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III. Kormányrendeletek

A Kormány 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelete
a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Örökség Intézete jogállása

1. §  A Kormány – felismerve a múlt példáinak, a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek 
számára történő megőrzése és átadása, a nemzeti emlékezet és emlékezés magyarság identitásának megőrzésében, 
a  nemzeti összetartozás érzésének növelésében és az  egységes nemzet, a  nemzeti egység megteremtésében 
betöltő kiemelt jelentőségét, az ezzel kapcsolatos egyes állami feladatok ellátására – létrehozza a Nemzeti Örökség 
Intézetét (a továbbiakban: Intézet).

2. § (1) Az Intézet központi hivatal.
 (2) Az Intézet a miniszterelnök irányítása alatt áll.
 (3) Az Intézet székhelye Budapest.

3. § (1) Az Intézetet az elnök vezeti.
 (2) Az Intézet elnökének megbízatása határozatlan időtartamú.

2. A Nemzeti Örökség Intézete feladatai

4. § (1) Az Intézet feladatai keretében:
a) ellátja a  Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működésének operatív és 

adminisztratív feladatait, ennek keretében:
aa) előkészíti a Bizottság üléseit, végrehajtja határozatait,
ab) vezeti és folyamatosan közzéteszi a  nemzet számára maradandót alkotó személyek nemzeti 

sírkertbe sorolt temetkezési helyeinek jegyzékét,
ac) a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek vonatkozásában gyakorolja a  temetőkről és 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 22. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési jogot, ideértve 
a sírnyitással kapcsolatos hozzájárulást is,

ad) a nemzeti sírkertre vonatkozó rendelkezések betartása érdekében ellenőrzés lefolytatását 
kezdeményezheti a nemzeti sírkert fekvése szerinti illetékes jegyzőnél,

ae) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek állapotát,
af ) a nemzeti sírkert fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, valamint a  fenntartás 

keretében történő beruházásokhoz szükséges esetleges engedélyek, hozzájárulások megszerzése 
érdekében a  nemzeti sírkertbe tartozó temetők fenntartóival – az  Intézet rendelkezési jogához 
kapcsolódó gondozási kötelezettség ellátásáért való felelősségét nem érintő – együttműködési 
megállapodásokat köt,

ag) ellátja a  nemzeti és történelmi emlékhellyé nyilvánítás előkészítésével kapcsolatos operatív és 
adminisztratív feladatokat,

ah) ellátja a  Nemzeti Gyász kinyilvánítására vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos operatív és 
adminisztratív feladatokat;

b) ellátja a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat;
c) ellátja a  nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott – használati 

tervek előkészítésével és felülvizsgálatával, valamint a  nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével 
kapcsolatos – feladatokat;
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d) gondoskodik a történelmi emlékhelyek egységes megjelöléséről;
e) a nemzeti emlékezet gondozása érdekében a  magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos 

eredményeinek figyelembevételével kutatási és felmérési feladatokat végez;
f ) a nemzeti emlékezet kultúrájának széles körben történő terjesztése, a  felnövekvő nemzedék nevelése 

céljából:
fa) Magyarország történelmében jelentős évfordulókról méltó megemlékezéseket szervez,
fb) konferenciákat szervez,
fc) kiállításokat rendez,
fd) pályázatokat hirdet,
fe) kiadói feladatokat lát el, kutatási és felmérési eredményeit kiadványokban publikálja;

g) együttműködik a  hazai és külföldi emlékezettel, emlékhelyekkel foglalkozó, továbbá az  örökségvédelmi és 
kegyeleti területen tevékenykedő szervezetekkel, intézményekkel;

h) a történelmi nemzet fennmaradása érdekében:
ha) regisztrálja a magyarság határon túli emlékhelyeit,
hb) együttműködik a határon túli emlékhelyek fenntartásában érintett helyi társadalmi szervezetekkel;

i) ellátja a tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat;
j) a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb feladatot végez.

 (2) Az Intézet tevékenységét országos illetékességgel látja el.
 (3) Az Intézet elnöke feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől 

adatokat, információkat kérhet, a  kapcsolódó dokumentumokba – a  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelete
a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Kormány döntési joggal rendelkező, 
szakmai véleményező és javaslattevő testülete.”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Bizottság 11 tagból áll. A  tagokat elsősorban a  tudomány, a  művészeti élet, a  kulturális örökségvédelmi, 
illetőleg a  temetkezési szakmai szervezetek, valamint az érintett társadalmi szervezetek képviselőiből – a Nemzeti 
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Örökség Intézete (a  továbbiakban: Intézet) elnökének javaslatára – a  miniszterelnök általános helyettese 
(a továbbiakban: miniszterelnök-helyettes) bízza meg.”

 (3) Az R. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat az  Intézet látja el. Az  Intézet elnöke a  Bizottság 
üléseinek állandó meghívottja.”

 (4) Az R. 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A Bizottság dönt:)
„c) egyes helyszínek nemzeti és történelmi emlékhellyé nyilvánítására irányuló kezdeményezésekről.”

 (5) Az R. 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Azonnali döntést igénylő ügyekben a  Bizottság elnöke – az  Intézet elnöke véleményének kikérése után – 
egyszemélyben dönt, amelyről a Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatja.”

 (6) Az R. 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Bizottságot a nemzeti emlékezet és kegyelet témakörét érintő kérdésekben az Intézet felé véleményezési és 
javaslattételi jogkör illeti meg.”

 (7) Hatályát veszti az R.
a) 3. § (1) bekezdés b) pontja,
b) 3. § (2) bekezdése,
c) 3. § (4)–(8) bekezdése,
d) 4. §-ában az „a nemzeti sírkerttel kapcsolatos” szövegrész,
e) 4/A-6. §-a.

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló  
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Nemzeti sírkertben sírjelet állítani, sírboltot építeni, azon változtatni, illetőleg áthelyezni vagy lebontani külön 
jogszabály rendelkezései szerint, valamint a Nemzeti Örökség Intézete hozzájárulása alapján szabad.”

3. A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5–6. §-a 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A miniszter a Kötv. 61/E. § (2) bekezdése alapján – a használati terv 2. § (4) bekezdésében meghatározott 
közzétételétől számított 60 napon belül – támogatási szerződést köt a tulajdonossal, melynek célja a használati terv 
3. § f ) és g) pontjában foglaltak szerinti tartalmának megvalósítása.
(2) Amennyiben a  nemzeti emlékhelynek több tulajdonosa van, az  (1)  bekezdés szerinti támogatási szerződést 
a tulajdonosok által maguk közül írásban kijelölt tulajdonossal (a továbbiakban: kijelölt tulajdonos) kell megkötni.
(3) Állami tulajdonban lévő ingatlan esetén a  támogatási szerződést a  vagyonkezelővel, ennek hiányában – 
a tulajdonosi jogkör gyakorlójának egyetértésével – a használatra jogosulttal kell megkötni.
(4) Nem állami tulajdonban lévő ingatlan esetében – amennyiben bármelyik tulajdonos az  ingatlanra 
vonatkozóan vagyonkezelői   szerződést kötött –, a  támogatási szerződés érvényességéhez szükséges 
a vagyonkezelő beleegyezése.
6. § (1) A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság – a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosával egyeztetve 
– javaslatot tesz az  ismertető tábla elhelyezésének módjára és közreműködik az  ismertető tábla elkészítéséhez 
kapcsolódó feladatok ellátásában.
(2) Az ismertető tábla elkészítéséről és elhelyezéséről az Intézet gondoskodik.
(3) A  nemzeti emlékhely tulajdonosa vagy kijelölt tulajdonosa a  használati tervben meghatározottak szerint 
– a  középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben foglaltak alkalmazásával – 
gondoskodik Magyarország zászlajának vagy lobogójának kitűzéséről, illetve felvonásáról.”

 (2) Az R2. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatási szerződés rendelkezéseinek megvalósításáért – különös tekintettel annak a  használati terv 3.  § 
f ) és g)  pontjában foglaltak szerinti tartalmára – az  5.  § (1) és (3)  bekezdése alapján támogatott, valamint az  5.  § 
(2) bekezdése esetében a tulajdonos (a továbbiakban együtt: támogatott) felelős.”
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 (3) Az R2.
a) 2.  § (2)  bekezdésében a „Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a  továbbiakban: Bizottság)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: Intézet)” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdésében az „A Bizottság” szövegrész helyébe az „Az Intézet” szöveg,
c) 2. § (5) bekezdésében az „a Bizottságot” szövegrész helyébe az „az Intézetet” szöveg,
d) 7. § (2) bekezdésében az „A Bizottság” szövegrész helyébe az „Az Intézet” szöveg,
e) 7. § (3) bekezdésében az „a Bizottság” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg,
f ) 7. § (4) bekezdésében az „a Bizottság” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg,
g) 7. § (4) bekezdés a) pontjában a „tulajdonos” szövegrész helyébe a „támogatott” szöveg,
h) 7. § (4) bekezdés b) pontjában a „tulajdonosnak” szövegrész helyébe a „támogatottnak” szöveg,
i) 7. § (4) bekezdés c) pontjában a „tulajdonossal” szövegrész helyébe a „támogatottal” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti az R2.
a) 2.  § (4)  bekezdésében az „a Bizottság létrehozására és felügyeletére a  Kormány által rendeletben kijelölt 

miniszter (a továbbiakban: a Bizottság felügyeletét ellátó miniszter)” szövegrész,
b) 2. § (5) bekezdésében az „a Bizottság felügyeletét ellátó miniszter” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 146/2013. (V. 14.) Korm. rendelete
egyes kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § 
(1) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés g) pontjában,
az 5. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
100. § (1) bekezdés l) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a  könyvtári intézet, a  közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató 
szerv és a  műbíráló szerv kijelöléséről szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 2.  §-ában a „Nemzeti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Intézetet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Művelődési Intézetet” szöveg lép.

2. § (1) A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 
a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a  népi kézművességet folytató természetes 
személynek, aki népi iparművészeti alkotásait jogszabályban meghatározott számban és rendszerességgel 
minősítteti.
(2) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a  népi kézművességet folytató szervezetnek, amely 
a „Népi Iparművész” minősítő címmel rendelkező természetes személy tulajdonosa, tagja vagy alkalmazottja által 
előállított népi kézműves terméket értékesít.”

 (2) Az R. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Szervezet esetén az igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány számát,
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b) a szervezet nevét, cégnevét,
c) a szervezet azonosítására alkalmas bírósági végzés, cégbejegyzés, alapító okirat számát,
d) a szervezet székhelyét és bejegyzett telephelyét,
e) a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágat,
f ) a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,
g) a 2/A. § (2) bekezdése szerinti természetes személy nevét, a  szervezetben betöltött pozícióját (tulajdonos, tag, 
alkalmazott), a (2) bekezdés szerinti igazolványának számát és hatályosságának idejét,
h) a minősítés megszerzésének dátumát,
i) a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és a Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének lenyomatát,
j) az igazolvány hatályosságának idejét.”

 (3) Az  R. 3.  §  (2)  bekezdésében az „Az igazolvány” szövegrész helyébe a „Természetes személy esetén az  igazolvány” 
szöveg, valamint 4. §-ában az „a „Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány” szövegrész helyébe 
az  „a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozásának részletes feltételeit és a  minősítés alapjául szolgáló 
foglalkozási ágakat, továbbá a 3. § szerinti hatósági igazolvány” szöveg lép.

