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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 14/2013. (IV. 15.) NFM rendelete
a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló  
13/2005. (X. 27.) IHM rendelet módosításáról

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.  rendelet 
84. § j) és k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.  (VII.  1.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint 12.  § a) és 
e)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, továbbá az  egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. §  A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) 
IHM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya kiterjed a papíralapú közokiratról, papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról, papíralapú 
magánokiratról és papíralapú számviteli bizonylatról történő elektronikus másolat készítésére.”

2. §  A Rendelet 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„i) szervezeti aláírás: olyan, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelynek aláírója jogi személy vagy 
közhiteles nyilvántartásban szereplő jogi személyiség nélküli szervezet.”

3. § (1) A Rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elektronikus másolatot a következő metaadatok elhelyezésével kell létrehozni és azt egyértelműen az eredeti papíralapú 
dokumentumhoz rendelni)
„c) a másolatkészítő szervezet elnevezése és – ha a másolatkészítés nem az automatikus másolatkészítés 4/A. §-ban 
lévő szabályai szerint történik – a másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve;”

 (2) A Rendelet 4. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép::
(Az elektronikus másolatot a következő metaadatok elhelyezésével kell létrehozni és azt egyértelműen az eredeti papíralapú 
dokumentumhoz rendelni)
„f ) az irányadó másolatkészítési rend elérhetősége.”

 (3) A Rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  papír alapú dokumentum tulajdonságai miatt az  elektronikus másolat nem tartalmazza a  papír alapú 
dokumentum teljes tartalmát, a  (3)  bekezdés szerinti metaadatok között azt is fel kell tüntetni, hogy a  másolat 
a készítésének alapjául szolgáló papír alapú dokumentumot mely részében tartalmazza. Az igénylő ilyen rendelkezése 
esetén a  másolatkészítő elektronikus kivonatot is készíthet a  papír alapú dokumentumról, a  másolaton rögzítve 
azt, hogy a  készített elektronikus kivonat a  papír alapú dokumentumot mely részében, a  dokumentumba foglalt 
információtartalmat milyen korlátozásokkal tartalmazza.”

 (4) A Rendelet 4. § (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  másolaton szervezeti aláírást vagy olyan, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírást kell elhelyezni, 
amelyre vonatkozóan a hitelesítés-szolgáltató kizárja az álnév használatát, és az álnév használatának kizárása céljából 
biztosítja, hogy a  regisztráció alapjául szolgáló személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban 
foglalt névvel betű szerint azonos a tanúsítványba foglalt név.
(5) Több dokumentumon is elhelyezhető egy elektronikus aláírás, illetőleg egy időbélyegző, valamint a (3) bekezdés 
szerinti metaadatok több dokumentumon együttesen is elhelyezhetőek. Ez esetben a dokumentumok a továbbiakban 
csak együtt kezelhetők.”
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 (5) A Rendelet 4. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítés eljárási és műszaki feltételeit, valamint a kapcsolódó 
felelősségi kérdéseket tartalmazó másolatkészítési renddel. A másolatkészítő a másolatkészítési rendet nyilvánosan, 
elektronikus úton közzéteszi.
(11) Az  elektronikus másolatot olyan dokumentumformátumban kell létrehozni, ami lehetővé teszi a  hiteles 
elektronikus másolat jogszabályban meghatározott módon történő hosszú távú megőrzését.”

 (6) A Rendelet a következő alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:
„Automatikus másolatkészítés
4/A. § (1) A másolat automatikusan is elkészíthető, ha
a) a másolatkészítés zárt rendszerben történik, amelynek külső beavatkozástól mentes, az  eredeti és a  másolat 
összerendelését tekintve garantáltan hibamentes működését auditálás igazolja;
b) a másolatkészítő rendszer megfelelő műszaki és szervezési megoldással biztosítja a  másolat olvashatóságát és 
a mintavételezésen alapuló minőségbiztosítást;
c) a záradék tartalmazza az automatikus másolatkészítés tényét.
(2) Automatikus másolatkészítés esetén a  dokumentumonkénti tartalmi ellenőrzés helyett véletlenszerű 
mintavételezésen alapuló ellenőrzés is alkalmazható. Ha jogszabály az  eredeti dokumentum megsemmisítését 
lehetővé teszi, az  eredeti dokumentum megőrzését abban az  esetben is legalább addig biztosítani kell, amíg 
a másolat olvashatóságát (megnyithatóságát) a másolatkészítő vagy a másolatot felhasználó nem ellenőrizte és vissza 
nem igazolta.
(3) Az automatikusan készített másolatot szervezeti aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.
(4) Automatikus másolatkészítésre a 4. § rendelkezései a 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 4. § (8) bekezdése 
kivételével alkalmazandóak.”

