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A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelete
az önkormányzati rendeleteknek és jegyzõkönyveknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
részére történõ megküldésének rendjérõl
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A jegyzõ a képviselõ-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyzõ által aláírt és a szervezeti és mûködési
szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet a kihirdetést követõen
a) papír alapon két eredeti példányban és egyúttal elektronikus formában, elektronikus levél útján, vagy
b) elektronikus úton, minõsített elektronikus aláírással ellátva
legkésõbb a kihirdetést követõ munkanapon megküldi a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalnak
(a továbbiakban: kormányhivatal).
(2) Amennyiben az önkormányzati rendelet helyesbítésére van szükség, a jegyzõ a helyesbítés kihirdetését követõen az
(1) bekezdésben meghatározott módon legkésõbb a kihirdetést követõ munkanapon megküldi a kormányhivatalnak
a helyesbítés tényérõl történõ tájékoztatást és az önkormányzati rendelet helyesbített változatát.

2. §

A jegyzõ a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, a képviselõ-testület bizottsága, valamint a részönkormányzat
testülete ülésének jegyzõkönyvét az ülést követõ 15 napon belül
a) papír alapon egy eredeti példányban és elektronikus formában, elektronikus levél útján, vagy
b) elektronikus úton, minõsített elektronikus aláírással ellátva
megküldi a kormányhivatalnak.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelete
a civil szervezetek információs rendszerérõl
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20. § tekintetében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § i) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el.
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1. A rendelet alkalmazási köre
1. §

(1) E rendelet alkalmazási köre kiterjed minden Civil Információs Portálon közzéteendõ adatra.
(2) A közzéteendõ adatokat az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. adat: jogszabály rendelkezése alapján a Civil Információs Portálon közzéteendõ vagy e rendelet alapján
elérhetõvé tett tény, adat, nyilatkozat vagy egyéb dokumentum;
2. adatfelelõs: az a szerv vagy civil szervezet vezetõ tisztségviselõje, amelynek vagy akinek kezelésében vagy
ismeretében lévõ adatot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezése alapján a Civil Információs
Portálon nyilvánosságra kell hozni;
3. alapkezelõ: a Nemzeti Együttmûködési Alap (a továbbiakban: Alap) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott kezelõ szerve;
4. Civil Információs Portál: a miniszter által mûködtetett, a Civil tv. 14. § (1) bekezdésében meghatározott internetes
felület;
5. civil szervezetek információs rendszere: a Civil Információs Portál, a Civil tv. 51. §-a szerinti civil információs
centrumok és az 53. § (3) bekezdése szerinti szakmai monitoring rendszer összessége;
6. döntéshozó: a Civil tv. 53. § (5) bekezdésében megjelölt fejezetet irányító szerv, az alappal rendelkezésre jogosult
miniszter, továbbá a költségvetési elõirányzat kezelõje;
7. döntési lista: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 74. §
alapján meghatározott rangsor, amelyet a miniszter a pályázatok elbírálásával egyidejûleg készít;
8. közzétételre kötelezett: az a civil- vagy közhasznú szervezet, továbbá testület, amelyre nézve jogszabály a Civil
Információs Portálon történõ közzétételi kötelezettséget ír elõ;
9. közzétételért felelõs: a miniszter vezetése alá tartozó társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs szervezeti
egység;
10. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény X. fejezete szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás,
11. testületi tag: az Alap tanácsának (a továbbiakban: Tanács) vagy kollégiumának tagja.

