. 29. § (2) bekezdésében az „állami támogatást nyújtó szervezet” szövegrész helyébe az „e törvény szerinti
támogatást nyújtó” szöveg,
53. 30. § (1) bekezdésében az „állami” szövegrész helyébe az „e törvény szerinti” szöveg,
54. 30. § (2) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésében a „külön” szövegrész helyébe a „kiadott” szöveg,
55. 31/A. § (2) bekezdésében az „a közvetlen és közvetett támogatásokhoz kapcsolódó jelen törvény szerinti”
szövegrész helyébe az „az e törvény szerinti” szöveg,
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56. III/A. Fejezet 5. cím az „A támogatásra jogosultság igazolása” alcímében az „igazolása” szövegrész helyébe
a „megállapítása” szöveg,
57. 31/D. § (3) bekezdésében a „több támogató” szövegrész helyébe az „a közvetett támogatás forrását biztosító több
szervezet” szöveg,
58. 31/F. § (1) bekezdés a) pontjában az „a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)” szövegrész
helyébe az „az Szt.” szöveg,
59. 31/F. § (5) bekezdésében az „a jelen” szövegrész helyébe az „e” szöveg,
60. 31/G. § (4) bekezdésében a „közvetett állami támogatási eljárásban az I. § (3) bekezdése szerinti közvetlen
támogatást nyújtó támogató szervezet az Elnök rendelete szerinti jegyzõkönyvet állít ki” szövegrész helyébe
a „közvetlen támogatást nyújtó – e rendelkezés alkalmazásában ideértve az MTVA-t is – az Elnök rendelete szerinti
jegyzõkönyvet állít ki” szöveg,
61. 32. § (4) bekezdésében az „állami” szövegrész helyébe az „e törvény szerinti” szöveg,
62. 36. § (2) bekezdésében a „jelen törvény” szövegrész helyébe az „e törvény” szöveg,
63. 38. § d) pontjában a „támogató szervezetek” szövegrészek helyébe a „támogató” szöveg,
64. 38. § f) pontjában a „megállapított közvetett és közvetlen állami” szövegrész helyébe a „megállapított, e törvény
szerinti” szöveg
lép.
(2) Az Mktv. 31/B. § (7) bekezdésében a „(6)” szövegrész helyébe a „(2a) és (6)” szöveg lép.
29. §

(1) Hatályát veszti az Mktv.
1. 1. § (3) bekezdésében a „ , valamint a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott mozgóképszakmai támogatásokra”
szövegrész,
2. 9/A. § (4) bekezdésében a „mûhelyek,” szövegrész,
3. 12. § (6) bekezdésében, 13. § (6) bekezdés a) és b) pontjában, 28. § (9) és (10) bekezdésében, 29. § (1) bekezdés
b) és c) pontjában, 32. § (3) bekezdésében az „állami” szövegrész,
4. 12. § (10) bekezdésében az „állami” szövegrészek,
5. 14. § (3) bekezdés a) pontjában az „a 27. § szerinti” szövegrész,
6. 14. § (3) bekezdés h) pontjában, 25. § (2) bekezdésében, 25/C. § (1) bekezdés a) pontjában a „külön” szövegrész,
7. 19. § (1) bekezdés f) pontjában a „társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti” szövegrész,
8. 29. § (1) bekezdés b) pontjában az „igénylõ által” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Mktv.
1. 2. § 9., 10., 12., 22. és 26. pontja,
2. I. Fejezet 3. Címe,
3. 12/B. §-a,
4. 26/A. § (5) bekezdése,
5. 27. §-a, és
6. IV. Fejezete

30. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 19. § (2) bekezdése és a 28. § (2) bekezdése e törvény kihirdetését követõ 60. napon lép hatályba.
(3) A 25. §, a 26. § (4) és (7) bekezdése, valamint a 27. § c) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

31. §

A 28. § (1) bekezdés 35. és 36. pontja és a 29. § (1) bekezdés 7. pontja az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CXCIX. törvényhez
„1. melléklet a 2004. évi II. törvényhez

Besorolási kategóriák
A) Játékfilmalkotás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

A

B

Magyar elemek

Elérhetõ
pont

1. Szerzõk:
Rendezõ
Forgatókönyvíró
Zeneszerzõ
Összesen
2. Filmelõállító
Filmelõállító cég
Producer
Összesen
3. Eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás
4. Szereplõk (képben vagy hangban megjelenõ):
Fõszereplõk
Mellékszereplõk
Összesen
5. a) Mûvészeti munkatársak:
Operatõr
Vágó
Díszlet- és látványtervezõ
Jelmeztervezõ
Maszkmester
b) Technikai munkatársak:
Hangmérnök
Szakalkalmazottak
Munkások
Összesen
6. Forgatási és utómunka:
a) A filmalkotás elkészítésének helye
Forgatási helyszínek
Forgatási laboratórium (negatív hívás és muszter készítés)
b) A forgatás céljára igénybe vett technika
Kép
Világítás
Technikai szerkezetek
c) Hangi utómunka (keverés)
d) Laboratóriumi munkák és elektronikus képi utómunka
Összesen

12
8
4
24
10
5
15
15
10
5
15
3
2
2
2
1
2
2
1
15

3
2
2
1
1
3
4
16
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B) Animációs filmalkotás, és számítógépes vagy játékprogramban megjelenõ filmalkotás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A

B

Magyar elemek

Elérhetõ
pont

1. Szerzõk:
Irodalmi könyv szerzõje
Figuratervezõ
Képesforgatókönyv-író
Rendezõ
Zeneszerzõ
Összesen
2. Filmelõállító
Filmelõállító cég
Producer
Összesen
3. Eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás
4. Szereplõk (figurák hangjai)
5. Mûvészeti és technikai munkatársak:
Képtervezõk és vezetõ képtervezõ
Háttértervezõ
Animátorok
Kifestõk
Kompozitáló
Összesen
6. Utómunkák
Vágó
Hangmérnök
Összesen

6
4
7
10
3
30
10
5
15
10
3
10
4
10
7
3
34
4
4
8
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C) Dokumentumfilm-alkotás és tudományos ismeretterjesztõ filmalkotás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A

B

Magyar elemek

Elérhetõ
pont

1. Szerzõk:
Rendezõ
Forgatókönyvíró, szerkesztõ vagy dramaturg
Zeneszerzõ
Összesen
2. Filmelõállító
Filmelõállító cég
Producer
Összesen
3. Eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás
4. Szereplõk (képben vagy hangban megjelenõ):
5. Mûvészeti és technikai munkatársak:
Operatõr
Hangmérnök
Vágó
Összesen
6. Forgatási és utómunka:
a) Forgatási helyszínek
b) A forgatás céljára igénybe vett technika
c) Hangi utómunka (keverés)
d) Laboratóriumi munkák (trükk, fényelés) és elektronikus képi utómunka
Összesen

12
8
4
24
10
5
15
13
15
10
4
3
17
6
2
4
4
16
”
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2. melléklet a 2012. évi CXCIX. törvényhez
„2. melléklet a 2004. évi II. törvényhez

A filmalkotással szemben megkövetelt kulturális feltételek
A

B
Adható
pont

1
2

Kulturális tartalom

3

a) a filmalkotás témája vagy az annak alapjául szolgáló mû olyan történeten (eseményen)
alapul, amely része a magyar vagy európai kultúrának, illetve történelmi, mitológiai, vallási
szempontból fontos történet (esemény) bemutatásával, illetve feldolgozásával kapcsolatos

1

4

b) a filmalkotás témájában vagy az annak alapjául szolgáló mûben olyan személyek vagy
karakterek szerepelnek, akik kapcsolatosak a magyar vagy az európai kultúrával, illetve
a történelemmel, a társadalommal vagy a vallással való kapcsolódásuk miatt meghatározóak

1

5

c) a filmalkotás a magyar vagy az európai szokásokat és életmódot mutatja be vagy ezek egyes
elemeit népszerûsíti

1

6

d) a filmalkotás magyar vagy más európai helyszínen, illetve ehhez köthetõ kulturális
környezetben játszódik vagy képi megjelenítésében magyar vagy más európai települést (várost,
tájat, tájegységet), illetve jellegzetes magyar vagy európai kulturális motívumot mutat be

1

7

e) a filmalkotás forgatókönyve vagy az annak alapjául szolgáló mû egy irodalmi mû
feldolgozásán vagy valamely más kulturális értéket hordozó mû (képzõ- vagy iparmûvészeti
alkotás, zenemû stb.) adaptációján alapul

1

8

f) a filmalkotás témájának vagy az annak alapjául szolgáló anyagnak a magyar vagy más európai
ország társadalma számára kulturálisan, szociológiailag vagy politikai szempontból releváns
kérdés áll a középpontjában

1

9

g) a filmalkotás valamely fontos magyar vagy európai értéket – különösen a kulturális
sokszínûséget, a kulturális hagyományok vagy a család tiszteletét, a szolidaritást, az
egyenjogúságot, a kisebbségvédelmet, az emberi jogokat, a toleranciát, a környezetvédelmet –
tükröz vagy jelenít meg

1

10

h) a filmalkotás a magyar vagy az európai kultúra és identitás jobb megismerését szolgálja

1

11

Gyártási feltételek

12

i) a filmalkotás kulturális értéket mûfaja alapján létrehozó filmalkotás;

13

j) a filmalkotás alábbi közremûködõi között magyar vagy más EGT-állam polgára található,
illetve olyan nem EGT-állam polgára, aki nemzetközi filmfesztiválon díjat nyert mint:

14

ja) rendezõ

15

jb) producer

16

jc) operatõr

17

jd) forgatókönyvíró

18

je) fõ- és mellékszereplõk

19

jf) zeneszerzõ

20

jg) látványtervezõ

21

jh) jelmeztervezõ

22

ji) vágó

23

jj) maszkmester

24

jk) fõgyártásvezetõ/gyártásvezetõ vagy

25

jl) utómunka-gyártásvezetõ (hangi/képi/digitális)

26

k) a filmalkotás végsõ változata valamely EGT-tagállam nyelvén készül

4
1 pont
minden
2
teljesített
kategória
után;
legfeljebb
6 pont

4
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27

l) a filmalkotás közremûködõi – a j) pont szerint pontot szerzett közremûködõk kivételével –
legalább 51%-ban valamely EGT-tagállam polgárai, vagy olyan koprodukcióról van szó, amely
nem minõsül európai filmkoprodukciónak

4

28

m) a forgatási helyszín Magyarországon van

3

29

n) a filmgyártás-elõkészítés vagy az utómunka végzésének helye Magyarország

3
”

3. melléklet a 2012. évi CXCIX. törvényhez
„3. melléklet a 2004. évi II. törvényhez

A városi, a megyei jogú városi, a fõvárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint
A

1
2
3

4

5
6

7

Közterület megnevezése

a Világörökségrõl szóló
2011. évi LXXVII. törvényben
felsorolt budapesti
világörökségi területek és
Budapest turisztikailag
kiemelt központi területei
Budapest nagykörúton
belüli területei, valamint
Budapest Gellérthegy,
Krisztinaváros, Rézmál,
Rózsadomb, Tabán,
Vérhalom, Víziváros
városrészei
Budapest közigazgatási
területe a nagykörúton kívül
a város, a megyei jogú város
díszburkolatos vagy
turisztikailag kiemelt
központi területei
a város, a megyei jogú város
közigazgatási területének
nem díszburkolatos vagy
nem turisztikailag kiemelt
központi területei

B

C

D

Forgatási helyszín

Technikai kiszolgálás

Stáb parkolás

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

2 000

1 000

500

800

400

200

300

150

100

500

200

200

200

150

100

E

Ha valamely
közterület
a táblázat alapján
két különbözõ
díjkategóriába
esõ területet is
magában foglal,
a közterület
filmforgatási célú
használatának
díját a magasabb
díjtétel szerinti
kategória alapján
kell
meghatározni

E melléklet alkalmazásában:
1. Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezõben szereplõ színészek, egyéb közremûködõk,
díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, jármûvek által elfoglalt terület;
2. Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás technikai megvalósulását
elõsegítõ eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítõ berendezések), az azt kezelõ stáb, mûszaki
személyzet, a forgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és jármûvek által elfoglalt terület;
3. Stáb parkolás: Az 1–2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás helyszínétõl területileg
elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és jármûvek által elfoglalt terület.”
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2012. évi CC. törvény
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról*
1. §

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.) 1. § (2) bekezdés b)–d) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatás kedvezményezettje lehet az (1) bekezdésben foglalt célok megvalósítása érdekében tevékenykedõ:]
„b) civil szervezet, települési és területi önkormányzat, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi
személyiségû intézmény,
c) gazdasági tevékenységet üzletszerûen végzõ jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint
d) egyház, belsõ egyházi jogi személy, valamint az általuk fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális
és szociális intézmény.”