4. §  A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  papíralapú közokiratról vagy papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról és egyéb papíralapú 
magánokiratról közokirat kiállítására jogosult vagy a  jogszabály szerint közokiratról hiteles másolat készítésére 
jogosult kijelölt szervezet (jelen alcím alkalmazásában a továbbiakban: közokirat kiállítására jogosult) általi hiteles 
másolatkészítés esetén az elektronikus másolatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti elektronikus ügyintézési felügyelet által, a  papír alapú 
irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásra vonatkozóan előírt 
valamely formátumban kell létrehozni.
(2) Papíralapú közokiratról vagy papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról és egyéb papíralapú magánokiratról 
történő elektronikus másolat készítése során a közokirat kiállítására jogosult a 4. § valamint a 4/A. § rendelkezéseit 
azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az elektronikus másolatot
a) olyan elektronikus aláírással látja el, amely aláírás megfelel az  elektronikus aláírás közigazgatási használatához 
kapcsolódó követelményekről és az  elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben 
a  hatóság nevében dokumentum hitelesítésére alkalmazható elektronikus aláírással szemben meghatározott 
követelményeknek, vagy
b) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben megadott egyéb módon hitelesíti.
(3) A papíralapú közokiratról vagy papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról és egyéb papíralapú magánokiratról 
a  közokirat kiállítására jogosult általi másolatkészítés során, a  4/A.  § szerinti automatikus másolatkészítési eljárás 
alkalmazható a szervezethez érkezett papíralapú iratokról az ügyintézés céljára szolgáló másolat készítésére.
(4) Amennyiben a  közokirat kiállítására jogosult a  4/A.  § szerinti automatikus másolatkészítési eljárást ügyfelek 
vagy más szervek számára megküldendő iratok esetében alkalmazza, úgy köteles egyedileg ellenőrizni a másolatok 
egyezőségét.
(5) A  közokirat kiállítására jogosult a  jelen § szerinti másolatkészítést a  Ket. szerinti szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatóra kiszervezheti.”

5. §  A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) Ha a  papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy egyéb magánokiratot a  gazdálkodó szervezet 
állította ki, akkor az  erről az  okiratról készített elektronikus másolat esetén e  gazdálkodó szervezetnek, mint 
másolatkészítőnek a  papíralapú okiratnak való képi vagy tartalmi megfelelést kell biztosítania. A  másolatkészítő 
az  elektronikus másolatot a  4.  § (4)  bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus 
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aláírásával látja el, és arra időbélyegzőt helyeztet el olyan szolgáltatóval, amely ezt a szolgáltatást külön jogszabály 
szerinti minősített szolgáltatóként nyújtja.
(2) Ha a  papíralapú közokiratot, a  más által kiállított papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy egyéb 
magánokiratot a  gazdálkodó szervezet őrzi, akkor az  erről az  okiratról készített elektronikus másolat esetén 
e gazdálkodó szervezetnek, mint másolatkészítőnek a papíralapú okiratnak való képi megfelelést kell biztosítania. 
A  másolatkészítő az  elektronikus másolatot a  4.  § (4)  bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő 
elektronikus aláírásával látja el, és arra időbélyegzőt helyeztet el olyan szolgáltatóval, amely ezt a szolgáltatást külön 
jogszabály szerinti minősített szolgáltatóként nyújtja.”

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1204/2013. (IV. 15.) Korm. határozata
a „Magyarország jobban teljesít” elnevezésű lakossági tájékoztatással összefüggő feladatokról

A Kormány az  ország kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében hozott döntések és az  állampolgárok mindennapi életét 
segítő jóléti intézkedések hatásainak széles körű megismertetése érdekében felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, 
hogy gondoskodjon:
 1. valamennyi magyarországi címhelyre megküldendő – személyes adatot nem tartalmazó – tájékoztató anyagok 

nyomdai előállításával kapcsolatos feladatok ellátásáról;
Felelős:  közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

 2. a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján a  személyes adatokat nem tartalmazó 
küldemények címhelyekre való soron kívüli megküldéséről.

Felelős:  közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1205/2013. (IV. 15.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 1. A Kormány az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés c)  pontja, 
valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt állami vagyonba tartozó ingatlanok 
ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek.

 2. A Kormány a  Vtv. 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja, valamint a  36.  § (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy a  2. és 
3.  mellékletben felsorolt ingóságok ingyenesen az  Életjel Mentőkutyás Kutatóegység, valamint a  Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat tulajdonába kerüljenek.

 3. Az ingyenes tulajdonba adásról a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: MNV Zrt.) az 1. mellékletben felsorolt önkormányzatokkal – 2013. július 31-ig – a tulajdonosváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt.