3. A Civil Információs Portál
3. §

(1) A Civil Információs Portálon közzétételre kerül, kérelemre lekérdezhetõ illetve hozzáférhetõ:
a) a közérdekû önkéntes tevékenység nyilvántartásáért felelõs szervezet a közérdekû önkéntes tevékenységrõl
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.) 11. §-ában meghatározott,
b) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szf.) 6/A. § (3) bekezdése és a 6/C. § (1) bekezdése szerinti,
c) a megszûnt egyesület vagyona felhasználásának módjáról szóló Civil tv. 6. § szerinti,
d) a civil információs centrumok tevékenységére vonatkozóan az általuk a Civil tv. 52. § (1) bekezdés f) pontja szerint
szolgáltatott,
e) az államháztartás központi alrendszerébõl nyújtott támogatási programokra és támogatásokra vonatkozóan
a pályázati kiírások, támogatási döntések és támogatások alapvetõ, a Civil tv. 53. § (6) bekezdése szerinti,
f) a jelentõs költségvetési támogatásban részesülõ szervezet vezetõ tisztségviselõjének, a Civil tv. 53. §
(8) bekezdése szerinti,
g) az Alap mûködésével kapcsolatos, a Civil tv. 67. § (2) bekezdése, a 69. § (4) és (5) bekezdése, a 71. § (4) bekezdése
szerinti,
h) a Civil tv. 30. § (3) bekezdése szerinti beszámolóban és annak mellékleteiben foglalt,
i) a civil szervezet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Nyilvántartási tv.) 84. §-ában meghatározott országos névjegyzékben
szereplõ,
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j)

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeirõl és az igazolás módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 13. §
(1) bekezdése szerint nyilvánosságra hozott,
k) a civil szervezet döntése alapján közzétett további – így különösen létesítõ okirat –
adat.
(2) A Civil Információs Portálon megjelenített adatokhoz való akadálymentes hozzáférést a vakok és gyengénlátók
számára is biztosítani kell.
(3) A Civil Információs Portál az (1) bekezdés b)–j) pontja szerint közzétett adatokat öt évig tárolja.
(4) A vezetõ tisztségviselõ vagyonnyilatkozatának kezelésére, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes
adatok védelmére vonatkozó részletes szabályokat a miniszter által kiadott szabályzat határozza meg.

4. Az adatok közzététele
4. §

(1) A közzétételre kötelezett a közzéteendõ adatot a Civil Információs Portál e célra kialakított felületén keresztül
elektronikusan továbbítja a közzétételért felelõshöz. E felülethez a közzétételért felelõs hozzáférést biztosít
a közzétételre kötelezett részére.
(2) A szöveges adatot olyan formátumban kell a közzétételért felelõs részére továbbítani, amely biztosítja a szövegben
való kereshetõséget. Amennyiben a közzéteendõ dokumentum érvényességének feltétele valamely személy vagy
szerv aláírása, az aláírt dokumentum képileg egyezõ elektronikus másolatát is mellékelni kell.
(3) A Civil Információs Portált a közzétételért felelõs szerkeszti. A közzétételt elutasítja, ha a közzététel jogszabályba
ütközik. A közzétételért felelõs a közzététel megtagadásáról és a megtagadás okáról az adat beérkezését követõ
három munkanapon belül tájékoztatja az adatfelelõst.

5. §

Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a közzétételért felelõs a számítástechnikai rendszerben történõ rögzítéstõl
számított öt napon belül a Civil Információs Portálon közzéteszi az adatot.

6. §

(1) Bármely, civil szervezetek számára is részvételi lehetõséget biztosító pályázat kiírója, a pályázattal kapcsolatos
hirdetmények közzététele, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos adatok lekérdezése céljából kérheti
a közzétételért felelõstõl az 5. § szerinti felülethez hozzáférés biztosítását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat kiírója, valamint az alapkezelõ a számítástechnikai rendszeren keresztül elektronikus
igazolást kap a lekérdezés pillanatában fennálló adatokról.

7. §

Az adatfelelõs tudomására jutását követõen haladéktalanul kezdeményezi a valóságnak nem megfelelõ adatok
helyesbítését. A helyesbítés megtörténtéig az adatok nem tehetõk közzé.

8. §

A közzétételért felelõs az adatok közzétételre történõ megküldésérõl, továbbá az adat közzétételérõl, módosításáról,
törlésérõl, és archiválásáról elektronikus nyilvántartást vezet.