3. §  A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

5. §  Hatályát veszti a dokumentumvásárlási hozzájárulásról szóló 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 146/2013. (V. 14.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A B

Történelmi emlékhely megnevezése Cím 

1. Balassagyarmat, Vármegyeház Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 6.

2. Budapest I. kerület,  Szilágyi Dezső téri református 
templom

Budapest, Szilágyi Dezső tér

3. Budapest V. kerület, Batthyány-örökmécses Budapest, Hold utca

4. Budapest VI. kerület, Andrássy út 60. Budapest, Andrássy út 60.

5. Budapest VII. kerület, Wesselényi utcai Hősök 
temploma és az ehhez tartozó sírkert

Budapest, Dohány utca 2–4.

6. Budapest VIII. kerület, Corvin köz Budapest, Corvin köz 1. – Corvin mozi épülete és 
a Corvin köz (az épületek által közrefogott terület)

7. Budapest IX. kerület,  Kálvin téri református 
templom és Ráday Gyűjtemény

Budapest,  Kálvin tér 7.

8. Csurgó, református gimnázium nagykönyvtára és 
kollégiuma

Csurgó,  Széchenyi tér 9. és  Csokonai u. 22/B

9. Diósgyőr, vár Miskolc–Diósgyőr, Vár u. 24.

10. Drégelypalánk, vár Drégelypalánk

11. Eger, vár Eger, Vár 1.

12. Esztergom, vár Esztergom, Szent István tér 2.

13. Eszterháza (Fertőd), Esterházy-kastély Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

14. Gödöllő, Királyi kastély Gödöllő, Grassalkovich-kastély

15. Győr, Káptalan-domb (győri vár megmaradt része) A győri vár megmaradt része:
Győr, Káptalan domb
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16. Gyula, vár és honvédtiszti emlékhely Vár:
Gyula, Várkert 1.
Honvédtiszti emlékhely:
Gyula, Várkert

17. Hajdúböszörmény, hajdú kerületi székház Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 1.

18. Jászberény, jászkun kerületi székház Jászberény, Lehel vezér tér 15.

19. Kehidakustány, Deák-kúria Kehidakustány, Kúria u. 6–8.

20. Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon Festetics-kastély és a hozzá tartozó park:
Keszthely, Kastély u. 1.
Georgikon:
Keszthely, Bercsényi u. 65.

21. Komárom, erődrendszer Monostori erőd:
Komárom, Duna-part 1.
Igmándi erőd:
Komárom, Térffy Gyula utca
Csillag erőd:
Komárom, Sport utca

22. Kőszeg, vár Kőszeg, Rajnis József u. 9.

23. Máriapócs, kegytemplom és bazilita monostor Máriapócs, Kossuth tér 25.

24. Mosonmagyaróvár, a határőr laktanya előtti tér Mosonmagyaróvár, Határőr utca 10. előtti tér

25. Muhi, csatamező Muhi, a település határában, a 35-ös főút mellett

26. Nagycenk, Széchenyi-kastély Nagycenk, Kiscenki út 3.

27. Nyírbátor, református templom és fogadópalota református templom:
Nyírbátor, Egyház u. 1.
fogadópalota (ebédlőpalota):
Nyírbátor, Vár u. 1.

28. Pápa, református kollégium és ótemplom Pápa, Szent László u. 12. és Fő u. 6.

29. Pécs, székesegyház a püspöki palotával és 
a középkori egyetemmel

székesegyház:
Pécs, Dóm tér 1.
püspöki palota:
Szent István tér 23.
és az egyetem maradványai a székesegyház és 
az Aradi vértanúk útja közötti területen

30. Recsk, Nemzeti Emlékpark Recsk, Kőbányai út

31. Sárospatak, vár, református kollégium és 
nagykönyvtár

vár:
Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.
kollégium és nagykönyvtár:
Sárospatak, Rákóczi Ferenc u. 1.

32. Sárvár, vár Sárvár, Várkerület u. 1.

33. Sopron, Tűztorony Sopron, Fő tér

34. Sóly, református templom Sóly, Árpád köz

35. Szarvas, történelmi Magyarország és 
a Kárpát-medence mértani közepe, trianoni 
békediktátum emlék- és zarándokhely

Szarvas – Mangol-zug

36. Szeged, Dóm tér Szeged, Dóm tér

37. Szécsény, kastély és ferences kolostor Szécsény, Ady Endre u. 7. és Haynald utca 9.

38. Szigetvár, vár Szigetvár, Vár u. 19.

39. Tihany, bencés apátság Tihany, I. András tér 1.



51180 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 76. szám 

40. Vác, Hétkápolna és honvéd emlékmű Hétkápolna:
Vác, Szent László út
honvéd emlékmű:
Szent László út–Stadion utca kereszteződése

41. Veszprém, érseki vár Veszprém, Vár utca

42. Visegrád, vár Fellegvár:
Visegrád, Feketehegy
Királyi palota:
Visegrád, Fő u. 23–41.

”

A Kormány 147/2013. (V. 14.) Korm. rendelete
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének 
szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a  kedvezmények igénybevételének 
szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  Kormány terület- és gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai 
szempontok alapján további hátrányos helyzetű településeket nyilváníthat szabad vállalkozási zónává. E települések 
listáját a 2. melléklet tartalmazza.”

2. §  Az R. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A megye területén a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek szabad vállalkozási zónákkal 
kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit a  megye gazdasági szereplőivel együttműködve a  megyei önkormányzat 
hangolja össze és koordinálja.”

3. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 147/2013. (V. 14.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdése alapján szabad vállalkozási zónává kijelölt települések

Sorszám Településnév

1. Adorjánháza

2. Ajak

3. Alsóregmec

4. Alsótold

5. Alsózsolca
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Sorszám Településnév

6. Anarcs

7. Apácatorna

8. Bácsbokod

9. Bácsborsód

10. Bakháza

11. Balaton

12. Bátor

13. Bekölce

14. Bélapátfalva

15. Beleg

16. Benk

17. Bér

18. Bodolyabér

19. Bokor

20. Bolhás

21. Borszörcsök

22. Bózsva

23. Buják

24. Bükkszentmárton

25. Cún

26. Csécse

27. Cserhátszentiván

28. Csögle

29. Dabrony

30. Devecser

31. Doba

32. Dombrád

33. Döge

34. Drávacsehi

35. Drávacsepely

36. Drávapalkonya

37. Drávapiski

38. Ecseg

39. Egeralja

40. Egerbocs

41. Egercsehi

42. Egyházasdengeleg

43. Egyházaskozár

44. Eperjeske

45. Erdőkürt

46. Erdőtarcsa

47. Felsőregmec

48. Felsőtold

49. Felsőzsolca

50. Fényeslitke

51. Filkeháza
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Sorszám Településnév

52. Füzér

53. Füzérkajata

54. Füzérkomlós

55. Füzérradvány

56. Garáb

57. Görgeteg

58. Győröcske

59. Gyulaháza

60. Háromfa

61. Hegyhátmaróc

62. Héhalom

63. Hevesaranyos

64. Hollóháza

65. Hosszúhetény

66. Iszkáz

67. Jéke

68. Jobbágyi

69. Kálló

70. Kamond

71. Karakószörcsök

72. Kárász

73. Kaszó

74. Kékcse

75. Kelebia

76. Kémes

77. Kerta

78. Kétpó

79. Kisbágyon

80. Kisbajom

81. Kisberzseny

82. Kiscsősz

83. Kishuta

84. Kispirit

85. Kisvárda

86. Kisszállás

87. Kisszőlős

88. Kolontár

89. Komló

90. Komoró

91. Kovácsvágás

92. Kozárd

93. Köblény

94. Kunfehértó

95. Kutas

96. Kutasó

97. Lábod
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Sorszám Településnév

98. Liget

99. Lövőpetri

100. Magyaregregy

101. Magyarhertelend

102. Magyarszék

103. Mándok

104. Mánfa

105. Mátraszőlős

106. Máza

107. Mecsekpölöske

108. Mesterszállás

109. Mezőhék

110. Mezőladány

111. Mezőtúr

112. Mikófalva

113. Mikóháza

114. Mónosbél

115. Nagyalásony

116. Nagyatád

117. Nagyhuta

118. Nagykorpád

119. Nagypirit

120. Nagyvisnyó

121. Nyíri

122. Nyírlövő

123. Oroszi

124. Ötvöskónyi

125. Pálháza

126. Palotás

127. Pap

128. Pásztó

129. Pátroha

130. Pusztafalu

131. Pusztamiske

132. Rém

133. Rétközberencs

134. Rinyabesenyő

135. Rinyaszentkirály

136. Sátoraljaújhely

137. Segesd

138. Somlójenő

139. Somlószőlős

140. Somlóvásárhely

141. Somlóvecse

142. Somogyszob

143. Szabás
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Sorszám Településnév

144. Szabolcsbáka

145. Szabolcsveresmart

146. Szalatnak

147. Szaporca

148. Szárász

149. Szarvasgede

150. Szászvár

151. Szilvásvárad

152. Szirák

153. Szúcs

154. Szurdokpüspöki

155. Tar

156. Tarany

157. Tésenfa

158. Tiszabezdéd

159. Tiszabő

160. Tiszakanyár

161. Tiszamogyorós

162. Tiszaszentmárton

163. Tófű

164. Tompa

165. Tornyospálca

166. Túrkeve

167. Tuzsér

168. Tüskevár

169. Újdombrád

170. Újkenéz

171. Vágáshuta

172. Vanyarc

173. Vékény

174. Vid

175. Vilyvitány

176. Záhony

177. Zsurk
              „
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelete
az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.  évi XCIX.  törvény 
47.  § (2)  bekezdés h)  pontjában, valamint a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 30.  § 
(11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § j)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
73. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
(a  továbbiakban: Emtv.) alapján nyilvántartásba vett és a  helyi önkormányzatok központi költségvetési 
kapcsolataiból származó támogatásokat tartalmazó fejezetből támogatásban részesülő előadó-művészeti 
szervezetet fenntartó, vagy az  előadó-művészeti szervezettel közszolgáltatási szerződést kötött önkormányzat 
(a  továbbiakban: Fenntartó), ennek hiányában az  előadó-művészeti szervezet (a  továbbiakban együtt: 
Támogatott) az  Emtv. szerinti központi költségvetési támogatás (a  továbbiakban: támogatás) rendeltetésszerű 
felhasználásáról az 1. és 2. melléklet szerinti beszámoló alapján számol el az Emtv. 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, 
az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó 
szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) részére.

 (2) Az  előadó-művészeti tevékenységhez kapott, a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvény szerinti 
társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatásban (a  továbbiakban: Tao. támogatás) részesülő 
előadó-művészeti szervezet a  Tao. támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a  3.  melléklet szerinti beszámoló 
alapján számol el a  kijelölt szervnek. Amennyiben Támogatott támogatásban és Tao. támogatásban is részesült, 
a beszámolót a Fenntartó nyújtja be.

 (3) Az  Emtv. 4.  § c)  pontjában megjelölt állami fenntartású előadó-művészeti szervezet, az  Emtv. 4.  § d)  pontjában 
meghatározott, közszolgáltatási szerződéssel rendelkező előadó-művészeti szervezet, továbbá a  nemzeti vagy 
kiemelt minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet a beszámolóját a 3. melléklet szerint nyújtja be.

2. § (1) Az  1.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti beszámolásra kötelezett a  tárgyévre vonatkozó, e  rendelet szerinti beszámolót 
a  tárgyévet követő év június 30-ig köteles megküldeni a  kijelölt szervnek. A  kijelölt szerv a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerinti eljárás keretében dönt 
a beszámoló elfogadásáról, illetve állapítja meg a támogatás jogosulatlan igénybevételét és írja elő a visszafizetési 
kötelezettséget.