 4. A szerződés megkötése előtt az  MNV Zrt. a  Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési 
és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve köteles tájékoztatni az  önkormányzatokat az  ingatlanra vonatkozó 
terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő eljárásokról és az  egyéb jogi természetű ügyekről, valamint átadni 
az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat. A szerződésekben – a tulajdonátruházási szerződésekre 
vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenően – a következők rögzítése is szükséges:
a) az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges 
engedélyek megszerzését, az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő 
általános forgalmi adó megtérítését;

b) az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg;
c) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem 

támaszt;
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d) a bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított ingatlan esetében az  önkormányzat vállalja a  fennálló 
jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni 
követelésekért való helytállást;

e) az önkormányzat vállalja, hogy a  szerződésben előírt kötelezettségek teljesítéséről – a  szerződés hatályba 
lépését követő évtől számított – minden év december 31. napjáig írásban tájékoztatja az MNV Zrt.-t; amennyiben 
az önkormányzat e kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlanok szerződésben rögzített bruttó forgalmi 
értékének 5 százalékát köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon 
belül mint késedelmi kötbért megfizetni;

f ) az ingatlant az  önkormányzat a  tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és 
az  ingatlant a  birtokbavételtől számított 15 évig az  1.  mellékletben és a  szerződésben meghatározott, 
az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; 
ha az  önkormányzat e  kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles az  MNV Zrt. 
felszólítására, a felszólításban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni; a jogsértő állapot 
megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén az  önkormányzat köteles a  szerződésben rögzített 
forgalmi értéknek a  kötelezettség megszegésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal 
növelt összegét nemteljesítési kötbérként az MNV Zrt.-nek megfizetni a felszólítás kézhezvételétől számított 
60 napon belül; az  MNV Zrt. a  jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén 
a nemteljesítési kötbér követelése helyett a szerződéstől elállhat;

g) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  vagyonkezelő, annak felügyeleti 
szerve vagy a sportigazgatási szerv az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását 
kötötte.

 5. A szerződés csak abban az  esetben köthető meg, ha az  önkormányzat a  szerződés általa történő aláírásának 
időpontjában az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178.  § 32.  pontja szerint 
köztartozásmentes adózónak minősül, és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A köztartozással 
kapcsolatos kizáró feltétel fennállásának hiányát a  jogosult harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal 
igazolja, vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 6. A 2. és 3. mellékletben felsorolt ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról az MNV Zrt. – 2013. július 31-ig – szerződést 
köt az Életjel Mentőkutyás Kutatóegységgel, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.

 7. A 6. pont szerinti szerződésben – a tulajdon átruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken 
túlmenően – a következők rögzítése is szükséges:
a) az Életjel Mentőkutyás Kutatóegység és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadandó ingóságok per-, 

teher- és igénymentesek;
b) az Életjel Mentőkutyás Kutatóegység és a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat vállalja, hogy az  ingyenesen 

tulajdonukba kerülő ingóságok vonatkozásában a  tulajdonba adással és az  ingóságok műszaki és egyéb 
állapotával kapcsolatban az állammal szemben semmilyen követelést nem támasztanak; az átadott ingóságok 
rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról a  későbbi felhasználás során az  Életjel Mentőkutyás 
Kutatóegység és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gondoskodik.

 8. A 6.  pont szerinti szerződés csak abban az  esetben köthető meg, ha az  Életjel Mentőkutyás Kutatóegység és 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szerződés általa történő aláírásának időpontjában az Art. 178. § 32. pontja szerint 
köztartozásmentes adózónak minősül, és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A köztartozással 
kapcsolatos kizáró feltétel fennállásának hiányát a jogosult 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, 
vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter a 3–8. pontokban meghatározott feladatok végrehajtásáért
Határidő: 2013. július 31.
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 9. A Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló 1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő táblázat 17–19. soraiban meghatározott 
ingatlanok hasznosítási célja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:

17.
Kecskemét 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Kecskemét 21927
1/1

Oktatás biztosítása/Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának közreműködésével 
működtetett oktatási, nevelési intézmények és 
az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése

18.
Kecskemét 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Kecskemét 21928
1/1

Oktatás biztosítása/Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának közreműködésével 
működtetett oktatási, nevelési intézmények és 
az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése

19.
Kecskemét 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Kecskemét 21929
1/1

Oktatás biztosítása/Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának közreműködésével 
működtetett oktatási, nevelési intézmények és 
az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése

 10. A Kormány – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezdeményezése alapján – felhívja az állami vagyon 
felügyeletéért felelős minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV 
Zrt., Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Főiskola között 2012. november 30-án létrejött 
SZT-38301 számú megállapodás 9. pont szerinti módosításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1205/2013. (IV. 15.) Korm. határozathoz

 
Helyi önkormányzatok részére ingyenesen átadandó ingatlanok 

 
 

Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 
Ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