5. Állami szervek adatszolgáltatása
9. §

(1) Az Országos Bírósági Hivatal biztosítja annak lehetõségét, hogy az általa vezetett, Nyilvántartási tv. 84. § (1) bekezdés
szerinti országos névjegyzék adatai közötti keresést a Civil Információs Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni,
továbbá a keresési eredmény adatait megjeleníteni.
(2) A Civil Információs Portál segítségével az országos névjegyzékbõl a civil szervezet neve, székhelye, nyilvántartási
száma vagy adószáma alapján lehet keresést végezni, továbbá az alábbi szempontok szerint lehet csoportosítva
adatokat gyûjteni:
a) a szervezet típusa,
b) a szervezet székhelye szerinti település,
c) a szervezet célja szerinti besorolás,
d) közhasznú jogállás.
(3) A (2) bekezdés szerinti csoportosított lekérdezés, a lekérdezés eredményeként a csoportosított adat mellett
tartalmazza az egyes csoportokba tartozó civil szervezetek nevét, székhelyét, adószámát és a számviteli beszámoló
adatait is.
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(1) A kincstár a kincstári monitoring rendszerbe érkezett, Civil tv. 53. § (4) bekezdése szerinti leválogatott adatokat
a szervezetek közötti együttmûködési megállapodás szerint, az e célra kialakított számítástechnikai rendszeren
keresztül megküldi a miniszternek.
(2) A miniszter a Civil tv. 53. § (5) bekezdése szerinti döntésérõl elektronikus úton visszajelez az adatfelelõsnek és
a kincstárnak. A kincstár a visszajelzést követõen a Civil tv. 53. § (5) bekezdésében meghatározott határidõ elteltéig
a döntésnek megfelelõen dolgozza fel az adatokat.

11. §

A Köt.12. § (3) bekezdésében meghatározott közzététel helye a Civil Információs Portál.

12. §

A miniszter a Civil Információs Portálon belül önálló honlapot mûködtet, melyen keresztül az alapkezelõ teljesíti
a Civil tv. 69. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit.

6. Az Alap testületi tagjainak adatszolgáltatása
13. §

(1) A kollégium elnöke a Tanácsnak történõ megküldéssel egyidejûleg megküldi a közzétételért felelõs részére a Civil tv.
70. § (1) bekezdése szerinti beszámolóját.
(2) A Tanács elnöke az elfogadást követõ 15 napon belül megküldi a közzétételért felelõs részére a Civil tv. 70. §
(2) bekezdése szerinti beszámolóját.

14. §

A Tanács elnöke az alapkezelõn keresztül teljesíti a Civil tv. 67. § (2) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségét.

7. A civil szervezetek adatszolgáltatása
15. §

(1) A civil információs centrumok a Civil tv. 52. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségüknek elektronikus úton tesznek eleget.
(2) A Civil tv. 53. § (7) bekezdésében meghatározott jelentõs költségvetési támogatásban részesülõ szervezet vezetõ
tisztségviselõje az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatát zárt borítékban küldi meg a Civil Információs Portál szerkesztõsége részére, amely a letétbe
helyezés idejét és tényét közzéteszi a Civil Információs Portálon.

8. Civil információs centrumok
16. §

(1) A Civil tv. 51. § (2) bekezdése szerinti nyilvános pályázat nyertesei jogosultak a miniszter által adományozott civil
információs centrum cím viselésére a (4) bekezdésben meghatározott szerzõdés idõszaka alatt.
(2) Minden megyében, valamint a fõvárosban a pályázaton nyertes civil szervezet mûködteti a civil információs centrum
szolgáltatásait, a támogatási idõszak alatt használhatja a civil információs centrum megnevezést.
(3) A civil információs centrum a Civil tv. 51. §-a és 52. §-a szerinti szolgáltatásokat ellenszolgáltatás nélkül nyújtja.
(4) A nyilvános pályázat nyerteseivel a miniszter határozott idejû szakmai együttmûködési megállapodást köt.
A határozott idõ elteltével a cím viselésére vonatkozó jogosultság megszûnik.