 (2) A  kijelölt szerv a  beszámolókat összegzi, és azt legkésőbb a  tárgyévet követő év augusztus 31-ig megküldi 
a  kultúráért felelős miniszternek (a  továbbiakban: miniszter), a  kincstárnak és az  érintett előadó-művészeti 
bizottságnak, továbbá a honlapján gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról.

 (3) A kijelölt szerv a (2) bekezdésben szereplő adatszolgáltatást az (1) bekezdésben szereplő határidőre be nem érkezett 
beszámolók beérkezése és elfogadása után, azok adattartalmával kiegészíti és a  kiegészített adatszolgáltatásról 
a beszámolók elfogadását követő 30 napon belül a (2) bekezdésben meghatározott módon intézkedik.

3. § (1) A  támogatás felhasználása során kizárólag a  támogatás időtartama (tárgyév) alatt, az  Emtv.-ben meghatározott 
támogatási célok megvalósítása során felmerült költségek számolhatók el.

 (2) A  helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó támogatásokat tartalmazó fejezetből 
kifizetésre kerülő Emtv. 17.  § (1)  bekezdése szerinti művészeti támogatás összegével az  előadó-művészeti 
tevékenységhez kapcsolódó kiadások között kell elszámolni. Az  Emtv. 18.  §-a szerinti működési támogatás 
összegével az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások között kell elszámolni.
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 (3) A támogatás felhasználása során nem számolhatók el az alábbi költségek:
a) az  Emtv.-ben, a  kapcsolódó jogszabályokban meghatározott előadó-művészeti tevékenységgel össze nem 

függő kiadások (az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások között elszámolt kiadások kivételével),
b) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
c) az előadó-művészeti szervezet – amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt előadó-művészeti 

tevékenységen mint alaptevékenységen kívül más tevékenységet is folytat – központi irányítása általános 
költségeinek a  számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti 
tevékenységre jutó hányada, továbbá a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai,

d) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
e) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
f ) társasági adó, helyi adó, vámköltség, illeték, különadó,
g) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,
h) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi 

műveletek költségei,
i) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
j) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
k) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
l) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is).

 (4) A  Tao. támogatás esetén a  (3)  bekezdés szerinti költségeken túl nem számolható el a  közvetítő szervezet 
szolgáltatásának ellenértéke.

4. § (1) A  jogosulatlanul igénybe vett támogatás összege után a  Támogatott az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti kamatot fizet a  jogosulatlan 
igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

 (2) A  tárgyévet követő év június 30-ig fel nem használt támogatást a Támogatott köteles haladéktalanul visszafizetni 
a központi költségvetésbe.

 (3) A  támogatott előadó-művészeti szervezet köteles a  támogatás, valamint a  Tao. támogatás felhasználásáról 
elkülönített, naprakész nyilvántartást vezetni és azt a felhasználást követő tíz évig megőrizni.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § (4) bekezdése 2013. december 31. napján lép hatályba.
 (3) E rendelet rendelkezéseit először a  2013.  évi támogatások elszámolásánál kell alkalmazni, mind a  költségvetési, 

mind a Tao. törvény szerinti társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatások esetében.
 (4) Hatályát veszti az  előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, 

a  benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az  elszámolható költségekről szóló 
6/2010. (II. 4.) OKM rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelethez

Szakmai beszámoló

I. Színház, balett- és táncegyüttes

Előadó-művészeti szervezet
 elnevezése:
 színház/táncegyüttes (A nyilvántartott típus aláhúzandó!)
 székhelye:
 levelezési címe (amennyiben a székhely címétől eltér):
 nyilvántartási száma (ESZ száma):
 fenntartó/közszolgáltatási szerződéssel támogató önkormányzat adatai:

 elnevezése:
 székhelye:
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A központi költségvetési támogatásból megvalósult
SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA

A központi költségvetési támogatásból a tárgyévben, valamint a tárgyévben történő kötelezettségvállalás esetén a beszámoló napjáig megvalósult, 
újonnan létrehozott vagy továbbjátszott
SAJÁT PRODUKCIÓK szakmai adatai

 * A megfelelő db-szám beírandó!
** A megfelelő adat a rovatban x-szel jelölendő!

Sorszám A produkció címe
Új bemu- 

tató**

Székhely 

szerinti 

településen 

játszott 

előadások 

száma*

Székhely szerinti 

településen 

kívül játszott 

előadások 

száma*

Stúdió 

előadás**

Kortárs 

magyar 

szerző 

műve**

Klasz-

szikus 

magyar 

szerző 

műve**

Gyermek 

és ifjúsági 

előadás**

Báb- 

előadás**

Balett- és 

táncelő- 

adás**

Opera- 

elő- 

adás**

Klasszi- 

kus 

operett- 

előadás**

Zenés 

színpadi mű 

előadás**

Élő zenekar 

közremű-

ködésével 

létrehozott 

zenés 

színpadi mű**

Összesen
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A központi költségvetési támogatásból a tárgyévben, valamint a tárgyévben történő kötelezettségvállalás esetén a beszámoló napjáig újonnan 
létrehozott vagy továbbjátszott,
KOPRODUKCIÓBAN megvalósult PRODUKCIÓK szakmai adatai

 * A megfelelő db-szám beírandó!
** A megfelelő adat a rovatban x-szel jelölendő!

Sorszám A produkció címe
Új bemu- 

tató**

Székhely 

szerinti 

településen 

játszott 

előadások 

száma*

Székhely 

szerinti 

településen 

kívül játszott 

előadások 

száma*

Stúdió 

előadás**

Kortárs 

magyar 

szerző 

műve**

Klasz-

szikus 

magyar 

szerző 

műve**

Gyermek 

és ifjúsági 

előadás**

Báb- 

előadás**

Balett- és 

táncelő- 

adás**

Opera- elő- 

adás**

Klasszi- 

kus 

operett- 

előadás**

Zenés 

színpadi 

mű 

előadás**

Élő zenekar 

közremű-

ködésével 

létrehozott 

zenés 

színpadi 

mű**

Összesen
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A központi költségvetési támogatásból a tárgyévben, valamint a tárgyévben történő kötelezettségvállalás esetén a beszámoló napjáig megvalósult
FOGADOTT PRODUKCIÓK szakmai adatai

 * A megfelelő db-szám beírandó!
** A megfelelő adat a rovatban x-szel jelölendő!

Sorszám A produkció címe Vendégszervezet neve
Előadások 

száma*

Stúdió 

előadás**

Kortárs 

magyar 

szerző 

műve**

Klasz-

szikus 

magyar 

szerző 

műve**

Gyermek

és ifjúsági 

előadás**

Báb- 

előadás**

Balett- és 

tánc- 

előadás**

Opera- 

előadás**

Klasz- 

szikus 

operett- 

előadás**

Zenés 

színpadi mű 

előadás**

Élő zenekar 

közremű-

ködésével 

létrehozott 

zenés  

színpadi mű**

Összesen

Saját, koprodukciós és fogadott előadások száma mindösszesen:

Összes fizetőnéző száma:

Összes néző száma:

Összes prózai előadás fizetőnézőinek száma:

Összesből gyermek- és ifjúsági előadások 
fizetőnézőinek száma:

Összesből bábelőadások fizetőnézőinek száma:

Összesből operaelőadások fizetőnézőinek 
száma:

Összesből klasszikus operettelőadások 
fizetőnézőinek száma:
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Összesből balett- és táncszínházi előadások 
fizetőnézőinek száma:

Összesből stúdiószínházi előadások 
fizetőnézőinek száma:

Összesből zenekar, énekkar élő 
közreműködésével játszott zenés színpadi 
művek fizetőnézőinek száma:

Összesből zenekar, énekkar élő közreműködése 
nélkül játszott zenés színpadi művek 
fizetőnézőinek száma:

A társulat létszáma:

Egyéb, központi költségvetési támogatásból a tárgyévben megvalósult szakmai program: (opcionális) max. 4000 karakter



51192 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 76. szám 

II. Zenekar, énekkar

Előadó-művészeti szervezet
 elnevezése:
 zenekar/énekkar (A nyilvántartott típus aláhúzandó!)
 székhelye:
 levelezési címe (amennyiben a székhely címétől eltér):
 nyilvántartási száma (ESZ száma):
 fenntartó/közszolgáltatási szerződéssel támogató önkormányzat adatai:

 elnevezése:
 székhelye:

A központi költségvetési támogatásból megvalósult
SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA

A központi költségvetési támogatásból a tárgyévre vonatkozóan, valamint a tárgyévben történő 
kötelezettségvállalás esetén a beszámoló napjáig megvalósult produkciók szakmai adatai

A zenekar/énekkar összes fellépésének száma (az operaelőadások kivételével):

Az opera-előadásokon történő közreműködés száma:

A zenekar/énekkar belföldi hangversenyeinek száma

a) székhelyen:

b) székhelyen kívül

ba) megyén belül:

bb) megyén kívül:  

Az énekkar összes fellépésének számán belül a cappella hangversenyek száma:

Az énekkar összes fellépésének számán belül az oratorikus koncertek száma:

A zenekar/énekkar külföldi hangversenyeinek száma:

A zenekar/énekkar nevét viselő kisebb formációk fellépéseinek száma:

Az ifjúsági hangversenyek száma:

A zenekar/énekkar színházi szolgálatainak száma:

A hangversenyen előadott magyar szerzők műveinek száma:

A hangversenyen előadott kortárs magyar szerzők műveinek száma:

A hangversenyen előadott kortárs magyar művek elhangzásának száma összesen:

A kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek, képfelvételek száma:

A meghívott magyar vendégművészek fellépéseinek száma

– szólisták, karmesterek:

– együttesek:

A meghívott külföldi vendégművészek fellépéseinek száma

– szólisták, karmesterek:

– együttesek:

Az ifjúsági hangversenyek becsült nézőszáma:

Becsült nézőszám külföldön:

A zenekar/énekkar által a három leggyakrabban használt hangversenyterem
– megnevezése és címe:
– a férőhelyek száma:

A fizetőnézők száma belföldön

A fizetőnézők száma külföldön
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A zenekar/énekkar létszáma a tárgyévben
(A tárgyévben az  előadó-művészeti szervezetnél teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló vehető 
figyelembe. Művészi munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a részmunkaidő arányában kell 
figyelembe venni.)

Teljes munkaidőben, művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:

Részmunkaidőben, művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:

Teljes munkaidőben, nem művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:

Részmunkaidőben, nem művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:

Szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező művészi munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók százaléka:

A szakmai program tartalmi bemutatása (pl. hangversenyek programja, közreműködő művészek, 
művészeti együttesek felsorolása stb.)