1. Balatonfüred Város 
Önkormányzata 

Balatonfüred 0197/36 
1/1 

helyi közutak és 
közterületek fenntartása/ 

közútként történő 
hasznosítás 

kivett közút 144 

2. Balatonfüred Város 
Önkormányzata 

Balatonfüred 0197/37 
1/1 

helyi közutak és 
közterületek fenntartása/ 

közútként történő 
hasznosítás 

kivett közút 96 

3. Balatonőszöd Község 
Önkormányzata 

Balatonőszöd 623 
1/1 

közösségi tér 
biztosítása/szabad parti 
közhasználatú sétány és 

természetes vízben 
történő fürdőzés 
lehetőségének 

biztosítása 

kivett udvar 13433 

4. Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Bátonyterenye 1319/2 
1/1 

közösségi tér 
biztosítása, 

közművelődési, 
művelődési 

tevékenység/civil 
szervezetek működési 

feltételeinek elősegítése 

beépített terület 1023 

5. Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Bátonyterenye 1319/2/A/4 
1/1 

közösségi tér 
biztosítása, 

közművelődési, 
művelődési 

tevékenység/civil 
szervezetek működési 

feltételeinek elősegítése 

iroda 216 

6. Bocskaikert Község 
Önkormányzata 

Bocskaikert 14271/2 
1/1 

gyermek és ifjúsági 
feladatokról való 

gondoskodás, a sport 
támogatása/ 

sportversenyek 
rendezése és táborok 

lebonyolítása 

kivett sporttelep 1802 

7. 
Daruszentmiklós 

Község 
Önkormányzata 

Daruszentmiklós 98 
615/3787 

csatornázás megoldása, 
a köztisztaság és 
településtisztaság 

biztosítása/szennyvíz-
tisztító telep létesítése 

kivett beépítetlen 
terület 3787 

8. Devecser Város 
Önkormányzata 

Devecser 669/1 
1/1 

helyi közutak és 
közterületek fenntartása/ 

közterület fenntartása 
kivett közterület 3652 

9. Devecser Város 
Önkormányzata 

Devecser 669/3 
1/1 

helyi közutak és 
közterületek fenntartása/ 

közterület fenntartása 
kivett közterület 3797 
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 
Ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

10. Devecser Város 
Önkormányzata 

Devecser 785/1 
1/1 

helyi közutak és 
közterületek fenntartása/ 

közterület fenntartása 
kivett közterület 4348 

11. Devecser Város 
Önkormányzata 

Devecser 785/3 
1/1 

helyi közutak és 
közterületek fenntartása/ 

közterület fenntartása 
kivett közterület 31 

12. Devecser Város 
Önkormányzata 

Devecser 785/4 
1/1 

helyi közutak és 
közterületek fenntartása/ 

közterület fenntartása 
kivett közterület 606 

13. Devecser Város 
Önkormányzata 

Devecser 852/1 
1/1 

helyi közutak és 
közterületek fenntartása/ 

közterület fenntartása 
kivett közterület 532 

14. Devecser Város 
Önkormányzata 

Devecser 852/3  
1/1 

helyi közutak és 
közterületek fenntartása/ 

közterület fenntartása 
kivett közterület 3678 

15. Felsőpetény Község 
Önkormányzata 

Felsőpetény 0134 
1/1 

vízrendezés, 
vízelvezetés/ víztározó 
kialakítása, árvízcsúcs 

csökkentés 

kivett Pusztaszántói-
patak 5278 

16. Felsőpetény Község 
Önkormányzata 

Felsőpetény 0142 
1/1 

vízrendezés, 
vízelvezetés/ víztározó 
kialakítása, árvízcsúcs 

csökkentés 

kivett Pusztaszántói-
patak 16901 

17. Geresdlak Község 
Önkormányzata 

Geresdlak 69/9 
1/1 

közösségi tér biztosítás, 
egészséges életmód 

közösségi feltételeinek 
elősegítése, szabadidő 
és sporttevékenység 

biztosítása/ sporttelep 

kivett sporttelep 30192 

18. Hosszúhetény Község 
Önkormányzata 

Hosszúhetény 155/2 
1/1 

közösségi tér 
biztosítása, 

közművelődési 
feladatok ellátása, 

művészeti 
tevékenység/családi 
napközi kialakítása 

kivett gazdasági 
épület, udvar, út 14158 

19. 
Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Hódmezővásárhely 
12827/A/46 

1/1 

nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogainak 
biztosítása/ kisebbségi 

önkormányzat 
elhelyezése 

kivett iroda 199 

20. Kalaznó Község 
Önkormányzata 

Kalaznó 183 
1/1 

lakásgazdálkodási 
feladatok/ 

önkormányzati 
szükséglakás 

kivett lakóház, udvar 1379 

21. Kisszőlős Község 
Önkormányzata 

Kisszőlős 075/3  
1/1 

településfejlesztés, a 
sport támogatása és az 

egészséges életmód 
közösségi feltételeinek 
elősegítése/ sportpálya 

működtetése és 
rendezvénytér 

kialakítása 

kivett sporttelep 6150 
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 
Ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