2. §

A Bgatv. 4. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdésben meghatározott kiadásokra évente az Alap adott költségvetési évben teljesülõ bevételének
– ide nem értve a részben vagy egészben visszatérítendõ támogatásokból és egyéb céltámogatásokból származó
bevételt – legfeljebb tíz százaléka használható fel.”

3. §

A Bgatv. 7. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(A Kollégium tagjának megbízatása megszûnik)
„g) visszahívásával.”

4. §

A Bgatv. 7. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A Kollégium elnökének megbízatása megszûnik)
„c) visszahívásával.”

5. §

A Bgatv. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kollégium tagját és elnökét a Bizottság indokolás nélkül bármikor visszahívhatja.”

6. §

A Bgatv. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nemzetpolitikáért felelõs miniszter szükség szerint, de legalább évente egyszer, május 31-ig tájékoztatja
a Kormányt, a Kormány ezt követõen beszámol az Országgyûlésnek az Alap elõzõ évi tevékenységérõl és mûködésérõl,
valamint e törvény alkalmazásának tapasztalatairól. A beszámolót az Alap honlapján nyilvánosságra kell hozni.”

7. §

A Bgatv. 5. Az Alap mûködése alcíme a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A Bizottság – különös méltánylást érdemlõ esetekben – eltekinthet a szerzõdésben rögzítettektõl eltérõen
felhasznált támogatás visszafizetésével kapcsolatos kamat felszámításától, illetve dönthet a már megállapított kamat
részben vagy egészben történõ elengedésérõl, kivéve, ha a támogatást gazdasági tevékenységhez kapták vagy
használták fel.
(2) A kamat felszámításának mellõzése, továbbá a kamat mérséklése és elengedése szempontjából különös
méltánylást érdemlõ esetként a Bizottság a következõ tényezõket veszi figyelembe:
a) természetes személy támogatott esetében a különösen kedvezõtlen szociális helyzetet, valamint azt, hogy
a támogatás kamattal történõ visszafizetése a kötelezett és a vele egy háztartásban élõk megélhetését súlyosan
veszélyeztetné,
b) nem természetes személy támogatott esetén azt, hogy a támogatás kamattal növelt összegben való visszafizetése
a támogatott a határon túli magyarságnak a szülõföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi
gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megõrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti
sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erõsítése érdekében kifejtett tevékenységét veszélyeztetné.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak, amennyiben az Alap céljaitól eltérõ támogatás felhasználására
került sor.”
8. §

A Bgatv. 7. Záró és átmeneti rendelkezések alcíme a következõ 20. §-sal egészül ki:
„20. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CC. törvénnyel
(a továbbiakban: Mód.tv.) megállapított 11/A. §-t a Mód.tv. hatálybalépését megelõzõen benyújtott nyilvános
pályázatok és egyedi kérelmek alapján megkötött támogatási szerzõdések alapján nyújtott támogatások a Mód.tv.
hatálybalépését követõ visszakövetelése esetén felszámítandó kamat esetén is alkalmazni kell.”

9. §

A Bgatv. 7. Záró és átmeneti rendelkezések alcíme a következõ 21. §-sal egészül ki:
„21. § A Mód.tv. által megállapított 7. § (1) bekezdés g) pontját, illetve 7. § (2) bekezdés c) pontját a Mód.tv.
hatálybalépését megelõzõen a Kollégium elnökévé, illetve tagjává kinevezett személyek esetén is alkalmazni kell.”

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez
a fejezetet irányító szerv hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, ha az államháztartás központi alrendszerébe
tartozó költségvetési szerv részére pályázati úton elnyert költségvetési támogatás biztosításával, az európai uniós
források felhasználásával vagy elkülönített állami pénzalap javára feladatátadással kapcsolatban szükséges.”

11. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Bgatv.
a) 9. § (5) bekezdése,
b) 18. § (1) bekezdés e) pontja, valamint
c) 18. § (2) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 61. § (7) bekezdésében a „támogató” szövegrész.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CCI. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról*
1. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 10/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„10/A. § (1) A radioaktív hulladék tárolójának, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges tárolójának
(a továbbiakban: tároló) engedélyese a 4. § (4) bekezdésében és a 10. § (2) bekezdésében foglaltakról, továbbá a 40. §
szerinti feladatok elvégzésérõl
a) a tárolónak helyt adó település vagy települések, és az azzal területileg határos települések lakosságát; valamint
b) a tároló létesítését szolgáló engedélyezett telephely-kiválasztási helyszíni kutatófúrások által érintett települések
lakosságát a törvényben elõírt tájékoztatási kötelezettségének ott meghatározott módon történõ ellátása mellett
az ellenõrzési és információs célú önkormányzati társulások (a továbbiakban: társulás) útján is rendszeresen
tájékoztathatja.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A társulásoknak a tárolóhoz vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból támogatás
adható. Támogatás tárolónként, vagy tervezett tárolónként csak egy ellenõrzési és információs célú önkormányzati
társulásnak adható. A támogatás tájékoztatási, ellenõrzési, mûködési és településfejlesztési célokra használható fel.
(3) A társulás a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint jön létre. A (2) bekezdés
szerinti támogatás a társulásnak csak akkor adható, ha:
a) az (1) bekezdés a) pontja esetében az ott meghatározott összes település legalább felének és ezek között a tárolónak
helyt adó település vagy települések képviselõtestülete a társulási megállapodást jóváhagyja,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetében az ott meghatározott települések legalább felének képviselõtestülete a társulási
megállapodást jóváhagyja, és
c) a társulás a tag helyi önkormányzatok önként vállalt tájékoztatási és ellenõrzési feladatainak ellátását szolgálja.
(4) Ha a tároló létesítését szolgáló engedélyezett telephely-kiválasztási helyszíni kutatófúrások idõközben
– az elvégzett kutatások eredményeként – a már létrejött társulás tagjai mellett újabb települések területére is
kiterjednek, az engedélyes e települések polgármestereit tájékoztatja errõl, valamint arról, hogy csatlakozhatnak
a társuláshoz.
(5) A telephely-kiválasztási kutatásokat szolgáló felszín alatti kutatólaboratórium létesítésének megkezdésekor
a társulás csak akkor részesülhet támogatásban, ha az (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (3) bekezdés a) és
c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
(6) A támogatás esedékes részösszegének lehívását a társulásoknak nyújtott támogatásokról szóló jogszabályban
meghatározott feltételek teljesülése esetén a tároló engedélyese kezdeményezi. A lehívás alapján a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap kezelõje a támogatás részösszegét közvetlenül a társulásnak utalja át.”
2. §

Az Atv. 14. § (4b) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4b) A bíróság a (4), a (4a) bekezdés szerinti határozatok, valamint az atomerõmû tervezett üzemidején túli
üzemeltetéséhez kiadott engedélyt tartalmazó határozat végrehajtását nem függesztheti fel.”

3. §

Az Atv. 62. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyagok
átmeneti tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésének
finanszírozását biztosító, az államháztartásról szóló törvény szerint elkülönített állami pénzalap. A Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap terhére kizárólag a 10/A. § (2) bekezdésében és a jelen bekezdésben meghatározott célokra lehet
kifizetést teljesíteni.”

4. §

Az Atv. 64. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelõje a felhalmozott vagyont a 10/A. § (6) bekezdésében foglalt kivétellel
a 40. § (1) bekezdése szerint kijelölt szerv útján, kizárólag a 62. § (1) bekezdésben megjelölt célokra fordíthatja.”

5. §

Az Atv. a következõ 66/B. §-sal egészül ki:
„66/B. § A 14. § (4b) bekezdését az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi
CCI. törvény 2. §-ának hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. §

Az Atv. 67. § o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]
„o) a 10/A. § alapján létrejött társulások számára a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból nyújtható támogatás
felosztásának módjára és a folyósítására, a támogatási szerzõdés megkötésére, a támogatás felhasználásának
ellenõrzésére és az elszámolás rendjére vonatkozó szabályokat;”

7. §

Hatályát veszti az Atv. 66/A. § (4) bekezdése.

8. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A törvény 1. §-a, 3–4. §-a, 6–7. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CCII. törvény
a budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggõ egyes törvények módosításáról*
1. A budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosítása
1. §

A budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Beruházási tv.) 1. § b) pont bb) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(E törvény hatálya)
[b) a Budapest, Ifjúság útja–Stefánia út–Thököly út–Dózsa György út–Kerepesi út által határolt és a Dózsa György út és a
Kerepesi út által határolt területrésznek e két út keresztezõdésétõl]
„bb) a ba) alpont szerinti metszéspontból a Kerepesi útra állított merõleges vonal és a Dózsa György út metszéspontja
által meghatározott egyenessel lezárt területével kiegészített, a Mellékletben megjelölt területen egy önálló új
stadion, kiegészítõ létesítmények és az ezekhez tartozó parkoló építésére, a Budapesti Olimpiai Központ bõvítésére”
([az a) és b) pont a továbbiakban együtt: beruházás] terjed ki.)

2. §

A Beruházási tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A beruházás tekintetében az építtetõi feladatokat a Nemzeti Sportközpontok látja el. Az építtetõ a Magyar Állam
nevében és javára jár el.”

3. §

A Beruházási tv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az építtetõ a beruházás elõkészítéseként teljes körûen elkészíti vagy elkészítteti a szükséges terveket,
tanulmányokat. Az építtetõ ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, a saját nevére megszerzi
az építési engedélyeket, továbbá elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület elõkészítését. Az építtetõ gondoskodik
a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerzõdések megkötésérõl,
az építési mûszaki ellenõri tevékenység ellátásáról, valamint lebonyolítja a mûszaki átadás-átvételt.”

4. §

A Beruházási tv. 6. §-a a következõ (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A beruházás megvalósítása fontos közérdekû és közcélú tevékenység. A beruházás megvalósításához szükséges
ingatlant a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény szerinti adásvétel útján vagy más, jogszabályban
meghatározott jogcímen kell megszerezni.
(4) Ha az ingatlan a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem szerezhetõ meg, azt ki kell sajátítani. A beruházás
megvalósításához szükséges ingatlan megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál.
A kisajátítási eljárást az építtetõ vagy a Magyar Állam nevében szerzésre jogosult személy kérelmére kell lefolytatni.
(5) A beruházás megvalósításához szükséges, (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan az állam
tulajdonába és e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül az építtetõ vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelõi jog
kiterjed az ingatlanon megvalósított beruházással létrejövõ eszközökre is. Az állam javára a beruházás megvalósítása
céljából a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan vagyonkezelõi jogának ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.
(6) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Nemzeti Sportközpontok kötelesek a közöttük fennálló vagyonkezelési
szerzõdést a (3)–(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen módosítani.”

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása
5. §

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklete e törvény Melléklete szerint módosul.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
6. §

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 64. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány által külön jogszabályban olimpiai központnak minõsített, állami tulajdonban lévõ ingatlanok
vagyonkezelõje köteles az olimpiai központokat elsõdlegesen sportcélokra használni, ezt a célt az olimpiai központok
másodlagos használata során sem veszélyeztetheti.”

7. §

Az Stv. 64. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az olimpiai központok létesítése, felújítása, bõvítése vagy fejlesztése fontos közérdekû és közcélú tevékenység, a
tevékenységhez szükséges ingatlan megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál.”

8. §

Hatályát veszti az Stv. 39. § h) pontja.

4. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása
9. §

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. §-a a következõ q) ponttal egészül ki:
(Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, az alábbi közérdekû célokra lehetséges:)
„q) sportinfrastruktúra fejlesztése.”