Egyéb, központi költségvetési támogatásból a tárgyévben megvalósult szakmai program bemutatása 
(opcionális): max. 4000 karakter

2. melléklet a 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelethez

A központi költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolóhoz szükséges pénzügyi 
számszaki adatok

I. Nemzeti vagy kiemelt minősítésű, költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet elszámolása

Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban

Sorszám Megnevezés

Tárgyév december 31-ig 

ténylegesen kifizetett  

kiadások/költségek

Tárgyév december 31-ig ki nem 

fizetett, tárgyévet követő év  

június 30-ig felhasznált 

kiadások és költségek

Összesen

I. Előadó-művészeti 
tevékenységhez,
produkció/előadás/koncert 
létrehozásához,
fenntartásához kapcsolódó 
kiadások összesen
(1+2+3+4)

I/1. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó, bérköltségek 
között elszámolt
munkabérek, megbízási díjak

I/2. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó munkabérek, 
megbízási díjak
után fizetendő járulékok
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I/3. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó, személyes 
teljesítéshez kötött,
dologi kiadások között 
elszámolt megbízási
és vállalkozási díjak

I/4. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások

II. Üzemeltetéshez (központi 
gazdasági és
műszaki irányítás) kapcsolódó 
kiadások
összesen (1+2+3+4)

II/1. Üzemeltetési 
tevékenységhez kapcsolódó
bérköltségek között 
elszámolt munkabérek,
megbízási díjak

II/2. Üzemeltetési 
tevékenységhez kapcsolódó
munkabérek, megbízási díjak 
után fizetendő
járulékok

II/3. Üzemeltetési 
tevékenységhez kapcsolódó,
személyes teljesítéshez 
kötött, dologi kiadások
között elszámolt megbízási 
és vállalkozási
díjak

II/4. Üzemeltetési 
tevékenységhez kapcsolódó
egyéb kiadások

III. Kiadások mindösszesen (I+II)

IV. Központi költségvetési 
támogatás (1+2)

IV/1. Művészeti támogatás

IV/2. Működési támogatás

V. Tájékoztató adatok

V/1. Tárgyévi önkormányzati 
támogatás (állami támogatás 
nélkül)

V/2. Tárgyévi saját bevétel
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Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a  fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok 
az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak.

 .................................................................. .......................................................... 
 Előadó-művészeti szervezet Fenntartó

II. Nemzeti vagy kiemelt minősítésű, gazdasági társaságként működő előadó-művészeti szervezet elszámolása

Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban

Sorszám Megnevezés

Tárgyév december 31-ig 

ténylegesen kifizetett  

kiadások/költségek

Tárgyév december 31-ig ki nem 

fizetett, tárgyévet követő év  

június 30-ig felhasznált  

kiadások és költségek

Összesen

I. Előadó-művészeti 
tevékenységhez,
produkció/előadás/koncert 
létrehozásához,
fenntartásához kapcsolódó 
kiadások összesen
(1+2+3+4)

I/1. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű 
ráfordítások között 
elszámolt
bérköltség és személyi 
jellegű egyéb kifizetések 
(munkabérek, megbízási 
díjak)

I/2. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű 
ráfordítások között 
elszámolt bérjárulékok 
(munkabérek, megbízási 
díjak, személyi jellegű 
egyéb kifizetések után 
fizetendő járulékok)

I/3. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó, személyes 
teljesítéshez kötött,
anyagjellegű ráfordítások 
között elszámolt megbízási
és vállalkozási díjak

I/4. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások
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II. Üzemeltetéshez (központi 
gazdasági és
műszaki irányítás) 
kapcsolódó kiadások
összesen (1+2+3+4)

II/1. Üzemeltetési 
tevékenységhez 
kapcsolódó, bérjellegű 
ráfordítások között 
elszámolt
bérköltség és személyi 
jellegű egyéb kifizetések 
(munkabérek, megbízási 
díjak)

II/2. Üzemeltetési 
tevékenységhez 
kapcsolódó, bérjellegű 
ráfordítások között 
elszámolt bérjárulékok 
(munkabérek, megbízási 
díjak, személyi jellegű 
egyéb kifizetések után 
fizetendő járulékok)

II/3. Üzemeltetési 
tevékenységhez 
kapcsolódó
személyes teljesítéshez 
kötött, anyagjellegű 
ráfordítások
között elszámolt megbízási 
és vállalkozási
díjak

II/4. Üzemeltetési 
tevékenységhez 
kapcsolódó
egyéb kiadások

III. Kiadások mindösszesen (I+II)

IV. Központi költségvetési 
támogatás (1+2)

IV/1. Művészeti támogatás

IV/2. Működési támogatás

V. Tájékoztató adatok

V/1. Tárgyévi önkormányzati 
támogatás (állami 
támogatás nélkül)

V/2. Tárgyévi saját bevétel
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Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a  fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok 
az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak.

 .................................................................. .......................................................... 
 Előadó-művészeti szervezet Fenntartó

3. melléklet a 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelethez

Az előadó-művészeti tevékenységre kapott társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás 
elszámolása

I. Költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet

Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban

Sorszám Megnevezés

Tárgyév december 31-ig 

ténylegesen kifizetett  

kiadások/költségek

Tárgyév december 31-ig ki nem 

fizetett, tárgyévet követő év  

június 30-ig felhasznált  

kiadások és költségek

Összesen

I. Előadó-művészeti 
tevékenységhez,
produkció/előadás/koncert 
létrehozásához,
fenntartásához kapcsolódó 
kiadások összesen
(1+2+3+4)

I/1. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó, bérköltségek 
között elszámolt
munkabérek, megbízási 
díjak

I/2. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó munkabérek, 
megbízási díjak
után fizetendő járulékok

I/3. Előadó-művészeti 
tevékenységhez 
kapcsolódó, személyes 
teljesítéshez kötött, dologi 
kiadások között elszámolt 
megbízási és vállalkozási 
díjak

I/4. Előadó-művészeti 
tevékenységhez
kapcsolódó egyéb 
kiadások
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II. Üzemeltetéshez (központi 
gazdasági és
műszaki irányítás) 
kapcsolódó kiadások
összesen (1+2+3+4)

II/1. Üzemeltetési 
tevékenységhez 
kapcsolódó,
bérköltségek között 
elszámolt munkabérek,
megbízási díjak

II/2. Üzemeltetési 
tevékenységhez 
kapcsolódó
munkabérek, megbízási 
díjak után fizetendő
járulékok

II/3. Üzemeltetési 
tevékenységhez 
kapcsolódó,
személyes teljesítéshez 
kötött, dologi kiadások
között elszámolt megbízási 
és vállalkozási díjak

II/4. Üzemeltetési 
tevékenységhez 
kapcsolódó
egyéb kiadások

III. Kiadások mindösszesen (I+II)

IV. Bevételek

IV/1. Az EGT-tagállamokban 
a tárgyévet megelőző 
évben realizált, általános 
forgalmi adóval 
csökkentett, tényleges 
jegy- és bérletbevétel 

IV/2. Az előadó-művészeti 
tevékenységre 
kapott, társaságiadó-
kedvezményre jogosító 
támogatás

V. Tájékoztató adatok

V/1. Tárgyévi fenntartói 
támogatás

V/2. Tárgyévi saját bevétel

V/3. Tárgyévi, általános forgalmi 
adóval csökkentett 
tényleges jegy- és 
bérletbevétel
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Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a  fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok 
az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a támogatás jogszabályban előírt 
módon történő felhasználását. Az  elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylat másolatainak érvénytelenítése 
(a  vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás támogatójának neve, illetve a  felhasználni kívánt 
összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom továbbá, hogy az  itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem 
szerepeltetem/nem szerepeltettem és a  jövőben sem szerepeltetem. Nyilatkozom, hogy a  feltüntetett költségek 
kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt 
az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.

 .................................................................. .......................................................... 
 Előadó-művészeti szervezet Fenntartó

A vidékfejlesztési miniszter 33/2013. (V. 14.) VM rendelete
a tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához 
a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű  
(de minimis) támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) aflatoxinnal szennyezett tej: az  1881/2006/EK bizottsági rendeletben megállapított határértéket meghaladó 

aflatoxin tartalmú tej;
b) általános csekély összegű (de minimis) támogatás: az 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;
c) ártalmatlanítás: a  nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet [a  továbbiakban: 
45/2012.  (V.  8.) VM rendelet], az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint 
a 142/2011 EU bizottsági rendelet szerinti, az aflatoxinnal szennyezett tej megsemmisítésére irányuló kezelési 
eljárás az egészségügyi kockázatok csökkentése vagy megszüntetése céljából;

d) mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az  1535/2007/EK bizottsági rendelet szerinti 
támogatás;

e) mezőgazdasági termelő: a  tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 
14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 1.  § 4.  pontja szerinti, a  800/2008/EK bizottsági rendelet I.  mellékletében 
meghatározott kis- és középvállalkozási kritériumoknak megfelelő vállalkozás vagy mezőgazdasági 
őstermelő;

f ) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  §-ában 
meghatározott vállalkozás;

g) tárgyhónap: az  ártalmatlanításra történő átadás, vagy a  laboratóriumi vizsgálat elvégzése – amennyiben 
annak időpontja a  laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvből egyértelműen nem állapítható meg, úgy 
a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv elkészítése – időpontjának naptári hónapja;

h) tejfeldolgozó: olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, aki vagy amely megfelel a  852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint 
a  853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak, a  termékeket engedélyezett üzemben 
állította elő, továbbá szerepel a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által közzétett engedélyezett 
létesítmények nyilvántartásában;
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i) termelői csoport: az  agrárpolitikáért felelős miniszter által – a  termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) 
FVM rendelet alapján – elismert tejtermelési, illetve tejfeldolgozási tevékenységet végző szövetkezet vagy 
korlátolt felelősségű társaság.

2. A támogatás jellege, célja

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást vehetnek igénybe 
a mezőgazdasági termelők és a termelői csoportok
a) a  kukoricát vagy az  abból származó terméket alapanyagként tartalmazó takarmány aflatoxin kimutatására 

irányuló laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos költségek részleges fedezésére,
b) az  élelmiszeripari célú felhasználásra szánt tej aflatoxin kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatával 

kapcsolatos költségek részleges fedezésére,
c) az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításával kapcsolatos költségek részleges fedezésére, és
d) az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanítása miatt bekövetkezett kár részbeni kompenzálására.

 (2) E  rendelet alapján vissza nem térítendő általános csekély összegű (de minimis) támogatást vehetnek igénybe 
a tejfeldolgozók – ide értve a tejfeldolgozási tevékenységet végző termelői csoportokat is – az élelmiszeripari célú 
felhasználásra szánt tej aflatoxin kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos költségek részleges 
fedezésére.

 (3) Támogatás akkor nyújtható, ha
a) a  laboratóriumi vizsgálat az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja, valamint a  (2)  bekezdés szerinti esetekben 

2013. február 1. és 2013. augusztus 31. között történt, vagy
b) az  aflatoxinnal szennyezett tejet az  (1)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti esetekben ártalmatlanításra 

2013. január 1. és 2013. április 30. között átadták.

3. A támogatás mértéke

3. §  A támogatás mértéke
a) a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontja tekintetében a  takarmány laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos, általános 

forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségek 50 százaléka,
b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a tej laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos, általános forgalmi adó 

összegét nem tartalmazó költségek 50 százaléka,
c) a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontja tekintetében az  aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításával kapcsolatos, 

általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségek 50 százaléka, amely költségek keretében 
a szállítással kapcsolatos anyagi ráfordítások nem számolhatóak el,

d) a 2. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az aflatoxinnal szennyezett és ártalmatlanított tej után literenként 
30 forint,

e) a 2. § (2) bekezdés tekintetében a tej laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos, általános forgalmi adó összegét 
nem tartalmazó költségek 50 százaléka.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. §  A támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő, termelői csoport, illetve tejfeldolgozó (a továbbiakban 
együtt: kérelmező) jogosult, aki vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi 
kötelezettségének eleget tett vagy a  támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg az  erre vonatkozó 
kérelmét benyújtotta, és

b) a kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, 

kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
bc) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, valamint
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bd) nyilatkozik a  támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a  folyamatban 
lévő pénzügyi évben részére megállapított, általános csekély összegű (de minimis) támogatás 
összegéről.