22. 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

 
Komló 6167 
29946/51278 

gyermek és ifjúsági 
feladatokról való 

gondoskodás 
/gyermekek 

táboroztatása 

kivett táborhely  9089 

Zsana Község 
Önkormányzata 

Komló 6167 
839/51278 

gyermek és ifjúsági 
feladatokról való 

gondoskodás 
/gyermekek 

táboroztatása 

kivett táborhely 255 

Szank Község 
Önkormányzata 

Komló 6167 
2592/51278 

gyermek és ifjúsági 
feladatokról való 

gondoskodás 
/gyermekek 

táboroztatása 

kivett táborhely 787 

Pirtó Község 
Önkormányzata 

Komló 6167 
1007/51278 

gyermek és ifjúsági 
feladatokról való 

gondoskodás 
/gyermekek 

táboroztatása 

kivett táborhely 306 

Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

Komló 6167 
900/51278 

gyermek és ifjúsági 
feladatokról való 

gondoskodás 
/gyermekek 

táboroztatása 

kivett táborhely 273 

Csólyospálos Község 
Önkormányzata 

Komló 6167 
1723/51278 

gyermek és ifjúsági 
feladatokról való 

gondoskodás 
/gyermekek 

táboroztatása 

kivett táborhely 523 

Csikéria Község 
Önkormányzata 

Komló 6167 
933/51278 

gyermek és ifjúsági 
feladatokról való 

gondoskodás 
/gyermekek 

táboroztatása 

kivett táborhely 283 

Borota Község 
Önkormányzata 

Komló 6167 
1457/51278 

gyermek és ifjúsági 
feladatokról való 

gondoskodás 
/gyermekek 

táboroztatása 

kivett táborhely 442 

23. Lábatlan  Város 
Önkormányzata 

Lábatlan 1543/12 
71/567 

szociális ellátás, 
gyermek és ifjúsági 

feladatokról való 
gondoskodás/Kuckó 

Gyermekjóléti és 
Családsegítő 

Szolgálaton belül 
működő Támogató 

Szolgálat részére iroda 
és adományok 

raktározására alkalmas 
helyiség kialakítása 

kivett szolgáltatóház 71 
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 
Ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

24. Litér Község 
Önkormányzata 

Litér 06 
1/1 

egészséges ivóvízellátás 
biztosítása/ vízmű 

működtetése, 
szolgáltatás fejlesztése 

kivett vízmű 739 

25. Litér Község 
Önkormányzata 

Litér 08 
1/1 

egészséges ivóvízellátás 
biztosítása/ vízmű 

működtetése, 
szolgáltatás fejlesztése 

kivett vízmű 1503 

26. 
Mátraszentimre 

Község 
Önkormányzata 

Mátraszentimre 1113/2 
1/1 

egészséges életmód 
közösségi feltételeinek 
biztosítása/egészségház 

kivet hétvégi ház, 
udvar 881 

27. Örményes Község 
Önkormányzata 

Örményes 02/2 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 

közutak és közterület 
fenntartása/ út 

szélesítése, szikkasztó 
árok kiépítése, 

közterület, közpark, piac 
kialakítása 

kivett telephely 10164 

28. Pápa Város 
Önkormányzata 

Pápa 6607  
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 
közutak és közterületek 

fenntartása/út 
kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 5298 

29. Sümegprága Község 
Önkormányzata 

Sümegprága 043/1 
1/1 

sport célkitűzései 
megvalósítása 

/sportlétesítmény 
működésének 

biztosítása, parkolás 
biztosítása 

kivett udvar 2800 

30. Szőce Község 
Önkormányzata 

Szőce 513/1 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés, a 

közösségi tér 
biztosítása, egészséges 

életmód közösségi 
feltételeinek elősegítése 

/ szabadidő park 
kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 3923 

31. Tarján Község 
Önkormányzata 

Tarján 946/8 
1/1 

településrendezés, 
vízrendezés és 

vízelvezetés, helyi közút 
fenntartása, terek és 

parkolók 
biztosítása/járda, helyi 

közút, közterület 

kivett közterület 1393 

32. Tarján Község 
Önkormányzata 

Tarján 946/10  
1/1 

településrendezés, 
vízrendezés és 

vízelvezetés, helyi közút 
fenntartása, terek és 

parkolók 
biztosítása/járda, helyi 

közút, közterület 

kivett közterület 2738 
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 
Ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

33. Tarján Község 
Önkormányzata 

Tarján 946/11 
1/1 

településrendezés, 
vízrendezés és 

vízelvezetés, helyi közút 
fenntartása, terek és 

parkolók 
biztosítása/járda, helyi 

közút, közterület 

kivett út 2933 

34. Tarján Község 
Önkormányzata 

Tarján 946/12 
1/1 

településrendezés, 
vízrendezés és 

vízelvezetés, helyi közút 
fenntartása, terek és 

parkolók 
biztosítása/járda, helyi 

közút, közterület 

kivett közterület 882 

35. Tiszacsege Város 
Önkormányzata 

Tiszacsege 2984 
1/1 

közösségi tér 
biztosítása, 

közművelődési, 
tudományos, művészeti 
tevékenység támogatása 
/közösségi események, 

rendezvények 
lebonyolítása 

kivett üdülőépület, 
udvar 3130 

36. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 399 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartása 

kivett közterület 2499 

37. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 400 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett beépítetlen 
terület 680 

38. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 405 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett közterület 58 

39. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 406 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett közterület 253 

40. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 415 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett közterület 105 
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 
Ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

41. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 424 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett közterület 111 

42. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 433 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett közterület 111 

43. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 442 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett közterület 108 

44. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 460 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett közterület 416 

45. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 469 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett közterület 60 

46. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 481 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett közterület 425 

47. Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Tokod 755/5 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés, helyi 

közutak, közterületek 
fenntartása/infrastruktú-
ra fejlesztés, közterület 

fenntartás 

kivett közterület 1098 

48. Ukk Község 
Önkormányzata 

Ukk 74/3 
1/1 

foglalkoztatás 
megoldása, épített és 
természeti környezet 

védelme/közcélú 
munkavállalók részére a 

munkavégzéshez 
szükséges eszközök 
tárolására alkalmas 
helyiség, műhely 

kialakítása, 
növénytermesztésre 

alkalmas kert 
létrehozása 

lakóház, udvar 3287 
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 
Ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

49. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/2  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 465 

50. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/3 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 466 

51. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/4 
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 481 

52. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/5  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 481 

53. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/6  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 481 

54. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/7  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 481 

55. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/8  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 481 

56. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/15  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 481 

57. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/16  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 481 

58. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/17  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 481 

59. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/18  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 

481 

60. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/19  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 

481 

61. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/20  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 465 
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 
Ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

62. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/21  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 466 

63. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4180/23  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 465 

64. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4183/2  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 991 

65. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4183/6  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 216 

66. Vecsés Város 
Önkormányzata 

Vecsés 4183/7  
1/1 

településrendezés, 
településfejlesztés/ 

vállalkozásfejlesztés, 
közpark kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 380 

 
 

2. melléklet az 1205/2013. (IV. 15.) Korm. határozathoz

Ipari, közúti és más balesetek, katasztrófák esetén fennálló életmentési feladatok begyakorlására, 
továbbá polgári védelmi feladatok ellátására az Életjel Mentőkutyás Kutatóegység tulajdonába kerülő 
ingóságok jegyzéke

Az ingóságok készletazonosítója (darabszám/pár)
 1. Üzemtechnikai szakanyagok:
  24798131250007(1); 24798158632001(1); 24798144110009(2); 24798133200001(1); 24798133500000(1); 

24798159685008(1); 24798131410000(1); 24798192140006(1); 24522111128906(5); 24522111127402(5); 
24522131735400(51); 24522131734303(50); 24522131733005(50); 24522197311100(50); 24798193050002(1); 
24521659100100(5); 24798193700000(2); 24798143556803(10)

 2. Fegyverzettechnikai szakanyag:
  10794221300005(1)
 3. Páncélos- és gépjárműtechnikai szakanyag:

00453222131203(1)

3. melléklet az 1205/2013. (IV. 15.) Korm. határozathoz

Az otthontalanná vált emberek megsegítése céljából a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába 
kerülő ingóságok jegyzéke

Az ingóságok készletazonosítója (darabszám/pár)
Ruházati szakanyagok:
00815666121103(3842); 00815666121103(1617); 00815666121103 (14541)
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A Kormány 1206/2013. (IV. 15.) Korm. határozata
a hajléktalanság kezelése érdekében szükséges egyes feladatokról

A Kormány
 1. felkéri a  megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatait, valamint a  fővárosi önkormányzatot, hogy 

2013. április 30-áig tájékoztassák a belügyminisztert az illetékességi területükön élő hajléktalan személyek és a 2013. év 
végéig létrehozni tervezett hajléktalan személyek számára ellátást nyújtó szociális intézmények férőhelyeinek 
számáról, valamint arról, hogy illetékességi területükön tapasztalható-e kapacitáshiány;

 2. felhívja a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti felmérés eredménye alapján 
megteendő szükséges intézkedésekről, valamint azok forrásigényéről készítsenek előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: belügyminiszter,  
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. május 15.
 3. a) felkéri a hajléktalan személyek részére történő szociális ellátások nyújtásában közreműködő civil szervezeteket, 

hogy haladéktalanul tájékoztassák a belügyminisztert a nem szociális intézményként működő szálláshelyekre 
vonatkozó igényekről,

b) felhívja a  belügyminisztert, hogy a  nem szociális intézményként működő szálláshelyek létesítésének 
lehetőségéről készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2013. május 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozata
a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről

A Kormány a hazai verseny- és szabadidősport támogatása, a sportlétesítmény infrastruktúra átfogó fejlesztése, a legmagasabb 
szintű nemzetközi sportversenyek megrendezése, továbbá a budapesti Istvánmező városrész – a városkép hangsúlyos elemeinek 
és az építészetileg kortörténeti értéket képviselő elemek megtartásával történő – fejlesztésének elősegítése érdekében
 1. a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 

rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve egyetért azzal, hogy a  Budapesti 
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójára a  továbbiakban Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében 
kerüljön sor;