10. §

A Kstv. 4. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
(A 2. § szerinti közérdekû célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás:)
„n) sportinfrastruktúra fejlesztése keretében sport- és ehhez kapcsolódó kiegészítõ létesítmény létesítése, bõvítése,
fejlesztése céljából, ha a sportlétesítmény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonban tartandó sportcélú ingatlanként olimpiai
központnak minõsül.”

5. Záró rendelkezések
11. §

E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

12. §

E törvény 5. §-a és Melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2012. évi CCII. törvényhez
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklete a következõ IV. ponttal egészül ki:
„IV. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonban tartandó sportcélú ingatlanok
1.

2.
3.
4.
4.a)
4.b)
4.c)
5.
6.

1146 Budapest, Istvánmezei út 3–5.
Budapesti Olimpiai Központ – Puskás Ferenc Stadion és
Budapest, Ifjúság útja–Stefánia út–Thököly
Létesítményei
út–Dózsa György út–Kerepesi út által
határolt és a Dózsa György és a Kerepesi út
által határolt területrésznek e két út
keresztezõdésétõl
a) a Dózsa György útnak a Jobbágy utca és a
Verseny utca közötti szakasza
meghosszabbításának a Kerepesi úttal
alkotott metszéspontja, és
b) az a) pont szerinti metszésponttól
a Kerepesi útra állított merõleges vonal és a
Dózsa György út metszéspontja által
meghatározott egyenessel lezárt területtel
kiegészített területe
2890 Tata, Baji út 21.
Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ –
Tatai Edzõtábor
8253 Révfülöp, Halász u. 51–53.
Révfülöpi Vitorláskikötõ
Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ – Nemzeti
Sportuszodák és Létesítményei
1138 Budapest, Margitsziget, 23801 és
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
23800/7 hrsz.
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.
Császár–Komjádi Sportuszoda
1103 Budapest, Kõér u. 1/a.
Kõér utcai Sportuszoda
6725 Szeged, Alsóvárosi Feketeföldek 158.
Nemzeti Kajak-Kenu és Evezõs Olimpiai Központ – Szeged,
Maty-ér
2336 Dunavarsány, külterület 050/4 hrsz.
Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ –
Dunavarsányi Edzõtábor”

2012. évi CCIII. törvény
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérõl szóló
2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról*
1. §

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérõl szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Dohánytörvény) 3. §-ának 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettõl elkülönült, önálló
üzlethelyiség, amelyben kizárólag dohánytermék, dohányterméket kiegészítõ termék, továbbá a szerencsejáték
szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény különös rendelkezései I. fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos
játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék, vagy jogszabály által meghatározott termék forgalmazható,
és amely üzlethelyiség külsõ felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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2. §

A Dohánytörvény 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének elõmozdítására, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság
átengedésérõl szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, továbbá a koncessziós szerzõdés megkötésének elõkészítésére
a miniszter 100%-os állami tulajdonban lévõ zártkörûen mûködõ nonprofit részvénytársaságot (a továbbiakban:
a részvénytársaság) alapít.”

3. §

A Dohánytörvény 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázat elbírálásának szempontjait. A szempontok között érvényt kell
szerezni a 13. § (5) bekezdésében foglaltaknak, továbbá elõnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki
a) megváltozott munkaképességû,
b) a pályázat benyújtásának napján, e napot megelõzõen legalább 3 hónapja egybefüggõen álláskeresõ, vagy
c) az a)–b) pontban írtaknak megfelelõ személyt foglalkoztat, vagy – feltéve, hogy a pályázati kiírás ezt lehetõvé teszi –
olyan gazdasági társaság, amelyben az a)–b) pont szerinti személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik.”

4. §

A Dohánytörvény 12. § (1) és (2) bekezdése következõ a szöveggel lép hatályba:
„12. § (1) A dohánybolt külsõ felületén mindössze a következõket lehet és kell jól láthatóan megjeleníteni:
a) „Nemzeti Dohánybolt” felirat;
b) olyan kör alakú jelzés, melynek átmérõje legalább 40 centiméter, és amelyen fehér alapon fekete nyomtatással
megjelenítésre kerül a következõ szám: „18”, azzal, hogy a kör alakú jelzés külsõ kerületén legalább egy 4 cm
vastagságú külsõ, piros gyûrû látszik;
c) a dohánybolt nyitva tartására és üzemeltetõjére vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatok;
d) a koncessziós szerzõdésben meghatározott, a dohányboltra utaló egységes jelzés;
e) jogszabály alapján dohányboltban forgalmazható termék(ek) forgalmazása esetén az ilyen termék(ek)re utaló felirat
vagy ábra azzal, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat mindenkor alkalmazni kell.
(2) A dohánybolt külsõ felületén – ide nem értve az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltakat – semmilyen olyan kép,
látvány vagy szöveg nem jeleníthetõ meg, amely dohánytermékre, dohányterméket kiegészítõ termékre, illetve
dohányzásra utal.”

5. §

A Dohánytörvény 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vámhatóság az engedélyt annak adja meg legfeljebb a koncessziós szerzõdésben meghatározott idõtartamra,
aki a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység biztonságos, szakszerû lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi
és gazdasági feltételekkel rendelkezik, és akit – a 10. §-ban foglaltak kivételével – érvényes koncessziós szerzõdés
e tevékenység végzésére feljogosít. Az engedélyt a vámhatóság – a dohányboltokra vonatkozó különös jogszabályi
rendelkezés hiányában – akkor adhatja meg, ha az erre jogosult a vámhatóság felé a kérelmében a
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének helyére vonatkozó alapvetõ adatokat (cím, helyrajzi szám,
alapterület, nyitva tartás idõ, helyszínrajz) bejelenti, és a helyiség jogszerû használatára vonatkozó jogcímet, valamint
a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszerzésének tényét igazolja. A vámhatóság a jogosultnak azonos
idõszakra, azonos koncessziós szerzõdés alapján csak egyetlen dohányboltra (elkülönített helyre) adhat érvényes
engedélyt; új engedélyt a jogosultnak csak a korábbi engedély visszavonásának hatályával lehet adni.”

6. §

A Dohánytörvény 23. §-ának (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Amennyiben a dohánytermék-nagykereskedõ, illetve más személy közvetve vagy közvetlenül e törvény által tiltott
ajándékot, árengedményt vagy juttatást nyújt a dohánytermék-kiskereskedõnek vagy reá tekintettel másnak, úgy
az ajándékot, árengedményt, illetve juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen elõnyök bármelyikét
nyújtják, a vámhatóság a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 47/C. §-ában
meghatározott mértékû bírsággal sújthatja.”

7. §

Nem lép hatályba a Dohánytörvény 15. § (6) bekezdése.

8. §

E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 72/2012. (XII. 15.) BM rendelete
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 13. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrás miniszter, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési
miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:
1. §

2. §

(1) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes
szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A miniszter a benyújtott pályázatokról)
„b) a Kvt. 27. § (11) bekezdésének teljesülése esetén a Kvt. 27. § (20) bekezdés b) pontja szerinti felszabaduló
elõirányzat, valamint a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésõbb 2012. december 20-áig”
(dönt.)
(2) Az R. 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter a kedvezményezettel)
„b) a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetében a döntés közlésétõl számított 15 napon belül, de legkésõbb
2012. december 21-éig”
(támogatási célonként támogatási szerzõdést köt. E határidõ kedvezményezettnek felróható okból történõ elmulasztása
jogvesztõ.)
(3) Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Többcélú kistérségi társulás esetén december 21-ig írásban nyilatkozni kell arról, hogy a fejlesztéssel érintett
intézményben ellátott feladatokért 2013. január 1-jétõl jogutódként mely fenntartó intézményi társulás lesz a felelõs.”
(4) Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetében a támogatás folyósítása egy összegben, a szerzõdéskötést
követõ 10 napon belül, de legkésõbb 2012. december 27-ig történik.”
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A belügyminiszter 73/2012. (XII. 15.) BM rendelete
a tûzoltási, mûszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tûzvédelmi technika
alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet módosításáról
A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 10. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A tûzoltási, mûszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tûzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló
15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. használati engedély: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF) által,
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tûzoltóság részére egy meghatározott, rendszeresítésre
kötelezett tûzvédelmi technika egyedi készenlétben tartásának kérelemre történõ engedélye;”
(2) Az R. 1. § 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„7. rendszeresítés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tûzoltóság részére a tûzvédelmi technika
korlátozás nélküli alkalmazásának engedélyezése;”
(3) Az R. 1. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. tûzvédelmi technika: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tûzoltóság jogszabályban elõírt
tûzvédelmi és mûszaki mentési alapfeladatainak ellátásához szükséges tûzoltó-technikai termék.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az OKF meghatározza a tûzvédelmi technika tervezését, fejlesztését és azok fõbb irányait.
(2) A létesítményi tûzoltóságok a rendszeresítettel együtt használható tûzvédelmi technikát tartanak készenlétben.”

3. §

(1) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tûzvédelmi technika korlátozott bevethetõséggel történõ készenlétben tartását, átminõsítését az OKF
az üzemeltetõ szervek kérelme alapján bírálja el.”
(2) Az R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tûzoltóság és a tûzoltó egyesület által készenlétben
tartott tûzvédelmi technika mûszaki állapotát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve jogosult
ellenõrizni.”

4. §

Az R. 4. § (2) bekezdésében a „tûzoltóságok” szövegrész helyébe a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi, helyi
szerve és az önkormányzati tûzoltóság” szöveg lép.

5. §

(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R. 12. §-a.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A belügyminiszter 74/2012. (XII. 15.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási
állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítõeszköz és világítástechnikai felszerelésérõl szóló
71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6., 11.
és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § d), e), f), g), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítõeszköz
és világítástechnikai felszerelésérõl szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: RUSZ) 21. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Alapellátás-kiegészítésre igényjogosult:)
„c) állománykategória váltás esetén a tiszthelyettesi állománykategóriából elõléptetett, továbbá a tábornokká
kinevezett, valamint”.

2. §

(1) A RUSZ 23. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1a) Ha a ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni ellátás része tárgyév december 31-ig elõreláthatóan nem,
vagy csak részben valósul meg, a természetbeni ellátmány fedezetéül visszatartott összeg fel nem használt részét
a tárgyévben ki kell fizetni.
(1b) Ha a ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni ellátásra visszatartott része meghaladja az igényjogosult
részére kiadásra kerülõ termékek összárát, akkor a különbözetet a tárgyévben ki kell fizetni.”
(2) A RUSZ 23. §-a a következõ (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az (1a) és (1b) bekezdés szerinti kifizetés elszámolását a 18. § eljárásrendje alapján kell végrehajtani azzal, hogy
az (1a) és (1b) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a miniszter állapítja meg.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Az emberi erõforrások minisztere 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelete
az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerésekrõl
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A miniszter által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken
végzett kiemelkedõ, illetve tartósan magas színvonalú szakmai tevékenységért adományozható.
(2) Miniszteri elismerésként díj, emlékérem, emlékplakett, cím (a továbbiakban együtt: díj) és a Miniszter Elismerõ
Oklevele adományozható.