5. A támogatás forrása

5. §  E rendelet szerinti támogatás forrása a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV.  törvény 1.  melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
5.  Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoporton elkülönített 
250 millió forint keretösszeg.

6. A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1) Az  1.  melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(a  továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az  MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani 
az MVH-hoz
a) a  2.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja, valamint a  2.  § (2)  bekezdése szerinti támogatási célra vonatkozóan 

2013. február, március, április és május tárgyhónapokra vonatkozóan 2013. június 17-ig, majd havonta, 
a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig,

b) a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti támogatási célra vonatkozóan 2013. június 17-ig.
 (2) A kérelmezőnek a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy

a) a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási célok esetén az elvégzett 
laboratóriumi vizsgálat tejre, illetve kukoricát, vagy abból származó terméket alapanyagként tartalmazó 
takarmányra vonatkozik,

b) a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti támogatási célok esetén az ártalmatlanításra átadott tej aflatoxinnal 
szennyezett,

c) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha 
az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

d) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és
e) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

 (3) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) a  2.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja, valamint a  2.  § (2)  bekezdése szerinti támogatási célok esetén 

a  laboratóriumi vizsgálatokról szóló, a  kérelmező nevére kiállított számlák másolatát, amelyek tételesen 
tartalmazzák az elvégzett szolgáltatás megnevezését és ellenértékét,

b) az  a)  pontban meghatározott számla szerinti laboratóriumi vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum 
másolatát, amely legalább tartalmazza a  vizsgálat tárgyát (tej vagy takarmány), a  vizsgálat célját (aflatoxin 
kimutatása, ha a  vizsgálat eredményéből egyértelműen nem derül ki), a  vizsgálat elvégzésének időpontját, 
valamint a megrendelő adatait, amelynek azonosnak kell lennie a kérelmező adataival,

c) a  2.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti támogatási célok esetén az  ártalmatlanítás költségeit igazoló, 
a kérelmező nevére kiállított számlák másolatát,

d) a  45/2012. (V. 8.) VM rendelet 3.  melléklete szerinti kereskedelmi okmány másolatát az  ártalmatlanított 
tej mennyiségének igazolására, valamint az  ártalmatlanításra történő átadás-átvétel időpontját igazoló, 
az ártalmatlanító által ellenjegyzett dokumentumot, valamint

e) a számlák kifizetését igazoló dokumentum másolatát.
 (4) Támogatás csak a  2.  § (3)  bekezdésében meghatározott időszakban elvégzett laboratóriumi vizsgálatokra és 

ártalmatlanításra átadott tejre vonatkozóan, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig kiállított és pénzügyileg 
teljesített számlák alapján, illetve kereskedelmi okmányokkal igazolt, ártalmatlanításra átadott tej után vehető 
igénybe. Egy laboratóriumi vizsgálatról szóló számla csak egy támogatási célra használható fel.

 (5) A miniszter a támogatási kérelmek benyújtási időszakában első alkalommal 2013. június 17-ig, majd minden hónap 
15. napjáig megküldi az MVH részére a termelői csoportok listáját.
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7. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

7. § (1) Az  MVH a  3.  §-ban és a  6.  §-ban foglaltak, a  mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás 
nyilvántartásában szereplő adatok, valamint a  kérelmező nyilatkozatainak figyelembevételével megállapítja 
a támogatásra való jogosultságot, a jogos támogatási összeget és dönt a támogatási kérelemről.

 (2) Az MVH a  támogatási kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. A benyújtási sorrendet a kérelem teljessé 
válásának időpontja határozza meg.

 (3) Az MVH a támogatás összegét a támogatási döntés meghozatalától vagy a forrás rendelkezésre állásától számított 
15 napon belül folyósítja a jogosult részére.

 (4) Az MVH a jóváhagyott kérelmekről és azok támogatási összegéről havonta, a döntéshozatalt követő hónap végéig 
tájékoztatja a minisztert.

 (5) A  támogatás összegének euróra történő átváltásakor a  támogatási kérelem benyújtása hónapjának első napján 
érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euro devizaárfolyam alkalmazandó.

8. Nyilvántartás

8. §  E rendelet vonatkozásában az  1998/2006/EK bizottsági rendelet 3.  cikk 3.  pontja szerinti nyilvántartást az  MVH 
vezeti.

9. Záró rendelkezés

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

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. §  Ez a rendelet
a) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv;
b) az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
c) az  állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 

853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
d) az  élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló, 

2006. december 19-i 1881/2006/EK bizottsági rendelet;
e) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 

1998/2006/EK bizottsági rendelet;
f ) az  EK-Szerződés 87. és 88.  cikkének a  mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű 

(de  minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági 
rendelet;

g) a  Szerződés 87. és 88.  cikke alkalmazásában a  támogatások bizonyos fajtáinak a  közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet;

h) a  nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a  belőlük származó termékekre vonatkozó 
egészségügyi szabályok megállapításáról és az  1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

i) a  nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a  belőlük származó termékekre vonatkozó 
egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, valamint a  97/78/EK tanácsi irányelvnek az  egyes minták és tételek határon történő 
állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az  irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról 
szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma

 1. A kérelmező adatai:
Kérelmező neve
Lakóhely (székhely) címe
Levelezési címe
MVH ügyfél-azonosítója

 2. Támogatási célterület megnevezése
 3. Tárgyhónap
 4. A támogatás alapjául szolgáló adatok:

Laboratóriumi vizsgálatok általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségei
Ártalmatlanítás általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségei
Ártalmatlanított tej mennyisége literben kifejezve
(amennyiben az egyéb dokumentumokon a tej mennyisége kilogrammban szerepel, úgy a 0,971-es átváltási számot 
kell alkalmazni, azaz 1 kg tej = 0,971 l tej)

 5. Nyilatkozatok
 6. Keltezés
 7. Kérelmező (cégszerű) aláírása

A vidékfejlesztési miniszter 34/2013. (V. 14.) VM rendelete
a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, 
előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A rendelet hatálya a hazai ökológiai termelésre, feldolgozásra, forgalmazásra és jelölésre vonatkozó nemzeti eljárás 
rendjére, az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a  továbbiakban: Éltv.) 27.  § 
(5) bekezdése szerinti tanúsító szervezet hatósági elismerésére, felügyeletére, továbbá működési feltételeire terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
a) ellenőrzési okirat: az  1235/2008/EK bizottsági rendelet V.  melléklete alapján kiállított „ökológiai termelésből 

származó termékek Európai Közösségbe történő importjára vonatkozó ellenőrzési tanúsítvány”,
b) Öko rendelkezések: e rendelet, a 834/2007/EK tanácsi rendelet, illetve annak végrehajtására kiadott bizottsági 

rendeletek, valamint az ökológiai termelésre, feldolgozásra forgalmazásra és jelölésre vonatkozó, az Európai 
Unió egyéb közvetlenül alkalmazandó jogi aktusainak előírásai,

c) tanúsító szervezet: a 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk p) pontja szerinti ellenőrző szerv,
d) tanúsítvány: a 834/2007/EK tanácsi rendelet 29. cikk (1) bekezdése szerinti igazolás.

2. A tanúsító szervezet elismerése

3. § (1) Tanúsító szervezetként az  működhet, akit a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) 
a 834/2007/EK tanácsi rendelet 27. cikk (4) bekezdés b) pontjára tekintettel a gazdasági szereplőknél ellenőrzést és 
tanúsítást végző tanúsító szervezetként elismer.
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 (2) Az  elismerés iránti kérelmet postai vagy elektronikus úton a  NÉBIH-hez kell benyújtani. A  kérelem mintáját 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az elismerés iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell magyar nyelven csatolni:
a) a  tanúsító szervezet Minőségügyi Kézikönyvét és a  hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumait, 

amelyeknek tartalmaznia kell legalább
aa) a  tanúsító szervezet által a  tanúsítási rendszerében részt vevő gazdasági szereplőkkel szemben 

támasztott követelményrendszert,
ab) a mintavétel, illetve a laboratóriumi vizsgálat rendjét,
ac) az ellenőrzés és a tanúsítás rendjét,
ad) az Öko rendelkezések be nem tartásának gyanúja esetén alkalmazandó ellenőrzés rendjét,
ae) a  tanúsító szervezet által a  14.  § (1)  bekezdés a)  pontjában leírt tevékenységhez alkalmazott 

kockázatelemzési rendszert,
af ) a  nem ökológiai termelési módszerrel előállított, a  növényfajták állami elismeréséről, valamint 

a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 2.  § 
21. pontja szerinti vetőmag (a továbbiakban: vetőmag) használatának elfogadására és nyilvántartási 
kötelezettségére vonatkozó eljárási szabályokat,

ag) a tanúsító szervezet szervezeti felépítését,
ah) a gazdasági szereplők nyilvántartási rendszerét,
ai) az Öko rendelkezések megsértése esetén a gazdasági szereplőnél alkalmazandó eljárásokat,

b) az ellenőrzésért és tanúsításért felelős személyek végzettségének és szakmai gyakorlatának igazolását,
c) az  EN 45011 vagy ISO 65 „Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános 

követelmények” szabvány (a továbbiakban: EN 45011 vagy ISO 65 szabvány) alapján történő akkreditációról 
szóló igazolást,

d) amennyiben a helyszíni ellenőrzés alkalmával vett minták vizsgálatához nem rendelkezik az EN 17025 ISO IEC 
szabvány szerint akkreditált laboratóriummal, egy arra akkreditált laboratóriummal kötött szerződés 
másolatát.

4. § (1) Tanúsító szervezetként a NÉBIH azt a természetes személyt vagy gazdálkodó szervezetet ismeri el, amely
a) a  834/2007/EK tanácsi rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében felsorolt mezőgazdaságból származó 

termékek tanúsításával összefüggő valamennyi tevékenység vonatkozásban teljesíti az  EN 45011 vagy 
ISO  65  szabványban leírtakat, és az  adott tevékenységekre vonatkozóan érvényes akkreditációval 
rendelkezik, valamint

b) megfelel a (2) bekezdésben és a 834/2007/EK tanácsi rendelet 27. cikkében foglalt feltételeknek.
 (2) A tanúsító szervezetnek legalább egy olyan személyt kell foglalkoztatnia, aki legalább egy éves szakmai gyakorlattal 

és
a) növénytermesztés tanúsítása esetén

aa) okleveles kertészmérnök,
ab) okleveles mezőgazdasági mérnök,
ac) okleveles agrármérnök,
ad) okleveles növénytermesztő mérnök,
ae) okleveles agrárkémikus agrármérnök, vagy 
af ) okleveles növényorvos,

b) – a c) pont kivételével – feldolgozott termék tanúsítása esetén élelmiszermérnök szakirányú,
c) bortermelés esetén

ca) élelmiszermérnök,
cb) kertészmérnök,
cc) szőlész-borász mérnök, vagy
cd) borász-italtechnológus szakmérnök,

d) állattartás – beleértve a tenyésztett víziállatok termelését is – tanúsítása esetén
da) állatorvos,
db) felsőfokú állattenyésztő mérnök, vagy
dc) okleveles agrármérnök

végzettséggel rendelkezik.
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 (3) Az  (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelést a tanúsító szervezetnek működése során 
folyamatosan biztosítania kell.