 2. kiemelt fejlesztési célnak tekinti a  budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a  Nemzeti Olimpiai 
Központ 2013–2017. között történő megvalósítása programot (a továbbiakban: Program), amely során új Nemzeti 
Stadion létesül a  jelenlegi Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójával és átépítésével, új létesítmények épülnek, 
a jelenlegi létesítmények megújításra kerülnek, valamint a fejlesztési területen új sport, kereskedelmi, kiszolgáló és 
kulturális funkciók kerülnek elhelyezésre, amelyek együttesen szolgálják és elégítik ki a különböző sportágak által 
támasztott, nemzetközi szintű igényeket, továbbá Nemzeti Olimpiai Központként együttesen nyújtanak kiemelkedő, 
magas színvonalú szolgáltatásokat nem csak a  versenysport, hanem a  szabadidő és amatőr sport, valamint 
a kereskedelem és a kultúra szereplőinek;

Felelős: a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos 2017-ig
 3. egyetért a Program új megvalósulási koncepciójával, amely keretén belül a fejlesztési területen:

a) a Puskás Ferenc Stadion egy legmagasabb UEFA kategóriájú, legalább 65 000 fő befogadására alkalmas, 
multifunkcionális sportközponttá kerül átépítésre,
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b) felújításra kerül a Körcsarnok, a Millenáris Velodrom,
c) átépítésre kerül a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok,
d) nemzetközi úszó- és vízilabda versenyek lebonyolítására alkalmas létesítmény épül meg,
e) atlétikai verseny megrendezésére alkalmas pálya épül meg, valamint egy fedett atlétikai edzőpálya funkció 

kerül elhelyezésre,
f ) sportingatlanokat kiszolgáló létesítmények valósulnak meg,
g) sport, állami, kulturális és egyéb közösségi rendezvény funkciók kerülnek elhelyezésre,
h) szükséges számú parkoló kerül kialakításra;

 4. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Olimpiai Központban az  új Nemzeti Stadion – a  jelenlegi Puskás Ferenc Stadion 
pilonjainak külső kontúrja és az  új lelátók közötti hasznosításra alkalmas terület kialakításával – többek között 
az alábbi, sport és egyéb funkciók megvalósítására is alkalmas legyen:
a) edzőtermek, konferencia helyszín, mélygarázs, szálloda, egyes edző és versenypályák,
b) jégkorong, labdajátékok, asztalitenisz, vívás, ökölvívás, birkózás, és további küzdősportok edzőtermei,
c) sporthoz kapcsolódó kereskedelmi egységek, üzletek,
d) a kapcsolódó létesítmények igényeit egész évben ellátó éttermek, valamint gasztronómiai koncepció 

megvalósítása,
e) sportolói és lakossági igényeket kielégítő fitneszközpont,
f ) a stadion legfelső szintjén kivilágítható panoráma futópálya.

 5. egyetért azzal, hogy a  3.  pontban szereplő egyes létesítmények tervezési munkálatait a  Nemzeti Sportközpontok 
alkalmazásban álló tervezők, szakemberek végezzék el, egyúttal a Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét 
a Nemzeti Sportközpontok közalkalmazotti létszámának ezzel összhangban történő biztosítására;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő 
kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy kezdjenek tárgyalásokat a Program megvalósítását 
biztosító egységes tulajdonosi jogállás kialakítása érdekében, és készítsenek előterjesztést a  Kormány számára 
a tárgyalások eredményéről és a lehetséges tulajdonszerzési konstrukciókról;
A tárgyalások megkezdésének vonatkozásában

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal
A tárgyalások alapján elkészítendő kormány-előterjesztés vonatkozásában

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2013. május 31.
 7. visszavonja a  budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 

rekonstrukciója programhoz kapcsolódó egyes feladatokról szóló 1482/2012. (XI. 6.) Korm. határozat 1–4., 7. és 
9. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1208/2013. (IV. 15.) Korm. határozata
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
2013. évi fedezetének biztosítása érdekében szükséges feladatokról, valamint a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a  Nemzeti Olimpiai Központ 
beruházáshoz kapcsolódó előkészítő feladatok, valamint a  Novák Piac parkolóház területének rekonstrukciójához 
szükséges források biztosítása érdekében 212,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel 
nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 31.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Áht. 86. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § (5)  bekezdése alapján az  előirányzat-maradvány 
elszámolásról szóló kormány-előterjesztés készítése során legyen figyelemmel a Nemzeti Sportközpontoknál az előző 
években keletkezett, 695,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány eredeti célra való 
felhasználhatóságára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a kormány-előterjesztés előkészítéséhez igazodva

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal 
összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a  budapesti 
Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ beruházáshoz 2013. második félévben 
szükséges 586,5 millió forint rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

 4. a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) 
Korm. határozat 6.  pontjában foglaltak alól mentesíti a  Nemzeti Sportközpontokat az  1–3.  pont szerint biztosított 
előirányzat tekintetében.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1208/2013. (IV. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
13 Sportintézmények

298224 2 Nemzeti Sportközpontok
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások +36,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +9,7
3 Dologi kiadások +10,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások +156,3