2. §

(1) A miniszter által adományozandó díjak az egészségügyi ágazatban a következõk:
1. Hõgyes Endre-díj,
2. Semmelweis-díj,
3. Batthyány-Strattmann László-díj,
4. Pro Sanitate díj,
5. Pro Vita díj.
(2) A miniszter által adományozandó mûvészeti díjak a kulturális ágazatban a következõk:
1. Balassa Péter-díj,
2. Balázs Béla-díj,
3. Balogh Rudolf-díj,
4. Blattner Géza-díj,
5. Erkel Ferenc-díj,
6. Ferenczy Noémi-díj,
7. Gérecz Attila-díj,
8. Harangozó Gyula-díj,
9. Hortobágyi Károly-díj,
10. Jászai Mari-díj,
11. József Attila-díj,
12. Liszt Ferenc-díj,
13. Márai Sándor-díj,
14. Munkácsy Mihály-díj,
15. Nádasdy Kálmán-díj,
16. Németh Lajos-díj,
17. Szabolcsi Bence-díj,
18. Táncsics Mihály-díj.
(3) A miniszter által adományozandó közmûvelõdési díjak a kulturális ágazatban a következõk:
1. Bessenyei György-díj,
2. Csokonai Vitéz Mihály-díj,
3. A Népmûvészet Ifjú Mestere díj.
(4) A miniszter által adományozandó közgyûjteményi díjak a kulturális ágazatban a következõk:
1. Móra Ferenc-díj,
2. Pauler Gyula-díj,
3. Szinnyei József-díj.
(5) A miniszter által adományozandó egyéb kulturális díjak a kulturális ágazatban a következõk:
1. A Kultúra Magyar Városa cím,
2. Bánffy Miklós-díj,
3. Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím,
4. Pro Cultura Hungarica emlékplakett.
(6) A miniszter által adományozandó díjak az oktatási ágazatban a következõk:
1. Eötvös József-díj,
2. Szent-Györgyi Albert-díj,
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3. Apáczai Csere János-díj,
4. Brunszvik Teréz-díj,
5. Németh László-díj,
6. Trefort Ágoston-díj,
7. Kármán Tódor-díj,
8. Pedagógus Szolgálati Emlékérem,
9. A Magyar Felsõoktatásért Emlékplakett.
(7) A miniszter által adományozandó díjak a sport ágazatban a következõk:
1. Bay Béla-díj,
2. Csík Ferenc-díj,
3. Kemény Ferenc-díj,
4. Eszterházy Miksa-díj,
5. Kerezsi Endre-díj.
(8) A miniszter által adományozandó díjak a szociális ágazatban a következõk:
1. Pro Caritate-díj,
2. Elige Vitam-díj,
3. Idõsekért-díj,
4. Pro Familiis-díj,
5. Szent Kristóf-díj,
6. Szociális Munkáért-díj,
7. Pro Voluntarius-díj,
8. Esélyegyenlõségért Díj.
(9) A miniszter által adományozható díjak az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok területén a következõk:
1. Károli Gáspár-díj,
2. Fraknói Vilmos-díj,
3. Scheiber Sándor-díj,
4. Lukács Móric-díj.
3. §

(1) A díjakban részesíthetõk körét, a díjak leírását és az adományozás feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Miniszter Elismerõ Oklevelében részesíthetõk körét és az adományozás feltételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Miniszteri elismerés adományozását – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában – az adományozási alkalmat legalább
3 naptári hónappal megelõzõen, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó
indokolással bárki – különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott – kezdeményezheti a miniszternél.
A kezdeményezés adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A miniszteri elismerések adományozására irányuló kezdeményezéseket – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik –
a miniszter által felkért személyekbõl álló bizottság (a továbbiakban: bizottság) készíti elõ döntésre. Az elismerések
adományozására irányuló döntés-elõkészítési eljárásra a miniszter normatív utasításban részletes szabályokat állapít
meg.
(3) Az elismerést a bizottság javaslata alapján a miniszter egyedi határozattal adományozza.
(4) A határidõ után beérkezett kezdeményezést a soron következõ adományozási alkalomnál lehet értékelni. Ez alól
a miniszter különösen indokolt esetben felmentést adhat.
(5) Az 1. mellékletben meghatározott elismerésekhez – az 1. mellékletben meghatározott mértékben – pénzjutalom jár.
A pénzjutalom számítási alapja az elismerés adományozásának idõpontjában irányadó, a központi költségvetésrõl
szóló törvényben meghatározott kormánytisztviselõi illetményalap (a továbbiakban: illetményalap).

5. §

(1) Nem részesíthetõ miniszteri elismerésben az a személy, vagy az a munkacsoport, amelynek tagja
a) ellen fegyelmi vagy büntetõ eljárás van folyamatban,
b) jogerõs fegyelmi büntetés vagy büntetõítélet hatálya alatt áll,
c) – a 2. § (1) bekezdés szerinti elismerések esetében – az egészségügyi tevékenység gyakorlását korlátozó etikai
jogkövetkezmény hatálya alatt áll.
(2) Azonos díjazott részére ugyanaz a díj egy ízben adományozható. Ettõl eltérõen – a kulturális ágazat 2. §
(2) bekezdésében foglalt díjainak kivételével – ugyanaz a díj kivételesen, egy alkalommal ismételten is
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adományozható abban az esetben, ha az elõzõ díj adományozását követõen szerzett, az annak alapjául szolgáló
érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják.
(3) A Kultúra Magyar Városa cím az 1. mellékletben foglalt feltételekkel ismételten is adományozható.
(4) Az elismerésre jelölt az elismerés kezdeményezõje részére
a) a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló,
b) az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel kapcsolatos,
c) a korábbi elismeréseivel összefüggõ, és
d) az adományozás esetén az elismerés elfogadásáról szóló
nyilatkozatot tesz az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelõzõen.
(5) A (4) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a nyilatkozat alapján
személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölõ, vagy az adományozás esetén az
elismerés el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthetõ. A nyilatkozat formanyomtatványát
a 4. melléklet tartalmazza.
6. §

(1) A kulturális ágazat 2. § (2) bekezdésben foglalt elismerései közül a Hortobágyi Károly-díj és a Blattner Géza-díj, a 2. §
(3) bekezdésében foglalt elismerései közül A Népmûvészet Ifjú Mestere díj megosztva is adományozható. Az elismerés
megosztása esetén a díjjal járó pénzjutalom összege – személyenként – nem haladhatja meg a mindenkori
jutalomösszeg 50%-át.
(2) A sport ágazat 2. § (8) bekezdésben foglalt elismerései közül a Csík Ferenc-díj, a Bay Béla-díj, a Kemény Ferenc-díj és
a Kerezsi Endre-díj megosztva is adományozható. Az elismerés megosztása esetén a díjjal járó pénzjutalom összege
– személyenként – nem haladhatja meg a mindenkori jutalomösszeg 50%-át.
(3) A szociális ágazat 2. § (9) bekezdésében foglalt elismerései közül a Pro Familiis-díj házastársak esetében történõ
adományozása esetén a jutalom összegét egyenlõ arányban kell megosztani a házastársak között.
(4) Az 1. melléklet eltérõ rendelkezése hiányában a díjak természetes személynek adományozhatóak.
(5) Az elismerések posthumus nem adományozhatóak.

7. §

(1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter, vagy az általa megbízott személy adja át.
(2) Az elismerések átadására az 1. mellékletben az egyes díjaknál megjelölt alkalmakkor kerül sor. Ezen kívül,
az adományozó döntése alapján, kivételes és indokolt esetben az átadásra állami és nemzeti ünnepek alkalmából is sor
kerülhet.

8. §

Méltatlanná válik a miniszter által adományozott díjra az a személy, akit szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen
szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytõl a miniszter a díjat visszavonja.

9. §

A minisztérium az elismerések adományozásáról, illetve visszavonásáról rendelkezõ határozatokat a minisztérium
honlapján, a Hivatalos Értesítõben, valamint a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

10. §

(1) A miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggõ kiadások fedezetét a mindenkori költségvetési törvény
alapján a minisztérium igazgatási elõirányzatán rendelkezésre álló forrásból kell biztosítani.
(2) Amennyiben a miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggõ kiadások fedezete a minisztérium igazgatási
elõirányzatán teljes egészében nem áll rendelkezésre, a kulturális ágazat elismeréseivel összefüggõ kiadások fedezete
részben, vagy egészében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 7. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak alapján a Nemzeti Kulturális Alapból kerül biztosításra.
(3) A Miniszter Elismerõ Oklevelében részesített személy jutalomban részesíthetõ. A jutalmazás fedezetét annak
a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetõje a jutalmazást kezdeményezi.

11. §

(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az (5) bekezdésben foglalt jogszabállyal vagy jogszabályi rendelkezéssel alapított díj adományozására e rendelet
hatálybalépését megelõzõen benyújtott kezdeményezéseket az adott ágazatban, illetve szakterületen e rendelettel
alapított díjra történõ kezdeményezésnek kell tekinteni és ekként kell elbírálni a 4. § (4) bekezdésében foglaltak szerint,
azzal, hogy a 4. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltése a jelölt számára abban az esetben is kötelezõ, ha
az (5) bekezdésben foglalt jogszabály alapján adatkezelési nyilatkozatot már tett.
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(3) A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen 2013. március 31-ig miniszteri elismerés adományozását
az adományozási alkalmat legalább 1 naptári hónappal megelõzõen is lehet kezdeményezni.
(4) E rendelet hatálybalépését követõen a Blattner Géza-díj és a Márai Sándor-díj elsõ alkalommal 2013-ban, a Gérecz
Attila-díj, a Balassa Péter-díj és a Hortobágyi Károly-díj elsõ alkalommal 2014-ben adományozható.
(5) Hatályát veszti
a) a könyvesboltoknak adható Hermész-díj alapításáról szóló 25/1997. (VII. 8.) MKM rendelet,
b) a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 1–22. §-a, 22/C–22/J. §-a és 23. § (4) bekezdése,
c) az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekrõl szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet,
d) a Gérecz Attila-díj alapításáról szóló 9/2003. (IV. 3.) NKÖM rendelet,
e) az egészségügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekrõl szóló 21/2005. (VI. 16.) EüM rendelet,
f) a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekrõl szóló 10/2008. (VI. 28.)
SZMM rendelet
fa) 2 .§ (1) bekezdés a) pontja,
fb) 4. § a)–g) és j) pontja,
fc) 10. § d)–f) és h)–k) pontja,
g) az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekrõl, az elismerésben részesíthetõk körérõl, valamint
az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet
ga) 1. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontja,
gb) 17. §-át megelõzõ címe,
gc) 17–21. §-a,
gd) 35. §-a,
ge) 13. melléklete,
h) a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet
ha) 3. § (1) bekezdés e)–g) pontja,
hb) 1. számú melléklete V–VII. pontja.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelethez

I. FEJEZET
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT
1. Hõgyes Endre-díj
1.1. A díj kiemelkedõ orvos-szakmai életmû elismeréseként adományozható, különös tekintettel az orvostudományi
kutatásban végzett jelentõs tevékenységre, illetve ennek eredményére.
1.2. A díj átadására minden évben Hõgyes Endre születése napja (november 30.) alkalmából kerül sor.
1.3. A díjból évente legfeljebb egy adományozható.
1.4. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a díj adományozására az Egészségügyi Tudományos Tanács
(a továbbiakban: ETT) elnökségének vagy bizottságának elõterjesztése alapján az ETT elnöke tesz javaslatot
a miniszternek.
1.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, egyoldalas, átmérõje
70 mm, 150x100 mm-es márvány lapra szerelve. Az emlékérem Hõgyes Endre domború arcképét ábrázolja.
1.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
2. Semmelweis-díj
2.1. A díj annak adományozható, aki az egészség megõrzése, a betegségek megelõzése és a gyógyítás terén kivételesen
magas színvonalú, példaértékû eredményt ért el, illetve tevékenységével jelentõsen hozzájárult ilyen eredmény
eléréséhez.
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2.2. A díj természetes személyeknek, önkormányzati, egyházi és civil szervezeteknek, egészségügyi intézményeknek és
gazdálkodó szervezeteknek adományható.
2.3. A díj átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napja (július 1.) vagy március 15-e alkalmából kerül sor.
A díj adományozható Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) vagy kiemelkedõ szakmai esemény
(pl. védõnõk napja, ápolók napja, mentõk napja, gyógyszerészek napja) alkalmából is.
2.4. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
2.5. A díjazott emlékszobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékszobor bronzból készült, 400 mm
magasságú kisplasztikai alkotás. A Semmelweis Ignác alakját megformáló emlékszobor Domonkos Béla
szobrászmûvész alkotása.
2.6. A díjhoz természetes személy díjazott esetén pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap
tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
3. Batthyány-Strattmann László-díj
3.1. A díj annak adományozható, aki szakmai vagy közszolgálati munkájával hozzájárult az egészségügyi ellátás
fejlesztéséhez, e tevékenysége során elért kimagasló teljesítménye elismeréseként.
3.2. A díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) vagy március 15-e
alkalmából kerül sor. A díj adományozható Semmelweis Ignác születése napja (július 1.) vagy kiemelkedõ szakmai
esemény (pl. védõnõk napja, ápolók napja, mentõk napja, gyógyszerészek napja) alkalmából is.
3.3. A díjból évente legfeljebb negyven adományozható.
3.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 85 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Batthyány-Strattmann
László domború arcképét ábrázolja, és azon a „BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ-DÍJ” felirat található.
3.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
4. Pro Sanitate díj
4.1. A díj az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedõ szakmai vagy közszolgálati tevékenységért
adományozható.
4.2. A díj átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napja (július 1.), Batthyány-Strattmann László születése
napja (október 28.), március 15-e vagy kiemelkedõ szakmai esemény (pl. védõnõk napja, ápolók napja, mentõk napja,
gyógyszerészek napja) alkalmából kerül sor.
4.3. A díjból évente legfeljebb hetven adományozható.
4.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 98 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, a gyógyító orvost és
a betegét ábrázolja.
4.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap négyszeresének megfelelõ összeg.
5. Pro Vita díj
5.1. A díj adományozható:
a) annak a teljes vért adó önkéntes véradónak, aki legalább 100 alakalommal adott vért,
b) az élõ önkéntes szerv- vagy szövetdonornak,
c) annak, aki az élet mentésében kiemelkedõ tevékenységet fejtett ki.
5.2. Az 5.1. pont a) alpontja alapján a díj adományozására tett javaslatról a bíráló bizottság kikéri a Magyar Vöröskereszt és
az Országos Vérellátó Szolgálat véleményét.
5.3. A díj átadására minden évben a Véradók Világnapján (november 26.) vagy a Transzplantációs Világnapon (október 10.)
kerül sor.
5.4. A díjból évente legfeljebb hetven adományozható.
5.5. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.
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II. FEJEZET
KULTURÁLIS ÁGAZAT
6. Balassa Péter-díj
6.1. A díj mûvészeti (irodalmi, színházi, zenei, képzõmûvészeti és filmes) területen elért kiemelkedõ esszé- és tanulmányírói
teljesítmény elismerésére adományozható.
6.2. A díj átadására a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerül sor.
6.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
6.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság három tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai
szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
6.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Balás Eszter szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Balassa Péter
domború arcképét ábrázolja és azon „BALASSA PÉTER-DÍJ” felirat található.
6.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.
7. Balázs Béla-díj
7.1. A díj a mozgókép területén kifejtett kiemelkedõ alkotótevékenység, valamint mûvészi és tudományos teljesítmény
elismerésére adományozható.
7.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
7.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható.
7.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
7.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Ágh Fábián Sándor szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Balázs
Béla domború arcképét ábrázolja, és azon „BALÁZS BÉLA-DÍJ” felirat található.
7.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Balogh Rudolf-díj
A díj kiemelkedõ fotómûvészeti, fotóriporteri, illetve fotószakírói tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb kettõ adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
8.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Balogh Rudolf
domború arcképét ábrázolja és azon „BALOGH RUDOLF-DÍJ" felirat található.
8.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Blattner Géza-díj
A díj kiemelkedõ bábmûvészeti tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság három tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai
szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
9.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Szöllõssy Enikõ szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Blattner
Géza domború arcképét ábrázolja, és azon „BLATTNER GÉZA-DÍJ” felirat található.
9.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

Erkel Ferenc-díj
A díj kiemelkedõ zeneszerzõi, zenei rendezõi tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb kettõ adományozható.
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10.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
10.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Lebó Ferenc szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Erkel Ferenc
domború arcképét ábrázolja és azon „ERKEL FERENC-DÍJ” felirat található.
10.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Ferenczy Noémi-díj
A díj kiemelkedõ iparmûvészeti, ipari tervezõmûvészeti tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
11.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Ferenczy Noémi
domború arcképét ábrázolja és azon „FERENCZY NOÉMI-DÍJ” felirat található.
11.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
12. Gérecz Attila-díj
12.1. A díj 35. év alatti, elsõsorban elsõ kötetes alkotóknak adományozható, akik a névadó szellemiségéhez méltó, jelentõs
irodalmi alkotást hoztak létre.
12.2. A díj átadására október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
12.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
12.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság három tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai
szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
12.5. A díjazott kisplasztikát és adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika forgatható, polírozott sárgaréz talpon
álló, bronzból készült, átmérõje 90, magassága 130, mélysége 55 mm. A kisplasztika Rácz Edit szobrászmûvész
alkotása, kétoldalas, az egyik oldalán jelenet, a másik oldalán „GÉRECZ ATTILA-DÍJ” felirat található.
12.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.
13. Harangozó Gyula-díj
13.1. A díj a táncmûvészet terén kiemelkedõ alkotói, elõadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismerésére
adományozható.
13.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
13.3. A díjból évente legfeljebb kettõ adományozható.
13.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
13.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szabó Gábor szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Harangozó Gyula
domború arcképét ábrázolja és azon „HARANGOZÓ GYULA-DÍJ” felirat található.
13.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Hortobágyi Károly-díj
A díj a cirkuszmûvészet terén kiemelkedõ artista és pedagógiai tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság három tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai
szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
14.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Hortobágyi Károly
domború arcképét ábrázolja és azon „HORTOBÁGYI KÁROLY-DÍJ” felirat található.
14.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
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15. Jászai Mari-díj
15.1. A díj kiemelkedõ színmûvészeti – színészi, rendezõi, díszlet- és jelmeztervezõi, látvány- és világítástervezõi,
dramaturgiai – és színháztudományi – színházelméleti és színházi kritikusi – tevékenység elismerésére
adományozható.
15.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
15.3. A díjból évente legfeljebb hét adományozható.
15.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
15.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Jászai
Mari domború arcképét ábrázolja, és azon „JÁSZAI MARI-DÍJ” felirat található.
15.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

József Attila-díj
A díj kiemelkedõ irodalmi – költõi, írói, mûfordítói, irodalomtörténészi – tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb hét adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
16.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, József Attila domború
arcképét ábrázolja és azon „JÓZSEF ATTILA-DÍJ” felirat található.
16.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

Liszt Ferenc-díj
A díj kiemelkedõ zenei elõadó-mûvészeti tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
17.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Liszt Ferenc domború
arcképét ábrázolja és azon „LISZT FERENC-DÍJ” felirat található.
17.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
18. Márai Sándor-díj
18.1. A díj írói életmû vagy a díj adományozását megelõzõ két évben megjelentetett kimagasló értékû prózakötet, valamint
magyar író külföldi elismerést szerzett munkássága elismerésére adományozható.
18.2. A díj átadására a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerül sor.
18.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
18.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság három tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai
szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
18.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csikai Márta szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Márai Sándor
domború arcképét ábrázolja és azon „MÁRAI SÁNDOR-DÍJ” felirat található.
18.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.

Munkácsy Mihály-díj
A díj kiemelkedõ képzõmûvészeti tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb hét adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
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19.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Munkácsy Mihály
domború arcképét ábrázolja és azon „MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJ” felirat található.
19.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
20. Nádasdy Kálmán-díj
20.1. A díj kiemelkedõ zenés színházi rendezõi, színháztudományi, dramaturgi és mûfordítói tevékenység elismerésére
adományozható.
20.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
20.3. A díjból évente legfeljebb egy adományozható.
20.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság három tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai
szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
20.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kereszthury Gábor ötvösmûvész alkotása, egyoldalas, Nádasdy Kálmán
domború arcképét ábrázolja, és azon „NÁDASDY KÁLMÁN-DÍJ” felirat található.
20.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.
21. Németh Lajos-díj
21.1. A díj a kortárs képzõmûvészet, iparmûvészet, design, építészet területén végzett kiemelkedõ mûvészettörténészi,
mûkritikusi, kurátori tevékenység elismerésére adományozható.
21.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
21.3. A díjból évente legfeljebb egy adományozható.
21.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság három tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai
szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
21.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem négyzet alakú, bronzból készült,
mérete 60x60 mm, vastagsága 10 mm. Az emlékérem alkotója Csiky Tibor szobrászmûvész, kivitelezõje és a hátlap
tervezõje Budahelyi Tibor szobrászmûvész. Az emlékérem elõoldalát geometrikus kompozíció díszíti, hátoldalán
„NÉMETH LAJOS-DÍJ” felirat található.
21.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.

Szabolcsi Bence-díj
A díj kiemelkedõ zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztõ tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb egy adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság három tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai
szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
22.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllõssy Enikõ szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Szabolcsi Bence
domború arcképét ábrázolja és azon „SZABOLCSI BENCE-DÍJ” felirat található.
22.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelõ összeg.
23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.

Táncsics Mihály-díj
A díj kiemelkedõ újságírói tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb három adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
23.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Csontos László szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Táncsics
Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon „TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJ” felirat található.
23.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.
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24. Bessenyei György-díj
24.1. A díj azoknak a közmûvelõdési intézményekben, más szervezetekben dolgozó közmûvelõdési szakembereknek
adományozható, akik huzamosabb ideig kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenységet folytatnak, elméleti
tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével szolgálták a korszerû
mûvelõdést és a mûvészi ízlés fejlesztését.
24.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
24.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
24.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
24.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 90, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászmûvész alkotása, elsõ oldalán középen Bessenyei
György domború arcképét ábrázolja, és azon „BESSENYEI GYÖRGY-DÍJ” félkörívû felirat található. Az emlékérem
hátoldalát „A KÖZMÛVELÕDÉSÉRT” felirat díszíti.
24.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.
25. Csokonai Vitéz Mihály-díj
25.1. A díj a nem hivatásos, amatõr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zenemûvészet, képzõ-, fotó-,
film-, videó-mûvészet, táncmûvészet, valamint a hagyományõrzés, a tárgyalkotó és elõadó népmûvészet területén
elért kimagasló mûvészeti munka elismerésért
a) amatõr alkotó- és elõadómûvész természetes személyek
b) amatõr alkotó- és elõadómûvészeti csoportok
részére adományozható.
25.2. A díj átadására a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerül sor.
25.3. A díjból évente legfeljebb öt, ezen belül
a) a 25.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb kettõ,
b) a 25.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb három
adományozható.
25.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
25.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Péterffy László szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Csokonai Vitéz
Mihály arcképét ábrázolja és azon „CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY – DÍJ” felirat található.
25.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke
a) a 25.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg,
b) a 25.1. pont b) alpontja alapján legfeljebb az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.
26. A Népmûvészet Ifjú Mestere díj
26.1. A díj egyes népmûvészeti ágakban kiemelkedõ alkotó- vagy elõadómûvészeti teljesítmény elismerésére 15–35 év
közötti népmûvészeti alkotó- és elõadómûvészek részére adományozható.
26.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
26.3. A díjból évente legfeljebb hét adományozható.
26.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
26.5. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.
26.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
27. Móra Ferenc-díj
27.1. A díj kiemelkedõ muzeológiai tevékenységért azoknak a muzeológusoknak adományozható, akik
a) szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg,
b) tevékenységükkel, kezdeményezésükkel példaértékû, a muzeológia fejlõdését és változását jelentõs mértékben
befolyásoló eredményt értek el,
c) a muzeális intézményekben folyó szakmai és szervezeti munka elõrehaladását és sikerét meghatározó
kezdeményezés irányítói, vagy
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d)
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.

27.6.

a muzeális intézmények társadalmi beágyazottsága és társadalmi hasznosítása terén meghatározó eredményt
érnek el.
A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb három adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 85, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Palotás József szobrászmûvész alkotása, elsõ oldalán Móra Ferenc
domború arcképét ábrázolja, és azon „MÓRA FERENC-DÍJ” félkörívû felirat található. Az emlékérem hátoldalát
a múzeumügyet szimbolizáló dombormû és „A TUDOMÁNYÉRT, A MÛVELÕDÉSÉRT” felirat díszíti.
A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.

28.
28.1.
28.2.
28.3.
28.4.

Pauler Gyula-díj
A díj levéltárosi szakterületen kiemelkedõ teljesítmény elismerésére adományozható.
A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb egy adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ i bizottság három tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai
szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
28.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllõssy Enikõ szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Pauler Gyula
domború arcképét ábrázolja és azon „PAULER GYULA-DÍJ” felirat található.
28.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.
29.
29.1.
29.2.
29.3.
29.4.