 (4) A  NÉBIH az  általa elismert tanúsító szervezet részére egyedi azonosítására alkalmas, a  2.  melléklet szerint képzett 
kódszámot bocsát ki. A már egyszer kiadott kódszám ismételten nem adható ki.

3. Audit

5. § (1) A  NÉBIH független felülvizsgálatok (a  továbbiakban: audit) keretében, az  Öko rendelkezésekben meghatározott 
időszakonként auditálja a tanúsító szervezeteket.

 (2) A  NÉBIH az  auditok során vizsgálja a  tanúsító szervezet által folytatott ellenőrzés és tanúsítási tevékenység 
szakszerűségét, jogszerűségét és hatékonyságát.

4. A tanúsító szervezet tevékenységének felfüggesztése, az elismerés visszavonása

6. § (1) A  NÉBIH a  tanúsító szervezet e  rendelet szerinti tanúsító tevékenységét vagy a  tanúsító tevékenység jogsértéssel 
érintett részét legfeljebb hatvan napra felfüggesztheti, ha a tanúsító szervezet működése, illetve tevékenységének 
gyakorlása nem felel meg az Öko rendelkezésekben foglaltaknak.

 (2) A  tanúsító szervezet a  tanúsító tevékenysége felfüggesztésének időtartama alatt a  10. és 11.  §-ban, valamint 
a 13–15. §-ban foglalt tevékenységeket nem végezheti.

 (3) A  NÉBIH a  tanúsító szervezet elismerését visszavonja, amennyiben a  tanúsító szervezet működése, illetve 
tevékenységének gyakorlása a felfüggesztés időtartamát követően sem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

 (4) A NÉBIH az elismerés visszavonása esetén írásban értesíti a tanúsító szervezet által tanúsított és nyilvántartásában 
lévő gazdasági szereplőket az elismerés visszavonásáról.

 (5) A tanúsító szervezet elismerésének visszavonása esetén a tanúsító szervezet, illetve jogutódja a visszavonásról szóló 
határozat jogerőre emelkedését követő három évig nem ismerhető el ismételten tanúsító szervezetként.

5. Az ellenőrzésre és tanúsításra vonatkozó tervek és jelentés

7. § (1) A  tanúsító szervezet az  Éltv. 47/A.  § (2)  bekezdése szerinti integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv 
(a továbbiakban: többéves terv) elkészítésekor együttműködik a NÉBIH-hel.

 (2) A  tanúsító szervezet a  többéves terv kockázat alapú megközelítésre vonatkozó alapelveihez igazodó 
kockázatelemzés és értékelés alapján éves tervet készít.

 (3) Az éves terv tartalmazza
a) a kockázatbecslés alapján kijelölt gazdasági szereplő azonosító adatait,
b) a gazdasági szereplő tevékenységi körét,
c) a helyszíni ellenőrzés és mintavétel tervezett időpontját,
d) a mintázandó termékköröket és termékeket, a mintaszámot, és
e) a tervezett laboratóriumi vizsgálati irányokat.

 (4) Az  éves tervet a  tanúsító szervezet tárgyév január 15-ig megküldi a  NÉBIH-nek jóváhagyásra. A  jóváhagyott éves 
terv az Éltv. 32. § (1) bekezdés j) pontja szerinti éves ellenőrzési terv részét képezi.

8. § (1) A  tanúsító szervezet az  Éltv. 47/C.  § (2)  bekezdése szerinti többéves terv végrehajtásáról szóló jelentéshez 
a tárgyévet követő március 31-ig részjelentést szolgáltat a NÉBIH részére.

 (2) A részjelentést a NÉBIH honlapján közzétett útmutató szerint kell elkészíteni, és abban meg kell határozni
a) az ellenőrzések jellegét, intenzitását, számát,
b) az ellenőrzési terv megvalósulását, az esetleges eltérések okait,
c) az ellenőrzések eredményeit,
d) az ellenőrzések során tapasztalt trendeket,
e) az ellenőrzési eredmények összevetését az előző évek eredményeivel és a változások elemzését,
f ) a tanúsító szervezetek alkalmazottainak tartott szakmai képzéseket,
g) a tanúsító szervezet éves munkája során bekövetkezett változásokat.
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6. Változások bejelentése, a tanúsítási szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnése

9. § (1) A tanúsító szervezet
a) az akkreditált státuszát érintő körülmények módosulását,
b) az adataiban – székhelyében, telephelyében, vezető tisztségviselő személyében – bekövetkező változást
nyolc napon belül bejelenti a NÉBIH-nek.

 (2) A tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszüntetése esetén
a) tevékenységének várható befejezése előtt legkésőbb kilencven nappal,
b) csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelése esetén haladéktalanul
írásban értesíti a NÉBIH-et, valamint ezzel egyidejűleg az általa tanúsított gazdasági szereplőket.

7. A tanúsítás rendszere

10. § (1) A  gazdasági szereplő adott tevékenységre, termőterületre, állatállományra vonatkozó ökológiai termelést 
egyidejűleg csak egy tanúsító szervezet ellenőrzése alatt végezhet, amelyről a  tanúsító szervezet felé történő 
bejelentkezéskor nyilatkozik.

 (2) A tanúsítás rendszerében nem kell részt vennie azon kiskereskedelmi tevékenységet végző gazdasági szereplőnek, 
amely közvetlenül a  felhasználó részére értékesíti a  terméket, és megfelel a 834/2007/EK tanácsi rendelet 28. cikk 
(2) bekezdésében leírt feltételeknek.

 (3) A tanúsító szervezet a gazdasági szereplőnek a tanúsítási rendszerben való részvételéről a bejelentkezését követő 
tizenöt napon belül döntést hoz. A  tanúsító szervezet a  gazdasági szereplőnek a  tanúsítási rendszerben történő 
bejelentkezését elfogadja, amennyiben a  gazdasági szereplő az  ökológiai gazdálkodás ellenőrzési és tanúsítási 
rendszeréből nem került kizárásra, illetve amennyiben kizárásra került, a kizárás időtartama lejárt.

 (4) A  tanúsító szervezet azon gazdasági szereplővel, amelynek a  bejelentkezését elfogadta, a  tanúsítási rendszerbe 
történő bejelentkezésről és a tanúsítási rendszerben való részvétel feltételeiről írásban a (3) bekezdés szerinti döntés 
meghozatalát követő 30 napon belül tanúsítási szerződést köt (a  továbbiakban: tanúsítási szerződés). A  tanúsító 
szervezet a tanúsítási szerződés egy példányát a tanúsítási szerződés megszűnését követő három évig megőrzi.

 (5) Amennyiben a  tanúsító szervezet a  gazdasági szereplőnek a  tanúsítási rendszerben való részvételére irányuló 
bejelentkezését elutasítja, a  gazdasági szereplő kérelmezheti a  tanúsító szervezet kötelezését a  bejelentkezés 
elfogadására
a) állati eredetű alaptermék termelése és forgalomba hozatala, takarmány, feldolgozatlan és feldolgozott állati, 

valamint feldolgozott növényi eredetű termék előállítása, feldolgozása, felhasználása, illetve forgalomba 
hozatala esetén a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságánál 
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság),

b) növényi eredetű alaptermék termelése és forgalomba hozatala, valamint feldolgozatlan növényi eredetű 
termék előállítása és forgalomba hozatala esetén a  megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
igazgatóságánál (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság),

c) az  a) és b)  pont alapján az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot és a  növény- és 
talajvédelmi igazgatóságot egyaránt érintő termékkörrel kapcsolatban az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnál.

 (6) Az (5) bekezdés szerinti kérelemről az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a növény- 
és talajvédelmi igazgatóság a (3) bekezdésben foglalt szempontok vizsgálata alapján dönt.

11. § (1) A  tanúsító szervezet a  tanúsítási rendszerében részt vevő gazdálkodó szervezet számára a  834/2007/EK tanácsi 
rendelet 29.  cikkében foglaltaknak megfelelően tanúsítványt állít ki, határozott időre. A  tanúsító szervezet 
a tanúsítvány kiállítását kizárólag az Öko rendelkezések megsértése, illetve a tanúsítási szerződésben meghatározott 
díjak kiegyenlítésének elmaradása esetén tagadhatja meg.

 (2) A  tanúsító szervezet az  általa tanúsított gazdasági szereplőkről, valamint az  általa kiadott, felfüggesztett vagy 
visszavont tanúsítványokról elektronikus nyilvántartást vezet, melynek adattartalmát a  NÉBIH részére elektronikus 
úton átadja, továbbá a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül a NÉBIH-nek bejelenti.

 (3) A  tanúsító szervezet az  adott évben a  tanúsítási rendszerben részt vevő gazdasági szereplőkről, a  tanúsítási 
rendszerbe belépő és onnan kilépő gazdasági szereplők megjelölésével – a  889/2008/EK bizottsági rendelet 
XII. melléklete szerinti adattartalommal, a lakóhely, székhely és telephely feltüntetésével – a tárgyévet követő évben 
benyújtandó éves terv benyújtásával egyidejűleg írásban értesíti a NÉBIH-et.
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12. § (1) A  tanúsító szervezet az  általa alkalmazandó tanúsítási szolgáltatásokért fizetendő díjak jegyzékét a  tanúsítási 
tevékenység megkezdésekor, változás esetén a változás időpontját megelőzően harminc nappal
a) az ügyfélfogadásra rendelkezésre álló helyiségeiben, illetve honlapján hozzáférhetővé teszi, és
b) megküldi a NÉBIH-nek.

 (2) A  tanúsító szervezet a  889/2008/EK bizottsági rendelet 92a.  cikkében részletezett információkat bárki számára 
hozzáférhető módon honlapján közzéteszi, illetve elérhetővé teszi.

13. §  A tanúsító szervezet a  tanúsítási rendszerében elfogadja a  gazdálkodó szervezet kérelmére a  nem ökológiai 
termelési módszerrel előállított vetőmag használatát is, amennyiben azok a  889/2008/EK bizottsági rendelet 
rendelkezéseivel összhangban kerülnek felhasználásra.

8. Az ellenőrzések rendszere, eljárás az Öko rendelkezések megsértése esetén

14. § (1) A tanúsító szervezet
a) ellenőrzi a gazdasági szereplőknél az éves tervnek megfelelő gyakorisággal az Öko rendelkezésekben foglalt 

követelmények betartását, és az ellenőrzés során laboratóriumi vizsgálat céljából mintát vesz,
b) az ellenőrzések során levett mintát a 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti laboratóriumi vizsgálati 

rendben meghatározott, a  vizsgálati paramétereknek megfelelő időn, de legfeljebb két napon belül 
laboratóriumában megvizsgálja, illetve a vele szerződésben álló laboratóriumnak vizsgálat céljára átadja.

 (2) A tanúsító szervezetnek az (1) bekezdés szerinti mintavétel esetén a vizsgálati paramétereknek és a minta mátrixnak 
megfelelő tárolási és szállítási körülményeket biztosítania kell.

 (3) A  tanúsító szervezet az  (1)  bekezdés a)  pontjában megjelölt mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat saját 
költségén végzi. Nem megfelelőség esetén a tanúsító szervezet a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálat költségét 
a gazdasági szereplőre háríthatja.

 (4) A  tanúsító szervezet az  általa végzett ellenőrzések és mintavételek eredményéről a  NÉBIH-et elektronikus úton 
haladéktalanul tájékoztatja.