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -212,0

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
13 Sportintézmények

298224 2 Nemzeti Sportközpontok 212,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 212,0 212,0  
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1209/2013. (IV. 15.) Korm. határozata
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ beruházással 
összefüggő egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

 1. Hatályát veszti
a) a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 

rekonstrukciójáról (2011–2020) és a  2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 
1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1384/2011. (XI. 15.) Korm. határozat,

b) a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról (2011–2020) és a  2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 
1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1384/2011. (XI. 15.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1516/2011. (XII. 30.) Korm. határozat.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1210/2013. (IV. 15.) Korm. határozata
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok 
felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

A Kormány
 1.  a) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában Pleschinger Gyulát a Magyarországot 

képviselő helyettes kormányzói tisztségből felmenti és egyidejűleg Orbán Gábort a Magyarországot képviselő 
helyettes kormányzóvá 2013. április 3-i hatállyal kinevezi,

b) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában Zsarnóci Csabát a Magyarországot képviselő 
helyettes kormányzói tisztségből felmenti és egyidejűleg Kisgergely Kornélt a Magyarországot képviselő 
helyettes kormányzóvá 2013. április 8-i hatállyal kinevezi,

c) a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség Kormányzótanácsában Zsarnóci Csabát a Magyarországot 
képviselő kormányzói tisztségből felmenti és egyidejűleg Kisgergely Kornélt a Magyarországot képviselő 
kormányzóvá 2013. április 8-i hatállyal kinevezi,

 2.  felhívja a külügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltakról az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeket 
tájékoztassa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1211/2013. (IV. 15.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, hulladékszektort érintő  
ex-ante kondicionalitások teljesítéséről

A Kormány a  2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, hulladékszektort érintő ex-ante 
kondicionalitások teljesítése érdekében felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy
 1. készítsen jelentést Magyarországra vonatkozóan a  hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 11. cikkében 
foglalt célértékek teljesítésének eredményeiről, a  nem teljesítés okairól és a  célok teljesítése érdekében tervezett 
intézkedésekről;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2013. szeptember 1.

 2. biztosítsa, hogy az Irányelv 1., 4., 13. és 16. cikkének megfelelően egy vagy több hulladékgazdálkodási terv kerüljön 
kialakításra az Irányelv 28. cikkében előírt módon;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 12.

 3. dolgozza ki az Irányelv 1. és 4. cikkének megfelelően, az Irányelv 29. cikkében előírt hulladék-megelőzési programokat;
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 12.

 4. tegye meg a szükséges intézkedéseket a 2020. évi újrahasznosítási és újrafeldolgozási célértékek elérése érdekében 
az Irányelv 11. cikkének megfelelően;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2014. december 31.

 5. a 2013. december 31. után teljesíthető feltételek esetén cselekvési tervet készítsen.
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2013. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1212/2013. (IV. 15.) Korm. határozata
az egészségügyi tárgyú projektek tekintetében a fordított áfa önerő és szállítói előleg önerő biztosítására 
vonatkozó szabályozási környezet ellentmondásainak tisztázásáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  európai uniós támogatásból finanszírozott egészségügyi tárgyú 

projektek esetében a  fordított áfa előleg, illetve a  szállítói előleg igénylése tekintetében vizsgálja felül a  nem 
jogszabályi szintű egyéb szabályozási dokumentumokat – különös tekintettel az egységes működési kézikönyvről 
szóló 26/2012. (X. 24.) NFM utasításra, valamint a  Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályai című útmutatóban 
foglaltakra –, és a következő szempontok érvényesítésével teremtse meg a dokumentumok közötti összhangot:
a) A fordított áfa előleg igénylése esetén a  közszféra szervezet kedvezményezettek részére lehetőséget kell 

biztosítani, hogy a  projektben elszámolható költségek vonatkozásában a  fordított áfával érintett számlák 
elszámolásra benyújtásával egyidejűleg a  fordított áfa előleg is a  fizetendő áfa mértékéig igényelésre 
kerülhessen.
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b) A szállítói előleg igénylése esetén a közszféra kedvezményezettek részére biztosítani kell, hogy a projektben 
elszámolható költségek vonatkozásában a  szállítói előleg számlák elszámolásra benyújtásával egyidejűleg 
a szállítói előleg teljes összege folyósításra kerüljön.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  fenti szempontok érvényesítése érdekében intézkedjen, hogy 
az Egységes Monitoring Információs Rendszer fennakadás nélkül kezelni tudja az 1. pontban rögzített eljárásrendi 
lépéseket.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 51/2013. (IV. 15.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia 
békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés 

célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás 
(a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy 

a megállapodás létrehozását követően a megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 52/2013. (IV. 15.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló 
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a  kiadatásról szóló 

egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – a  külügyminiszterrel egyetértésben – az  Egyezmény 

létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 53/2013. (IV. 15.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek 
átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az  elítélt személyek 

átszállításáról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon résztvevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – a  külügyminiszterrel egyetértésben – az  Egyezmény 

létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség 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 érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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