17. §

(1) A civil információs centrum cím jogosultja félévente szakmai beszámolási kötelezettséggel tartozik a miniszter felé.
A szakmai beszámoló tartalmazza a miniszterrel kötött 16. § (4) bekezdés szerinti szakmai együttmûködési
megállapodás szerinti tevékenységek idõarányos teljesítésének bemutatását.
(2) Ha a miniszter a 16. § (4) bekezdés szerinti szakmai együttmûködési megállapodásban foglalt tevékenységek
idõarányos ellátásában mulasztást, hiányosságot, vagy szabálytalanságot állapít meg, a címet azonnali hatállyal
visszavonja.
(3) A miniszter a cím visszavonásával egyidejûleg a szakmailag megfelelõ pályázatokból álló, döntési lista szerint, az adott
ellátási területre vonatkozó, rangsorban következõ civil szervezettel szakmai együttmûködési megállapodást köt.

9. Záró rendelkezések
18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A 3–15. §, valamint az 1. melléklet 2012. június 30. napján lép hatályba.
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19. §

(1) A Civil Információs Portált 2012. június 30. napjáig kell üzembe helyezni.
(2) Az adatfelelõs a Civil Információs Portál üzembe helyezését követõ 30 napon belül köteles az elsõ adatokat közölni, ezt
követõen az adatszolgáltatást az adatátadási módtól függõen folyamatosan, illetve rendszeresen biztosítani.

20. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet
20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pénzügyi elszámoláshoz az (1) bekezdés a) pontjának ab)–ad) alpontjai szerinti dokumentum (2) bekezdés
szerinti másolatát abban az esetben kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó érték meghaladja az Ávr. 80. §
(5) bekezdésében meghatározott értékhatárt. Az ezen értékhatár alatt eredeti számlára, számviteli bizonylatra akkor is
fel kell vezetni a (2) bekezdés szerinti szöveget, ha azt a beszámolóhoz másolatként nem csatolták.”
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelethez
Az adatfelelõsök a közzétételt elrendelõ jogszabályi hely megnevezésével

1.

2.

3.

A

B

C

D

adat

jogszabályhely

határidõ

adatfelelõs

Rendelkezõ
nyilatkozat évének
utolsó napját
követõen.
Felhasználást
követõ év
június 30. napja.
Felhasználást
követõ év június
30. napja.
Folyamatosan

állami adóhatóság

Szf. 6/A. § (3) bekezdése szerinti adatok,
a jogszabályi feltételeknek megfelelõ
azon kedvezményezettekrõl, akik
számára az átutalás megtörtént
Az Szf. 6/C. § (1) bekezdése szerinti, az
átutalt összeg kedvezményezett általi
felhasználásáról szóló közlemények
Az Szf. 6/C. § (3) bekezdése szerinti
kizáró határozatok

4.

Közérdekû önkéntes tevékenység
hatósági nyilvántartás adatai

5.

A civil szervezetek országos
névjegyzékben szereplõ adatai
A letétbe helyezett beszámoló és
közhasznúsági melléklet
A civil információs centrumok által
közölt információk

6.
7.

8.
9.

A kincstári monitoring rendszer részére
megküldött támogatási adatok
A jelentõs költségvetési támogatásban
részesülõ szervezet vezetõ
tisztségviselõjének vagyonnyilatkozata

10.

A tanácsi és kollégiumi tagok
érdekeltségi körébe tartozó civil
szervezetek neve, az ezzel kapcsolatos
változás

11.