15. § (1) Amennyiben a  tanúsító szervezet tudomást szerez arról, hogy az  általa tanúsított gazdasági szereplő az  Öko 
rendelkezéseket megsérti, a Minőségügyi Kézikönyvében leírt eljárási rendnek megfelelően, a jogsértéssel arányos 
módon, a következő intézkedéseket hozhatja:
a) írásban figyelmezteti a gazdasági szereplőt a szabálytalanságra,
b) felszólítja a gazdasági szereplőt a hiányzó dokumentumok megküldésére,
c) előírja a gazdasági szereplő számára a hibás gyakorlat megszüntetését,
d) rendkívüli ellenőrzést végez, illetve
e) visszavonja a tanúsítványt.

 (2) A  tanúsító szervezet az  Öko rendelkezések megsértésének, illetve az  ökológiai termelésre utaló kifejezés 
jogosulatlan használatának gyanúját bejelenti a  10.  § (5)  bekezdésben meghatározott feladatmegosztásnak 
megfelelően a jogsértés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak vagy 
növény- és talajvédelmi igazgatóságnak.

 (3) A tanúsító szervezet a (2) bekezdés szerinti bejelentése mellett haladéktalanul visszavonja a kiadott tanúsítványt, ha 
a vizsgálatok eredménye alapján megállapítja, hogy az Öko rendelkezéseket olyan mértékben megsértették, amely 
kizárja a termék ökológiai eredetű megjelölését.

16. §  A gazdasági szereplő kérelmezheti a tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási feladatainak ellátásával kapcsolatos 
eljárások kivizsgálását a  10.  § (5)  bekezdésben meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően a  gazdasági 
szereplő lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnál vagy növény- és talajvédelmi igazgatóságnál.

9. Tanúsító szervezet váltása

17. § (1) A tanúsító szervezet a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltását nem korlátozhatja.
 (2) A  gazdasági szereplő a  tanúsító szervezet váltása iránti kérelmét egyidejűleg csak egy tanúsító szervezethez 

nyújthatja be. Az  újonnan választott tanúsító szervezethez benyújtott kérelemben meg kell jelölni azt a  tanúsító 
szervezetet, amelynek tanúsítása alatt a gazdasági szereplő áll.
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 (3) Tanúsító szervezet váltása érdekében a  gazdasági szereplő kérelmezi a  tanúsító szervezettől a  státuszigazolás 
kiállítását, amely kérelemben megjelöli az  újonnan választott tanúsító szervezetet. A  gazdasági szereplő ezzel 
egyidejűleg megküldi a tanúsító szervezet váltása iránti kérelmét az újonnan választott tanúsító szervezetnek.

 (4) A tanúsító szervezet a státuszigazolást az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül állítja ki 
a gazdasági szereplő számára a 3. melléklet szerinti adattartalommal. A tanúsító szervezet a státuszigazolás kiállítását 
megelőzően helyszíni ellenőrzést végez, amennyiben a 834/2007/EK tanácsi rendelet 27. cikke szerinti éves ellenőrzés 
és a státuszigazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtása között hatvan napnál hosszabb idő telt el.

 (5) A  tanúsító szervezet az  általa tanúsított gazdasági szereplőtől a  státuszigazolás kiállítását kizárólag a  tanúsítási 
szerződésben meghatározott díjak kiegyenlítésének elmaradása, illetve az  Öko rendelkezések megsértésének 
gyanúja miatt folyamatban levő hatósági eljárások esetén tagadhatja meg.

 (6) A státuszigazolást az azt kiállító tanúsító szervezet a kiállítását követően haladéktalanul megküldi elektronikus úton 
és postai úton tértivevényes szolgáltatással a gazdasági szereplőnek és az újonnan választott tanúsító szervezetnek.

 (7) A  tanúsító szervezet által a gazdasági szereplő számára kiállított tanúsítvány a  tanúsítási szerződés megszűnéséig 
érvényes.

18. § (1) Az  újonnan választott tanúsító szervezet a  státuszigazolás beérkezését követő harminc napon belül a  gazdasági 
szereplőnél helyszíni vizsgálatot végez és a vizsgálat befejezését követő 15 napon belül dönt a gazdasági szereplő 
tanúsító szervezet váltása iránti kérelméről.

 (2) Az  újonnan választott tanúsító szervezet a  gazdasági szereplőt a  tanúsítási rendszerébe befogadja, amennyiben 
a  helyszíni vizsgálat során megállapítja, hogy a  gazdasági szereplő az  Öko rendelkezéseket betartja. Az  újonnan 
választott tanúsító szervezet a  gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltása iránti kérelme tárgyában hozott 
döntéséről nyolc napon belül írásban tájékoztatja a  NÉBIH-et a  889/2008/EK bizottsági rendelet XII.  melléklete 
szerinti adattartalommal, a lakóhely, székhely és telephely pontos megjelölésével.

 (3) Az  újonnan választott tanúsító szervezettel a  tanúsítási szerződést úgy kell megkötni, hogy a  gazdasági szereplő 
az  új tanúsítási rendszerbe a  korábbi tanúsítási rendszerből való kilépés időpontjával lépjen be. Az  újonnan 
választott tanúsító szervezet a  szerződés megkötésekor igazolást állít ki arról, hogy a  gazdasági szereplő 
a szerződéskötés napjától, illetve a szerződésben meghatározott időponttól kezdve a tanúsítási rendszerében részt 
vesz.

 (4) Amennyiben a  tanúsító szervezet váltása iránti kérelem, valamint a  helyszíni vizsgálat alapján nem állapítható 
meg, hogy a gazdasági szereplő betartotta-e az Öko rendelkezéseket, akkor az átállási időszak a tanúsító szervezet 
váltása iránti kérelem elfogadásának időpontjától újraindul, amelyről a  tanúsító szervezet a  gazdasági szereplőt 
és a  lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságot egyidejűleg értesíti.

 (5) A tanúsító szervezet váltására egyebekben a 10. § rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

19. § (1) A gazdasági szereplő a tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnése esetén, amennyiben az ökológiai 
gazdálkodási tevékenységét folytatni kívánja, a  tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnéséről 
szóló tájékoztató dokumentum kézhezvételétől számított harminc napon belül – státuszának megtartása mellett – 
kezdeményezheti az általa választott másik tanúsító szervezetnél annak tanúsítási rendszerébe történő átvételét és 
tanúsítási szerződés kötését.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti átvétel soron kívüli tanúsító szervezet váltásnak minősül azzal, hogy a tanúsítói ellenőrzési 
tevékenység nem tekinthető megszakítottnak. A  választott másik tanúsító szervezet a  gazdasági szereplőt 
a  tanúsítási rendszerébe a  10. és 11.  §-ban foglaltak szerint veszi át. Az  (1)  bekezdés szerinti átvételre a  17. és 
18. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

 (3) A  tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnése esetén a  választott másik tanúsító szervezet 
a  gazdasági szereplőt a  bejelentkezési kérelemben feltüntetett tevékenységekre vonatkozóan a  korábbi tanúsító 
szervezet által kiállított, érvényes tanúsítványban feltüntetett státusszal veszi át.

10. Jogutódlás

20. §  A gazdasági szereplő jogutódlása esetén a  jogutód a  tanúsító szervezet által tanúsított ökológiai gazdálkodási 
tevékenység vonatkozásában a jogelődnél meglevő jogosultságokkal, illetve korlátozásokkal működhet tovább.
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11. Ökológiai termékek behozatala

21. § (1) Az  1235/2008/EK bizottsági rendelet alapján elismert országok listáján nem szereplő harmadik országokból 
származó, és az  ökológiai terméket egyenértékűség tekintetében elismerő ellenőrző szervek és ellenőrző 
hatóságok jegyzékében nem szereplő tanúsító szervezet által tanúsított ökológiai termékek behozatalára irányuló 
engedélyezési eljárást a NÉBIH folytatja le.

 (2) Az eljárás megindításához a gazdasági szereplő a kérelmet írásban nyújtja be.
 (3) A kérelemhez a következő mellékleteket kell csatolni:

a)  az importőr érvényes tanúsítványa,
b) az  exportőrnek, valamint az  importálandó termék termelőjének és feldolgozójának a  harmadik ország 

ökológiai tanúsítási rendszerében való részvételét igazoló érvényes tanúsítványa,
c) az exportőrt, a termelőt és a feldolgozót tanúsító szervezet elismerésére irányuló igazolás,
d) az exportőr, a termelő és a feldolgozó utolsó ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek hiteles másolatai,
e) az importőr nyilatkozata, hogy az importálandó terméket továbbértékesíteni vagy feldolgozni kívánja,
f ) az  importőr nyilatkozata, hogy az  importálandó termék behozatalakor az  ellenőrzési okirat 17. rovatának 

hitelesítését melyik tagállami hatóság által fogja elvégeztetni.

22. § (1) A NÉBIH engedélyezi a 21. § (1) bekezdése szerinti termékek behozatalát, amennyiben az adott termék termelése és 
ellenőrzése megfelel a 834/2007/EK tanácsi rendelet követelményeinek.

 (2) A  harmadik országokból behozott ökológiai termékek szabad forgalomba bocsátásának feltétele az  ellenőrzési 
okirat 17. rovatának hitelesítése.

 (3) Az  ellenőrzési okirat 17. rovatát a  23.  § c)  pontja szerint kijelölt szervek hitelesítik, amennyiben Magyarország 
az Európai Unió területére történő belépés helye.

12. A NÉBIH feladatai

23. §  A NÉBIH
a) a tanúsító szervezetekről, a 4. § (4) bekezdése szerinti egyedi kódszámokról, valamint a tanúsító szervezetek 

által alkalmazott megfelelőségi jelekről nyilvántartást vezet, és a nyilvántartást honlapján közzéteszi,
b) az elismerő, elismerést visszavonó vagy a tanúsító szervezet tanúsító tevékenységét felfüggesztő határozatát 

honlapján közzéteszi,
c) kijelöli az  ellenőrzési okirat 17. rovatának hitelesítéséért felelős szerveket, és azok listáját honlapján 

közzéteszi,
d) jóváhagyja a 7. § (2) bekezdése szerinti éves tervet,
e) a tanúsító szervezetek kérelmére dönt a 834/2007/EK tanácsi rendelet 1. cikk (3) bekezdése szerinti, a tanúsító 

szervezet által kidolgozott magán feltételrendszerek elfogadásáról,
f ) a gazdasági szereplő kérelmére, a 889/2008/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 3. pont a) alpontja alapján, 

engedélyezi az  A-, D- és E-vitamin kérődzők takarmányozására való felhasználhatóságát, amennyiben 
az  adott állomány az  elérhető tápanyagforrás tekintetében nem képes a  vitaminokból a  szükséges 
mennyiségekhez hozzájutni.

13. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint a növény- és talajvédelmi igazgatóság 
feladatai

24. §  A 10.  § (5)  bekezdésében meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság
a) a  tanúsító szervezet működésének a  NÉBIH által történő felfüggesztése esetén, annak időtartama alatt, 

a tanúsító szervezet javaslata alapján kiállítja a tanúsítványt,
b) kivizsgálja a  gazdasági szereplő által kezdeményezett, a  tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási 

feladatainak ellátásával kapcsolatos bejelentéseket és panaszokat,
c) ellátja a  tanúsító szervezet feladatait, amennyiben a  feltárt szabálytalanságok következtében valamennyi 

tanúsító szervezet elismerése visszavonásra kerül,
d) ellenőrzi a 834/2007/EK tanácsi rendelet 24. cikkében szereplő előírások betartását.
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25. § (1) Ha az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a  növény- és talajvédelmi igazgatóság 
tudomást szerez arról, hogy a  gazdasági szereplő megsértette az  Öko rendelkezéseket, illetve az  ökológiai 
termelésre utaló kifejezést jogosulatlanul használta, a jogsértéssel arányos módon elrendeli
a)  az érintett termék vonatkozásában az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatával történő forgalmazás 

korlátozását vagy megtiltását,
b)  az ökológiai gazdálkodási tevékenység egy része vagy egésze átállási idejének újraindulását, vagy
c)  a gazdasági szereplő kizárását az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszeréből legfeljebb három évre.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetekben az  eljáró élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve 
a növény- és talajvédelmi igazgatóság a határozatát közli a gazdasági szereplő tanúsító szervezetével.