Szinnyei József-díj
A díj könyvtári szakterületen hosszabb idõn át végzett kiemelkedõ teljesítmény elismerésére adományozható.
A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb négy adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
29.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szilágyi Bernadett szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Szinnyei József
domború arcképét ábrázolja és azon „SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ” felirat található.
29.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.
30. A Kultúra Magyar Városa cím
30.1. A cím Magyarország kulturális, mûvészi életét kiemelkedõen támogató, kulturális értékeit példásan bemutató
tevékenység elismeréséért
a) megyei jogú városok,
b) 10 000 lakosúnál nagyobb városok,
c) 10 000 lakosúnál kisebb városok
részére adományozható.
30.2. A cím átadására a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerül sor.
30.3. A cím évente legfeljebb három önkormányzat részére pályázat alapján adományozható, pályázati felhívásban
meghatározott követelmények alapján.
30.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság összetételérõl a pályázati felhívás rendelkezik.
30.5. A címet elnyert város önkormányzata részére a cím ismételten legkorábban a cím adományozását követõ 5. évben
adható.
30.6. A címet elnyert város az adományozást igazoló oklevelet és emlékplakettet, valamint az adományozás évét feltüntetõ
emléktáblát kap.
31. Bánffy Miklós-díj
31.1. A díj a kultúra érdekében mûvészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb idõn át – legalább
15 éven keresztül – végzett kiemelkedõ tevékenység elismerésére adományozható.
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31.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
31.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.
31.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek
javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
31.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kereszthury Gábor ötvösmûvész alkotása, egyoldalas, Bánffy Miklós
portréját ábrázolja és azon „BÁNFFY MIKLÓS-DÍJ” felirat található.
31.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelõ összeg.
32. A Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím
32.1. A cím kimagasló zenekari munkásságért adományozható.
32.2. A címet három évente egy ifjúsági zenekar kaphatja, a címet és az azt megjelenítõ logót a zenekar három évig viseli
neve mellett feltüntetve.
32.3. A címet a miniszter az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról szóló törvényben meghatározott zenemûvészeti
véleményezõ bizottság javaslata alapján adományozza.
32.4. A cím viselésének ideje alatt a zenekar mûködését a kultúráért felelõs minisztérium külön szerzõdés szerint támogatja.
33. Pro Cultura Hungarica emlékplakett
33.1. A díj a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más
nemzetek kulturális kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett életvitelszerûen külföldön élõ
magyar állampolgárok és külföldi állampolgárok részére adományozható.
33.2. A díj átadására az adományozó döntése alapján évente egy vagy több alkalommal kerül sor.
33.3. A díjból évente legfeljebb harmincöt adományozható.
33.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 7 mm. Az érem Kiss Nagy András szobrászmûvész alkotása, elsõ oldala a pannon tájat,
a magvetõ ember alakját a zeniten álló nappal ábrázolja. Az emlékérem hátoldalát a koszorúba foglalt „PRO CULTURA
HUNGARICA” felirat díszíti.

III. FEJEZET
OKTATÁSI ÁGAZAT
34. Eötvös József-díj
34.1. A díj azoknak a kiemelkedõ munkát végzõ pedagógusoknak és fõiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik
oktató-nevelõ munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.
34.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából kerül sor.
34.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.
34.4. A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika bronzból készült, magassága
200 milliméter. A kisplasztika Kutas László szobrászmûvész alkotása. A kisplasztika Eötvös József álló alakját ábrázolja.
34.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
35. Szent-Györgyi Albert-díj
35.1. A díj a felsõoktatás területén kiemelkedõ oktatási, kutatási és nevelési munkáért, illetve iskolateremtõ, nemzetközi
elismertségû tevékenységért adományozható.
35.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából kerül sor.
35.3. A díjból évente legfeljebb tizennyolc adományozható.
35.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Szöllõssy Enikõ szobrászmûvész alkotása, egyoldalas,
Szent-Györgyi Albert domború arcképét és azon „SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJ” felirat található.
35.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
36. Apáczai Csere János-díj
36.1. A díj kiemelkedõ hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítõ
kiemelkedõ tudományos tevékenységért pedagógusok, fõiskolai, egyetemi oktatók részére adományozható.
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36.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából kerül sor.
36.3. A díjból évente legfeljebb hatvan adományozható, azzal, hogy harminc díjazott alap- és középfokú oktatásból,
harminc díjazott a felsõfokú oktatásból kerül kiválasztásra.
36.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Apáczai
Csere János domború arcképét ábrázolja, és azon „APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ” felirat található.
36.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
37. Brunszvik Teréz-díj
37.1. A díj kiemelkedõ óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus képzésben kiemelkedõ munkát végzõ
oktatók elismerésére adományozható.
37.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából kerül sor.
37.3. A díjból évente legfeljebb harmincöt adományozható.
37.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Lebó Ferenc szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Brunszvik
Teréz domború arcképét ábrázolja, és azon „BRUNSZVIK TERÉZ-DÍJ” felirat található.
37.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
38. Németh László-díj
38.1. A díj azoknak az oktató-nevelõ-gyógypedagógiai munkát végzõ pedagógusoknak adományozható, akik a gyermekek
harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedõ munkát végeznek.
38.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából kerül sor.
38.3. A díjból évente legfeljebb hetven adományozható.
38.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Ágh Fábián Sándor szobrászmûvész alkotása, egyoldalas,
Németh László domború arcképét ábrázolja, és azon „NÉMETH LÁSZLÓ-DÍJ” felirat található.
38.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
39. Trefort Ágoston-díj
39.1. A Trefort Ágoston-díj azoknak a minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozóknak adományozható, akik
az oktatás érdekében hosszabb idõn át kiemelkedõ munkát végeznek.
39.2. A díj átadására nemzeti, állami ünnep alkalmából kerül sor.
39.3. A díjból évente legfeljebb tizenöt adományozható.
39.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Fekete Tamás szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Trefort
Ágoston domború arcképét ábrázolja, és azon „TREFORT ÁGOSTON-DÍJ” felirat található.
39.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
40. Kármán Tódor-díj
40.1. A díj a gazdasági élet szereplõinek a magyarországi oktatás, képzés, felnõttoktatás, tudományos kutatás érdekében
végzett kiemelkedõ tevékenység elismerésére adományozható. A díjat természetes és jogi személyek kaphatják.
40.2. A díj átadására évente egyszer, az év utolsó hónapjában kerül sor.
40.3. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
40.4. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a díj pályázati eljárás alapján ítélhetõ oda. A díjazás kiemelt szempontjait
a miniszter évente pályázati, illetve javaslattételi kiírásban határozza meg, amely tartalmazza a pályázati és
felterjesztési idõpontokat.
40.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Király Vilmos szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Kármán Tódor
domború arcképét ábrázolja, és azon „KÁRMÁN TÓDOR-DÍJ” felirat található.
41. Pedagógus Szolgálati Emlékérem
41.1. A díj azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és
fõiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése
érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedõ munkát végeztek.
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41.2. A díj átadására az év során folyamatosan sor kerülhet, így nemzeti, állami ünnep alkalmából is.
41.3. A díj évente korlátlan számban adományozható.
41.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült
vertérem, átmérõje 42 milliméter. Az emlékérem Fritz Mihály szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, iniciálés P-betûben
könyvet tartó tudós pedagógus portréját ábrázolja, és azon „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM” felirat található.
42. A Magyar Felsõoktatásért Emlékplakett
42.1 A díj a felsõoktatási intézményben dolgozó oktatók és más alkalmazottak kiemelkedõ munkájának elismerésére
adományozható.
42.2. A díj átadására az év során folyamatosan sor kerülhet, így nemzeti, állami ünnep alkalmából is.
42.3. A díjból évente legfeljebb hatvan adományozható.
42.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült
vertérem, átmérõje 60, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Palotás József szobrászmûvész alkotása, egyoldalas,
a tudás lángját védõ kapumotívumot ábrázol, és azon „A MAGYAR FELSÕOKTATÁSÉRT” felirat található.

IV. FEJEZET
SPORT ÁGAZAT
43. Csík Ferenc-díj
43.1. A díj a kiemelkedõ sportteljesítményt nyújtó sportolók részére, valamint életmû elismerésére sportolók részére
adományozható.
43.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.
43.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható. A díj megosztva is adományozható.
43.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon
elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve
az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260-280 mm, az oszlop 200 mm x 40 mm hengeres márvány,
a talapzat 80 mm átmérõjû. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.
43.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
44. Bay Béla-díj
44.1. A díj a kiemelkedõ edzõi tevékenység és jelentõs nevelõ-oktató munka, valamint életmû elismerésére edzõk, továbbá
a kiemelkedõ teljesítményt elérõ sportolókat felkészítõ sportszakemberek részére adományozható.
44.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.
44.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható. A díj megosztva is adományozható.
44.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon
elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve
az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260-280 mm, az oszlop 200 mm x 40 mm hengeres márvány,
a talapzat 80 mm átmérõjû. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.
44.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
45. Kemény Ferenc-díj
45.1. A díj a sport területén kiemelkedõ oktatói, tudományos tevékenység elismerésére, természetes személyek vagy
szervezetek részére adományozható.
45.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.
45.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható.
45.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon
elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve
az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260-280 mm, az oszlop 200 mm x 40 mm hengeres márvány,
a talapzat 80 mm átmérõjû. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.
45.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
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46. Eszterházy Miksa-díj
46.1. A díj a sport népszerûsítésében, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztése érdekében hosszú idõn keresztül
kifejtett kiemelkedõ tevékenység elismerésére a testneveléssel és a sporttal foglalkozó civil szervezetekben,
köztestületekben dolgozó személyeknek, továbbá a magyar testkultúra és sportélet fejlesztése érdekében a hazai és
nemzetközi sportéletben hosszú ideig eredményesen dolgozó személyek részére adományozható.
46.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.
46.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható.
46.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon
elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve
az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260-280 mm, az oszlop 200 mm x 40 mm hengeres márvány,
a talapzat 80 mm átmérõjû. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.
46.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
47. Kerezsi Endre-díj
47.1. A díj testnevelés és a sport iskolai népszerûsítésében, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak a szervezésében,
fejlesztésében hosszú idõn keresztül kifejtett eredményes tevékenység elismerésére az iskolai, diák- és egyetemi sport
területén tevékenykedõ személyek részére adományozható.
47.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.
47.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható. A díj megosztva is adományozható.
47.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon
elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve
az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260-280 mm, az oszlop 200 mm x 40 mm hengeres márvány,
a talapzat 80 mm átmérõjû. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.
47.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap négyszeresének megfelelõ összeg.

V. FEJEZET
SZOCIÁLIS ÁGAZAT
48. Pro Caritate-díj
48.1. A díj a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a gyermekvédelem, a fogyatékos és megváltozott
munkaképességû emberek rehabilitációja érdekében, illetve az ezzel foglalkozó intézményekben kifejtett, továbbá
az emberi erõforrások minisztere feladatkörébe tartozóan az esélyegyenlõség elõmozdítása területén végzett
kiemelkedõ szakmai, közszolgálati, karitatív tevékenység, valamint a nyugdíjbiztosítás terén a nyugdíjasokért végzett
munkáért adományozható.
48.2. A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.), a Fogyatékos Emberek Világnapja (december 3.), vagy
az Esélyegyenlõség Napja (május 5.) alkalmából, valamint és egyéb kiemelkedõ szakmai esemény alkalmából kerül sor.
48.3. A díjból évente legfeljebb harminc adományozható.
48.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérõje
97 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, egészalakos figurákat ábrázol:
földön ülõ férfialaknak fiatal nõ bögrében vizet ad, a köriratban a „PRO CARITATE” felirat található.
48.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
49.
49.1.
49.2.
49.3.
49.4.