NEA pályázati felhívás, a részletes
pályázati kiírás és a hozzá kapcsolódó
döntések

Az Szf. 6/A. §
(4) bekezdése

Az Szf. 6/C. §
(6) bekezdése
Az Szf. 6/C. §
(6) bekezdése
A közérdekû
önkéntes
tevékenységrõl
szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény
12. § (3) bekezdése
Civil tv. 13. §
(3) bekezdése
Civil tv. 13. § (3);
30.§ (3) bekezdése
Civil tv. 52. §
(1) bekezdés
a)–e) pontja
Civil tv. 53. §
(6) bekezdése
Civil tv. 53. §
(8) bekezdése

Civil tv. 67. §
(1) bekezdése; 67.§
(2) bekezdése; 69. §
(5) bekezdés
c) pontja
Civil tv. 69.§ (4)
bekezdése, (5)
bekezdés d) pontja

Folyamatosan
Folyamatosan
Folyamatosan

állami adóhatóság

állami adóhatóság

a társadalmi
esélyegyenlõség
elõmozdításáért
felelõs miniszter

Országos Bírósági
Hivatal
Országos Bírósági
Hivatal
civil információs
centrumok

Folyamatosan

kincstár

A beszámoló
letétbe helyezését
követõ 90 napon
belül
Folyamatosan

Vezetõ
tisztségviselõ

Folyamatosan

Testületi tagok,
Tanács elnöke
Alapkezelõ

Alapkezelõ
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12.

Tanács és a kollégiumok döntése a
döntés meghozatalától számított
harminc napon belül

13.

Tanács és a kollégiumok tagjainak neve

14.

15.

16.

17.
18.
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Civil tv. 69. §
(5) bekezdés a)
pontja

Civil tv. 69. §
(5) bekezdés b)
pontja
A pályázati azonosító, a támogatás célja, Civil tv. 69. §
a pályázó neve, címe, adószáma,
(5) bekezdés
képviselõjének neve, a pályázatot kiíró
e) pontja
kollégium megnevezése, a pályázati
felhívás címe, az igényelt és elnyert
összeg, továbbá ha a pályázó valamely
tanácsi, illetve kollégiumi tagnak a 67. §
(1) bekezdése szerinti érdekeltségi
körébe tartozik, a pályázati adatok
között közzétételre kerül e tanácsi,
illetve kollégiumi tag neve
A Tanács és a kollégiumok nyilvános
Civil tv. 69. §
üléseinek helye, idõpontja, napirendje
(5) bekezdés g)
pontja
A kollégium és az Alapkezelõ
Civil tv. 70. §
beszámolója
(1) bekezdése
A Tanács beszámolója az Országgyûlés
bizottságának
A NEA elektori gyûlésének helye,
idõpontja és a mandátumvizsgálat
módja, az ügyrend

Civil tv. 70. §
(2) bekezdése
Civil tv. 71. §
(4) bekezdése

A döntés
meghozatalától
számított 30 napon
belül
Folyamatosan

Alapkezelõ

Folyamatosan

Alapkezelõ

Folyamatosan

Alapkezelõ

A Tanács általi
elfogadást követõ
15 napon belül
Április 30.

Alapkezelõ

Folyamatosan

a társadalmi és civil
kapcsolatok
fejlesztéséért
felelõs miniszter

Alapkezelõ

Tanács

A nemzeti erõforrás miniszter 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelete
muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak és közmûvelõdési intézmények mûködésével
kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
A(z)
1. § tekintetében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján
2. § tekintetében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
3. § tekintetében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés u) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
4. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján
5. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