 (3) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt intézkedés az  Öko rendelkezések súlyos vagy ismétlődő megsértése esetén 
alkalmazható.

 (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazása esetén a kizárási időtartam lejártáig
a) a gazdasági szereplő, illetve annak jogutóda,
b) a gazdasági szereplő tulajdonosa
ökológiai gazdálkodási tevékenységet nem folytathat.

 (5) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerint kizárt gazdasági szereplő nevéről és címéről a  kizárást elrendelő élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a  növény- és talajvédelmi igazgatóság a  kizárást követően 
nyolc napon belül értesíti – a gazdasági szereplő tanúsító szervezetét kivéve – valamennyi tanúsító szervezetet és 
a NÉBIH-et.

14. Baromfi kifutók pihentetési időtartama

26. §  A 889/2008/EK bizottsági rendelet 23. cikk (5) bekezdése szerinti baromfi kifutóknak a baromficsoport felnevelését 
követő pihentetési időtartama négy hét.

15. Záró rendelkezések

27. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

28. § (1) A  mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, 
előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009.  (VI.  30.) 
FVM  rendelet [a  továbbiakban: 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet] alapján elismert tanúsító szervezet 
– a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén – e rendelet szerinti tanúsító szervezetnek minősül.

 (2) Az  a  tanúsító szervezet, amely a  79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet szerint jóváhagyott Minőségügyi Kézikönyvvel 
rendelkezik, e  rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül a  3.  § (3)  bekezdés a)  pontjában felsorolt 
valamennyi dokumentumot benyújtja a NÉBIH részére az e rendeletnek való megfelelés felülvizsgálata érdekében.

29. §  Ez a rendelet
a) az  ökológiai termelésről és az  ökológiai termékek címkézéséről és a  2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet;
b) az  ökológiai termelés, a  címkézés és az  ellenőrzés tekintetében az  ökológiai termelésről és az  ökológiai 

termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról 
szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendelet;

c) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt 
szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 
1235/2008/EK bizottsági rendelet;

d) az  ökológiai termelés, a  címkézés és az  ellenőrzés tekintetében az  ökológiai termelésről és az  ökológiai 
termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak 
megállapításáról szóló 889/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. május 2-i 426/2011/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet;
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e) a  takarmány- és élelmiszerjog, valamint az  állat-egészségügyi és az  állatok kíméletére vonatkozó 
szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági 
ellenőrzésekről szóló. 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 
(1) bekezdésének és 5. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

30. §  Hatályát veszti a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti 
tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 34/2013. (V. 14.) VM rendelethez

A tanúsító szervezet elismerése tárgyában benyújtandó kérelem mintája

Címzett:
Tárgy: Ellenőrző és tanúsítási szervezet elismerése iránti kérelem
Tisztelt Cím!
Alulírott ........................................, mint a .............................. (név, cím) szervezet hivatalos képviselője, a mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, 
forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló miniszteri rendelet alapján kérem 
az általam képviselt szervezet tanúsító szervezetként történő elismerését.
Kelt:
Mellékletek:
a) a szervezet Minőségügyi Kézikönyve és a hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumai
b) az ellenőrzésért és tanúsításért felelős személyek szakmai végzettségének és gyakorlatának igazolása
c) igazolás az EN 45011 vagy az ISO 65 követelményeire való akkreditációról

2. melléklet a 34/2013. (V. 14.) VM rendelethez

A tanúsító szervezet részére kibocsátott kódszám képzésének szabályai

1. A kódszám
1.1. első 7 karaktere: HU-ÖKO-
1.2. ezt követően egy futó sorszám két karakteren 01-től kezdődően.
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3. melléklet a 34/2013. (V. 14.) VM rendelethez

A gazdasági szereplő részére kiállított státuszigazolás mintája

IGAZOLÁS
az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerében végzett tevékenységről

 1. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve:  

Gazdasági szereplő címe (székhely),  magánszemély esetén lakcíme:  

Képviselő neve:  

Telephely címe (1):  

Telephely címe (2):  

 2. Ökológiai tevékenységek összefoglalása
Tevékenység

O növénytermesztés

O állattenyésztés

O méhészet

O halgazdálkodás

O vadgazdálkodás

O gombatermesztés

O vadon termő növények begyűjtése

O raktározás

O feldolgozás – egyszerű (tisztítás, szárítás, őrlés, fagyasztás stb.)

O feldolgozás – összetett termékek gyártása

O feldolgozás – csomagolás (egységcsomag képzés)

O takarmánygyártás

O borászat

O kereskedelem

O import

O alvállalkozás

O egyéb

 3. Állatállomány adatok (beleértve a méhészetet is)
(az igazolás kiadásának időpontjában aktuális adatok)

Állatfaj Állatfajta Korcsoport db Átállási idő kezdete

       
       
       
       
       

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.
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 4. Az  ökológiai állattartó épületek/létesítmények és a  trágya tárolására szolgáló létesítmények adatai (beleértve 
a méhészetet is)

Megnevezése Típusa Helye  (pontos cím, hrsz.) Tulajdonosa  (név, cím)

       
       
       
       
       
       

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

 5. Raktározás
Az ökológiai gazdálkodásból származó termékek raktározására használandó épületek adatai:

Tároló megnevezése Tároló típusa Tároló helye  (pontos cím, helyrajzi szám) A tároló tulajdonosa  (név, cím)

       
       
       
       
       
       

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

 6. Készlet jelentés
(az igazolás kiállításának időpontjában aktuális készlet adatok)

Termék megnevezése Mennyiség Mértékegység

     
     
     
     
     

 7. Területi adatok
(az igazolás kiállításának időpontjában aktuális adatok)

Helyrajzi szám,  

(ha van táblanév is) Fizikai blokk  azonosító
Terület 

(ha)

Idei évben 

tervezett növény

Utolsó  ökológiai gazdálkodásban 

nem engedélyezett kezelés  

(mikor és mivel)

Átállási idő kezdete

Település Szám Faj Fajta

    ooooo-o-oo          
    ooooo-o-oo          
    ooooo-o-oo          
    ooooo-o-oo          
    ooooo-o-oo          
    ooooo-o-oo          
    ooooo-o-oo          
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 8. Feldolgozás
Miből (nyersanyag) Hol (feldolgozás helye) Feldolgozás (művelet megnevezése) Mit (késztermék)

       
       
       
       
       
       
       

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

 9. Alvállalkozói tevékenység
Megbízó neve Elérhetősége (cím, telefonszám) Felelős személy neve Tevékenység leírása

       
       
       
       
       

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

 10. Alvállalkozó alkalmazása
Alvállalkozó neve Elérhetősége (cím, telefonszám) Felelős személy neve Alvállalkozó adószáma Tevékenység leírása

       
       
       
       
       

 11. Igazolom, hogy az  1.  pontban leírt gazdasági szereplő a  mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai 
gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének 
eljárásrendjéről szóló miniszteri rendelet 15. § (1) bekezdésében és 25. § (1) bekezdésében leírt jogkövetkezmény 
alatt
 o nem áll;
 o áll, melyek tételesen a következők: 

Kelt: 

  tanúsító szervezet  
  cégszerű aláírása
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1262/2013. (V. 14.) Korm. határozata
helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő 2013. áprilisi előzetes kormányzati 
hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  §-a és az  adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a következő határozatot 
hozza:

A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügylet 2013. évben történő megkötéséhez az a) és b) pontban foglalt 
kiegészítő feltételekkel:
a) az önkormányzati társulás az 1. mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétől és az önkormányzati 

társulást terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez  nem okozza ezen értékek 
valamelyikének növekedését egyik évben sem;

b) a fejlesztési célú ügylettel összefüggésben felvett hitel esetében
ba) a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésre lehet fordítani;
bb) az  önkormányzati társulás az  1.  mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó 

ügyletértéktől lefelé eltérhet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1262/2013. (V. 14.) Korm. határozathoz

Önkormányzat neve

Ügyletek adatai

Értéke Deviza Ügylet célja
Ügylet 

típusa

Futamideje 

(év)

Deviza 

árfolyama 

(Ft)

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség (az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

Tárgyévi
Tárgyévet követő első 

évben

Tárgyévet követő 

második évben

Tárgyévet követő 

harmadik és azt 

követő években

VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE 
CSATORNAHÁLÓZAT ÉS 
SZENNYVÍZKÖZMŰ TÁRSULÁS

464 776 860 HUF fejlesztés Hitel 20 1 14 560 000 17 300 000 30 772 000 598 395 000
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A Kormány 1263/2013. (V. 14.) Korm. határozata
a konzolos kerékpárút átvezetése a Tisza-hídon tervezési díjához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 

 1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a konzolos kerékpárút 
átvezetése a Tisza-hídon tervezési díjához 32,0 millió forint 1. melléklet szerinti 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 XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 
4.  Területfejlesztési  célelőirányzat  jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. 
Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. november 15.

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozatban a „2013. március 31.” szövegrész helyébe a „2013. december 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1263/2013. (V. 14.) Korm. határozathoz
Melléklet a        /2013. (       ) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

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. (+/-) következő

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

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok

302735 4 Területfejlesztési célelőirányzat
2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások 32,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -32,0

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. (+/-) 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. 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

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
302735 4 Területfejlesztési célelőirányzat 32,0

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 32,0 32,0
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

1 példány
1 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1264/2013. (V. 14.) Korm. határozata
a Siklósi Vár pénzügyi nehézségeinek rendezése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli
 1. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 8. Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez 
cím létrehozását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 8. Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi 
nehézségei rendezéséhez cím javára 37,2 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a belügyminisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Siklós Város 
Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön,

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2013. május 31.
 4. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  2.  pont szerinti támogatást soron kívül folyósítsa Siklós Város Önkormányzata 

számára.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1264/2013.  (V. 14.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK 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

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
341451 8 Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez 37,2

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

340206 1 -37,2

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

Millió forintban, egy tizedessel ! 
 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 37,2 37,2
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Önkormányzati fejezeti tartalék
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A miniszterelnök 65/2013. (V. 14.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek 
felmentéséről és kinevezéséről

 1. A  kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm.  határozat 3. a)  pontja szerinti jogkörömben eljárva a  nemzetgazdasági miniszter és a  külügyminiszter 
együttes előterjesztése alapján
dr. Nagy Rózát
– a Magyar–Kubai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Belorusz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Türkmén Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Csizmadia Norbertet
– a Magyar–Koreai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem, egyidejűleg
Varga Mihályt
– a Magyar–Koreai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Szijjártó Pétert
– a Magyar–Belorusz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Türkmén Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Szatmáry Kristófot
– a Magyar–Kubai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnökévé kinevezem.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 66/2013. (V. 14.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220.  § (2)  bekezdése alapján, a  nemzetgazdasági 
miniszter javaslatára

Greinstetter Balázst a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2013. május 15-ei hatállyal –

kinevezem.

  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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