Elige Vitam-díj
A díj a kábítószer elleni küzdelem területén végzett kiemelkedõ tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására az ENSZ Kábítószer-ellenes Világnapja (június 26.) alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb négy adományozható.
A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 70 milliméter. Az emlékérem Szabó Géza ötvösmester alkotása, egyoldalas, térben kétfelé megosztott fát
ábrázol, és azon az „ELIGE VITAM” felirat található.
49.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
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50. Idõsekért-díj
50.1. A díj az idõsek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, az idõskori aktivitás megõrzése érdekében
kifejtett munka elismerésére adományozható.
50.2. A díj átadására az Idõsek Világnapja (október 1.) alkalmából kerül sor.
50.3. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
50.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 126 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, nagylombú fát körbe
táncoló fiatalokat ábrázol, és azon az „IDÕSEKÉRT DÍJ” félkörívû felirat található.
50.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
51. Pro Familiis-díj
51.1. A díj a családalapítás és a gyermeknevelés támogatása, a családok jólétének növelése érdekében, továbbá
a családvédelem területén kifejtett kiemelkedõ szakmai vagy közszolgálati tevékenység elismerésére
adományozható.
51.2. A díj átadására a Nemzetközi Családi Nap (május 15.) alkalmából és egyéb kiemelkedõ szakmai esemény alkalmából
kerül sor.
51.3. A díjból évente legfeljebb húsz adományozható, azzal, hogy a díj házastársak részére megosztva is adományozható.
51.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 102 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, fiatal háromtagú családot
ábrázol egészalakos figurákkal, a köriratban a „PRO FAMILIIS” felirat található.
51.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
52. Szent Kristóf-díj
52.1. A díj a gyermekvédelem, gyermek- és ifjúságügy területén végzett kiemelkedõ szakmai tevékenység elismerésére
adományozható.
52.2. A díj átadására a Gyermeki Jogok Világnapja (november 20.) és a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából,
valamint egyéb kiemelkedõ szakmai esemény alkalmából kerül sor.
52.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható.
52.4. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap. A kisplasztika 33 cm magas, gyermeket a vállán hordozó
Szent Kristóf bronz szobor, Kampfl József szobrászmûvész alkotása. A szobor talapzatán „SZENT KRISTÓF-DÍJ –
A MAGYAR GYERMEKEKÉRT (Kampfl J. és az adományozás évszáma)” felirat található.
52.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
53.
53.1.
53.2.
53.3.
53.4.

Szociális Munkáért-díj
A díj a szociális szakmák területén végzett kiemelkedõ tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) és egyéb kiemelkedõ szakmai esemény alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 102 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, cirkuszi arénában
kifeszített háló felett egyensúlyozó légtornászt ábrázol, alatta három sorban a „SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT DÍJ” félkörívû
felirat található.
53.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelõ összeg.
54. Pro Voluntarius-díj
54.1. A díj az önkéntesség, a közjó ellátása, valamint a fiatal generációk önkéntességre nevelésében végzett kiemelkedõ
szakmai teljesítmény, tevékenység elismerésére adományozható.
54.2. A díj természetes személyeknek, önkormányzati, egyházi vagy civil szervezeteknek, közintézményeknek
adományható.
54.3. A díj átadására az Önkéntesség Nemzetközi Napja (december 5.) vagy egyéb kiemelkedõ szakmai esemény alkalmából
kerül sor.
54.4. A díjból évente legfeljebb négy adományozható, 2-2 természetes személyek, illetve szervezetek, intézmények részére.
54.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 110 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, rajta „PRO
VOLUNTARIUS-DÍJ” félkörívû felirat található.
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55. Esélyegyenlõségért Díj
55.1. A díj az esélyegyenlõség elõmozdítása, megteremtése terén elért kiemelkedõ eredmények, valamint a hátrányos
helyzetû társadalmi csoportokhoz tartozó személyek jogainak érvényesítéséhez és e jogok, valamint az emberi
méltóság védelmében való fellépés és védelem minél szélesebb körû érvényesítése és népszerûsítése területén
végzett kiemelkedõ tevékenységért adományozható a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatának
bevonásával.
55.2. A díj természetes személyeknek, önkormányzati, egyházi vagy civil szervezeteknek, közintézményeknek adományható.
55.3. A díj átadására a Tolerancia Nemzetközi Napján (november 16.), vagy az év során folyamatosan sor kerülhet, így
nemzeti, állami ünnep vagy kiemelkedõ szakmai esemény alkalmából is.
55.4. A díjból évente legfeljebb négy adományozható, 2-2 természetes személyek, illetve szervezetek, intézmények részére
55.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 95 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, rajta
„ESÉLYEGYENLÕSÉGÉRT DÍJ” félkörívû felirat található.

VI. FEJEZET
EGYHÁZI, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
56. Károli Gáspár-díj
56.1. A díj azon kiemelkedõ személyiségek elismerésére adományozható, akik a hittudományok terén kifejtett
munkásságukkal gazdagították a magyar tudományos életet, illetve a magyar vallási irodalomban és vallási életben
kiemelkedõt alkottak, különös tekintettel a biblikus tudományokban, illetõleg a teológiában – fordítással,
tanulmánnyal – elért kimagasló eredményeikre.
56.2. A díj minden évben október 31-én, a reformáció napján kerül átadásra.
56.3. A díj évente legfeljebb 3 fõ részére adományozható, megosztás nélkül.
56.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csontos László szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Károli Gáspár
domború arcképét ábrázolja születési és halálozási dátummal (1529k.–1591), és azon „KÁROLI GÁSPÁR-DÍJ” felirat
található.
56.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
57. Fraknói Vilmos-díj
57.1. A díj azoknak adományozható, akik munkássága kiemelkedõ a teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem
területén, illetve akik tevékenységükkel elõmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának
fejlõdését.
57.2. A díj minden évben november 20-án, Fraknói Vilmos halálának évfordulóján kerül átadásra.
57.3. A díj évente legfeljebb 3 fõ részére adományozható, megosztás nélkül.
57.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Király Vilmos szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Fraknói Vilmos
domború arcképét ábrázolja születési és halálozási dátummal (1843–1924), és azon „FRAKNÓI VILMOS-DÍJ” felirat
található.
57.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
58. Scheiber Sándor-díj
58.1. A díj azoknak adományozható, akik kiemelkedõt alkottak – a magyar nemzeti kultúra szolgálatában – a hebraisztika,
judaisztika, zsidó vallás-, mûvelõdéstörténet és az oktatás, valamint a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és
tolerancia elõmozdításának területén.
58.2. A díj minden évben március 3-án, Scheiber Sándor fõrabbi halálának évfordulóján kerül átadásra.
58.3. A díj évente 3 fõ részére adományozható, megosztás nélkül.
58.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászmûvész alkotása, kétoldalas, elõlapja Scheiber
Sándor domború arcképét ábrázolja születési és halálozási dátummal (1913–1985), és azon „SCHEIBER SÁNDOR-DÍJ”
felirat található, hátlapját magyarul és héberül az „EMLÉKEZZ” szó díszíti.
58.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.
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59. Lukács Móric-díj
59.1. A díj azoknak adományozható, akik közösségszervezõ munkájukkal kiemelkedõt alkottak, munkájukkal a civil
szervezetek, az adományozás kultúrájának fejlõdését elõsegítették vagy más módon támogatták.
59.2. A díj minden évben szeptember 15-én, Lukács Móric születésnapján kerül átadásra.
59.3. A díj természetes személyeknek vagy civil szervezeteknek adományozható.
59.4. A díj évente 3 személy részére adományozható, megosztás nélkül.
59.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérõje 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kligl Sándor szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, elõlapja Lukács Móric
domború arcképét ábrázolja születési és halálozási dátummal (1812–1881), és azon „LUKÁCS MÓRIC-DÍJ” felirat
található.
59.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.

2. melléklet a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelethez
A Miniszter Elismerõ Oklevele
1. A Miniszter Elismerõ Oklevele adományozható annak a természetes személynek, munkacsoportnak, közösségnek, aki
(amely) a minisztériumban vagy a miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, illetve
a miniszter felügyelete alá tartozó ágazatok területén tevékenykedõ szervezetnél a szakmai munkáját huzamos ideig
színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes mûködése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában
szerez érdemeket.
2. Az oklevél átadására minden évben nemzeti ünnepeink alkalmából, illetve kiemelkedõ szakmai eseményekhez
kötötten kerülhet sor.

3. melléklet a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelethez
Kezdeményezés
............................................. (az elismerés megnevezése)*
miniszteri elismerésre
A javasolt személy, szervezet vagy munkacsoport, közösség adatai:
Természetes személy esetén:
Név*:
Születési név*:
Születési hely, idõ*:
Anyja neve*:
Munkahelye és annak címe:
Beosztása:
Lakcíme*:
Elérhetõségei (telefon és e-mail):
Korábbi állami / szakmai elismerés megnevezése és idõpontja:
Az elismerés átadásának javasolt idõpontja*:
Nem természetes személy esetén:
Név*:
Székhely / telephely vagy bejegyzett cím*:
Elérhetõségei (telefon és e-mail):
Képviselõ:
Korábbi állami / szakmai elismerés megnevezése és idõpontja:

MAGYAR KÖZLÖNY

•

28197

2012. évi 170. szám

Az elismerés átadásának javasolt idõpontja*:
Munkacsoport, közösség esetén:
Neve vagy azonosításra alkalmas megnevezése*:
A munkacsoport, közösség mûködésének helye, intézménye vagy mûködési területe*:
A munkacsoport, közösség vezetõje, tagjai:
Elérhetõségei (telefon és e-mail):
Korábbi állami / szakmai elismerés megnevezése és idõpontja:
Az elismerés átadásának javasolt idõpontja*:
Az átadáskor méltatásként elhangzó hivatalos rövid indokolás* (egy-két mondat):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A szakmai tevékenységet, életutat bemutató részletes indokolás* külön lapon csatolandó (legalább fél, de legfeljebb
három oldal terjedelemben)!
Dátum
................................................
kezdeményezõ aláírása*

A kezdeményezõ adatai:
Név (tisztség)*:
Cím:
Elérhetõség (e-mail, vagy telefon és fax)*:
A *-gal jelölt részek kitöltése kötelezõ, elmaradás esetén a kezdeményezés nem fogadható be.

4. melléklet a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelethez
Nyilatkozat
(természetes személy vagy munkacsoport, közösség tagja** esetén)
Alulírott,
1.
hozzájárulok ahhoz*
nem járulok hozzá ahhoz*,
hogy a ....................................................... miniszteri elismerés adományozását elõkészítõ eljárásban az Emberi Erõforrások
Minisztériuma természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím
adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat, továbbá
a már megkapott elismeréseimre vonatkozó adataimat nyilvántartsa.
2. Kijelentem, hogy velem szemben az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerésekrõl szóló
49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 5. §-ában meghatározott kizáró ok
nem áll fenn*
fennáll*.
3. Nyilatkozom arról, hogy a miniszter által adományozható elismerésben
még nem részesültem*
már részesültem, mégpedig*:
elismerés megnevezése: ........................................................................................................................................................................................
az adományozás idõpontja: .................................................................................................................................................................................
4. Kijelentem, hogy az elismerés adományozása esetén azt
elfogadom*
nem fogadom el.
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5. Elismerésben részesítésem esetére, valamint az elismerés esetleges késõbbi visszavonása esetére nevemnek
a Hivatalos Értesítõben, valamint a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján való közzétételéhez
hozzájárulok*
nem járulok hozzá*.
Kelt:
................................................
elismerésre jelölt aláírása

* A megfelelõt kérjük X-szel megjelölni!
** Munkacsoportok, közösségek elismerésére irányuló kezdeményezés esetén a munkacsoport, közösség vezetõjének
és valamennyi tagjának egyenként is ki kell tölteni!

Nyilatkozat
(nem természetes személy, munkacsoport, közösség esetén)
Alulírott, mint a …………………………… képviselõje/vezetõje
1.
hozzájárulok ahhoz*
nem járulok hozzá ahhoz*,
hogy a ....................................................... miniszteri elismerés adományozását elõkészítõ eljárásban az Emberi Erõforrások
Minisztériuma az általam képviselt …………………………… (nem természetes személy, munkacsoport, közösség)
azonosító adatait (név, székhely, telephely vagy bejegyzett cím, elérhetõségek, képviselõ neve, a munkacsoport,
közösség mûködésének helye, intézménye vagy mûködési területe, a munkacsoport, közösség vezetõje, tagjai neve),
valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges adatait, továbbá a már megkapott
elismeréseire vonatkozó adatait nyilvántartsa.
2. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezettel (munkacsoport, közösség esetén a tagokat is ide értve) szemben
az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerésekrõl szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 5. §-ában
meghatározott kizáró ok
nem áll fenn*
fennáll*.
3. Nyilatkozom arról, hogy a miniszter által adományozható elismerésben az általam képviselt szervezet
(munkacsoport, közösség)
még nem részesült*
már részesült, mégpedig*:
elismerés megnevezése: .......................................................................................................................................................................................
az adományozás idõpontja: .................................................................................................................................................................................
4. Kijelentem, hogy az elismerés adományozása esetén az általam képviselt szervezet (munkacsoport, közösség) azt
elfogadja*
nem fogadja el*.
5. Elismerésben részesítésünk esetére, valamint az elismerés esetleges késõbbi visszavonása esetére az általam
képviselt szervezet (munkacsoport, közösség) nevének a Hivatalos Értesítõben, valamint a minisztérium hivatalos
lapjában és honlapján való közzétételéhez
hozzájárulok*
nem járulok hozzá*.
6. Képviseleti jogköröm alapja**:
Dátum
................................................
elismerésre jelölt aláírása*

* A megfelelõt kérjük X-szel megjelölni!
** Hivatalos/jogi képviselõ, ügyvezetõ, meghatalmazott, stb., munkacsoport, munkaközösség esetén elfogadható
a tagok felkérése vagy munkáltatói igazolás is.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelete
az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott,
50 grammot meg nem haladó tömegû, belföldi levélküldemények,
valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási
módszerérõl
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi. CLIX. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az egyetemes postai szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint
feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegû, belföldi levélküldemények, továbbá a hivatalos iratokra vonatkozó
belföldi postai szolgáltatás (a továbbiakban: hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások) díjait 0%-nál magasabb
fogyasztói árindex elõrejelzés esetében jogosult növelni, míg 0%-nál alacsonyabb mértékû fogyasztói árindex
elõrejelzés esetében – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles csökkenteni.
(2) A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások átlagos díjváltozása éves szinten nem haladhatja meg a Magyar
Nemzeti Bank által kiadott, a díjváltozást megelõzõen rendelkezésre álló legutolsó „Jelentés az infláció alakulásáról”
címû dokumentumban szereplõ, a következõ évre elõre jelzett belföldi fogyasztói árindex-változás (éves átlagos
infláció) alap-elõrejelzésének a (3) bekezdésben meghatározott korrekciós tényezõvel korrigált mértékét.
(3) Amennyiben a tárgyévi fogyasztói árindex alakulása eltér a (2) bekezdésben meghatározott elõrejelzésben szereplõ
értéktõl, az eltérés mértéket a következõ évi árváltozáskor – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – inflációs korrekciós
tényezõként számításba kell venni. Az inflációs korrekciós tényezõ számításának módját az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Amennyiben a hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások azok hatékony nyújtása esetén is veszteséget
eredményeznek, az egyetemes postai szolgáltató 0%-nál alacsonyabb mértékû fogyasztói árindex elõrejelzés
esetében sem köteles díjat csökkenteni, illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben sem köteles inflációs korrekciós
tényezõt alkalmazni.
(5) A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások nyújtásából származó veszteséget az egyetemes postai szolgáltató
a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint
az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó
költsége számítására vonatkozó elvekrõl és szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint köteles
bemutatni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) számára.
(6) A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások éves díjváltozása a 2. mellékletben meghatározott képlet szerint
számítható ki.

2. §

Amennyiben az egyetemes szolgáltató díjai nem felelnek meg az 1. §-ban foglalt, a 3. mellékletben szereplõ képlettel
leírható feltételeknek, a hatóság határozatot hoz a beszámoló benyújtását követõ évre a hatósági árformába tartozó
postai szolgáltatások vonatkozásában a jogszabálynak megfelelõ árszintet biztosító hatósági korrekciós tényezõ
alkalmazásáról. A korrekciós tényezõ számítási módját a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

4. §

(1) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott inflációs korrekciós tényezõt az egyetemes szolgáltató a hatósági árformába
tartozó postai szolgáltatások esetében elõször a 2014. évi árkialakítás során veszi figyelembe.
(2) A 2. §-ban meghatározott hatósági korrekciós tényezõ elõírására szükség esetén elõször a 2015. évre vonatkozóan
kerül sor.

5. §

Hatályát veszti a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 85/2006. (XII. 15.)
GKM rendelet.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez
Az inflációs korrekciós tényezõ számításának módja
Zt = RPIt–1MNB–RPIt–1KSH
ahol
Zt :
RPIt–1MNB:

az 1. § (3) bekezdésében meghatározott inflációs korrekciós tényezõ,
a Magyar Nemzeti Bank által a tárgyévet megelõzõ évet megelõzõ évben utolsóként kiadott „Jelentés
az infláció alakulásáról” címû dokumentumban szereplõ, a tárgyévet megelõzõ évre elõre jelzett
belföldi fogyasztói árindex-változás (éves átlagos infláció) alap-elõrejelzésének %-os mértéke,
a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyév év január közepén közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre
kimutatott éves átlagos fogyasztói árindex-változás.

RPIt–1KSH:

2. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez
A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások díjváltozása az áralkalmazás évében (a továbbiakban: tárgyév)

å q *p + å
DV = (
å q *p + å
n

i= 1

t

j= 1
m

t - 1i

j= 1

n

l= 1

ti

m

ti

ti

qtj * ptj

qtj * pt - 1 j

- 1) * 100%

ahol
DVt:
qti:
qt-1i:
pti:
pt-1i:
qtj:
qt–1j:
ptj:
pt–1j:

a hatósági árformába tartozó szolgáltatások díjváltozása a tárgyévben,
az egyetemes postai szolgáltatás keretében a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg
nem haladó tömegû i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás mennyisége a tárgyévben,
az egyetemes postai szolgáltatás keretében a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg
nem haladó tömegû i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás mennyisége a tárgyévet megelõzõ évben,
az egyetemes postai szolgáltatás keretében a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg
nem haladó tömegû i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás egységára a tárgyévben,
az egyetemes postai szolgáltatás keretében a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg
nem haladó tömegû i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás egységára a tárgyévet megelõzõ évben,
a j-edik hivatalos irat szolgáltatás mennyisége a tárgyévben,
a j-edik hivatalos irat szolgáltatás mennyisége a tárgyévet megelõzõ évben,
a j-edik hivatalos irat szolgáltatás egységára a tárgyévben,
a j-edik hivatalos irat szolgáltatás egységára a tárgyévet megelõzõ évben.

3. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez
A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások éves átlagos díjváltozásának maximális mértéke a tárgyévben
DPt = RPItMNB–Zt–Xt
ahol
a tárgyévben alkalmazható maximális éves átlagos árváltozás százalékos mértéke,
DPt:
RPItMNB: a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a díjváltozást megelõzõen rendelkezésre álló legutolsó „Jelentés az
infláció alakulásáról” címû dokumentumban szereplõ, a tárgyévre elõre jelzett belföldi fogyasztói
árindex-változás (éves átlagos infláció) alap-elõrejelzésének %-os mértéke,
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott inflációs korrekciós tényezõ,
Zt :
a 2. §-ban meghatározott, a tárgyévre elõírt hatósági korrekciós tényezõ.
X t:
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4. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez
A hatósági korrekciós tényezõ számításának módja
Xt = DVt–2–DPt–2
ahol
X t:

a 2. §-ban meghatározott, a tárgyévre elõírt hatósági korrekciós tényezõ,

DVt–2: a hatósági árformába tartozó szolgáltatások díjváltozása a tárgyévet megelõzõ év elõtti évben,
DPt–2: a tárgyévet megelõzõ év elõtti évben alkalmazható maximális éves átlagos árváltozás százalékos mértéke.
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Határozatok Tára

A Kormány 1583/2012. (XII. 15.) Korm. határozata
az MVM Magyar Villamos Mûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és az E.ON SE közötti,
az E.ON SE hazai földgázipari érdekeltségei, nevezetesen az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság által kibocsátott részvények megszerzése érdekében szükséges
intézkedésekrõl
1. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) az MVM Magyar Villamos Mûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM Zrt.) megvásárolja
az E.ON SE hazai földgázipari érdekeltségeit, nevezetesen az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság által
kibocsátott részvényeket;
b) amennyiben az a) pont szerinti tranzakciókat tartalmazó részvény adásvételi szerzõdés a felek között aláírásra
kerül, a Magyar Állam helytáll az MVM Zrt. ezzel összefüggésben felmerülõ fizetési kötelezettségeiért.
2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont
teljesítéséhez szükséges jogszabály-módosításokról.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1584/2012. (XII. 15.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport Összevont szakellátás
jogcíme 2012. évi elõirányzatának megemelésérõl
A Kormány 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 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás
jogcím-csoport 18. Összevont szakellátás jogcím elõirányzatának 3316,9 millió forinttal történõ megemelését
az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 1584/2012. (XII. 15.) Korm. határozathoz
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a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel
Állam-

Fejezet

Cím

Alcím

háztartási

szám

szám

szám

Jog-

Jog-

ElĘir.

Kiemelt Fejezet

cím

cím

csoport

elĘir.

egyedi

csop.

szám

szám

szám

azonosító

szám

név

Cím

Alcím

név

név

Jog-

Jog-

ElĘir. Kiem.

cím

cím

csop.

elĘir.

csop.

név

név

név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

ElĘirányzat neve

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következĘ
évre

név

áthúzódó

2012. évi 170. szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma

hatása
LXXII.

Egészségbiztosítási Alap
2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

Természetbeni ellátások
1

Gyógyító-megelĘzĘ ellátás

263901
18
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Állam-

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

ElĘir.

háztartási

szám

szám

szám

cím

cím

csoport

elĘir.

egyedi

csop.

szám

száma

szám

azonosító

szám

Összevont szakellátás

Kiemelt Fejezet
név

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

ElĘir. Kiem.

név

név

cím

cím

csop.

elĘir.

csop.

név

név

név

név

3 316,9

BEVÉTELEK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következĘ

ElĘirányzat

évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma

hatása
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Állam-

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

ElĘir.

háztartási

szám

szám

szám

cím

cím

csoport

Kiemelt Fejezet
elĘir.

egyedi

csop.

szám

száma

szám

azonosító

szám

név

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

ElĘir. Kiem.

név

név

cím

cím

csop.

elĘir.

csop.

név

név

név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következĘ
évre

név

áthúzódó

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma

hatása
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)

Fejezet

1 példány

idĘarányos

Állami SzámvevĘszék

1 példány

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

Összesen:

I. negyedév

3 316,9

II. negyedév

III. negyedév IV. negyedév

3 316,9

x/ Az összetartozó elĘirányzat változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1585/2012. (XII. 15.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján Ajka város lakosságának
alapvetõ közszolgáltatásokkal való ellátása, illetve ellátásának fenntartása érdekében 1 747 637 ezer 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 XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím, 2. Egyéb eszközök vásárlása jogcímcsoport javára, a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Felelõs:
elszámolásért és a visszafizetési kötelezettségért: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 28.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1585/2012. (XII. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Az állami vagyonnal kapcsolasto bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1
Felhalmozási jellegĦ kiadások
278345
2
Egyéb eszközök vásárlása
XI.
Miniszterelnökség
297102
3
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

ezer forintban
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ jogszabály/
évre
határozat száma
áthúzódó
hatása

XLIII.

2
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ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

•

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

1 747 637
-1 747 637
Összesen

I.n.év

1 747 637

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 747 637
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A Kormány 1586/2012. (XII. 15.) Korm. határozata
a lakossági villamos energia, földgáz és távhõ végfogyasztói árak csökkentésérõl
A Kormány
1. áttekintette a családok megélhetésével kapcsolatos kérdéseket, és megállapította, hogy a lakosságra az energiaellátás
magas díjai miatt elfogadhatatlan teher nehezedik, ezért a lakossági földgáz, villamos energia, távhõ díjainak a
csökkentése szükséges;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energia Hivatal bevonásával tegyen javaslatot a lakossági
villamos energia, földgáz és távhõ végfogyasztói árak 2013. január 1-jétõl történõ 10 százalékos csökkentésére,
és készítse elõ az ehhez szükséges jogszabály-módosításokat.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