8550

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 49. szám

1. §

(1) A muzeális intézmények mûködési engedélyérõl szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[6. § A tematikus múzeum mûködési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:]
„a) a múzeum használatában álló épületben állandó és idõszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,
gyûjteményi raktárt, elõkészítõ raktárt, állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiséget, könyvtárat,
adattárat, valamint elkülönítetten, vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, és a közönség
fogadását szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,”
(2) Az R1. 7. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[7. § A területi múzeum mûködési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:]
„a) a múzeum használatában álló épületben állandó és idõszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,
gyûjteményi raktárt, elõkészítõ raktárt, állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiséget, könyvtárat,
adattárat, valamint elkülönítetten vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, és a közönség
fogadását szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,”
(3) Az R1. 8. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[8. § A megyei múzeum mûködési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. § -ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:]
„b) a múzeum használatában álló épületben állandó és idõszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,
gyûjteményi raktárakat, elõkészítõ raktárt, felszerelt restaurátor mûhelyeket, vegyszerraktárt, szakkönyvtárat,
adattárat, múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását szolgáló helyiségeket alakított ki, valamint
az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élõerõs védelemmel látta el,”
(4) Az R1. 9. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[9. § Az országos szakmúzeum mûködési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. § -ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:]
„a) a múzeum használatában álló épületben állandó és idõszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,
gyûjteményi raktárt, elõkészítõ raktárt, felszerelt restaurátor mûhelyt, vegyszerraktárt, szakkönyvtárat, adattárat,
múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását szolgáló helyiségeket alakított ki, valamint az
épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élõerõs védelemmel látta el,”
(5) Az R1. 10. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[10. § Az országos múzeum mûködési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:]
„a) a múzeum használatában álló épületben állandó és idõszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,
gyûjteményi raktárakat, elõkészítõ raktárt, felszerelt restaurátor mûhelyeket, vegyszerraktárt, fotómûhelyt,
szakkönyvtárat, adattárat, múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását szolgáló helyiségeket
alakított ki, valamint az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élõerõs védelemmel látta el,”
(6) Az R1. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján átvételre
kerülõ muzeális intézmények mûködési engedélye – a 17. §-ban foglaltaktól eltérõen – a módosított mûködési
engedély kiadásáig, de legkésõbb 2012. április 30-ig érvényes.”

2. §

(1) A közmûvelõdési feladatellátás országos szakfelügyeletérõl szóló 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed a közmûvelõdési feladatellátásra kötelezett települési önkormányzatok, a kistérségi,
regionális közmûvelõdési feladatellátók, közmûvelõdési intézmények, civil szervezetek által, illetve a közösségi
színterekben folytatott közmûvelõdési tevékenységek és a közmûvelõdési szakmai tanácsadást, szolgáltatást nyújtó
szervezetek szakfelügyeletére.”
(2) Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A minisztérium a szakfelügyeleti vizsgálatok eredményes ellátása érdekében együttmûködési megállapodást
köthet a közmûvelõdési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetekkel.”
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3. §

A helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM
rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A fõvárosi önkormányzat, továbbá az a megyei jogú városi önkormányzat, amelynek könyvtára ellátja a megyei
könyvtári feladatokat is, minden év február 20-áig értesíti az Intézetet a könyvtára által a tárgyévet megelõzõ évben
állománygyarapításra fordított összegrõl.”

4. §

A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet Mellékletében
a „Magyar Nemzeti Galéria” szövegrész helyébe a „Szépmûvészeti Múzeum” szöveg lép.

5. §

A kulturális javak kiviteli engedélyezésérõl szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 2. mellékletében a „Magyar Nemzeti
Galéria” szövegrész helyébe a „Szépmûvészeti Múzeum” szöveg lép.

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012. július 2-án
hatályát veszti.
(2) A 4. és 5. § 2012. július 1-jén lép hatályba.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 27/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelete
az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok 2012. évi központi költségvetési támogatása
igénybevételének rendjérõl
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 7. melléklet 6. és 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet alkalmazásában
1. igénylõ: elõadó-mûvészeti szervezetet fenntartó vagy közszolgáltatási szerzõdés keretében támogató helyi
önkormányzat,
2. kedvezményezett: az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes
szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekrõl, valamint a fizetõ
nézõszám alsó határáról szóló miniszteri rendelet alapján 2011-ben I. kategóriába besorolt zenekarok és
énekkarok,
3. támogatás: a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 7. melléklet
6. és 7. pontja alapján biztosított forrás.

2. §

A támogatás a következõ tevékenységekre használható fel:
1. személyi jellegû kifizetések, tiszteletdíjak, így különösen a fellépõ mûvészek, kisegítõ zenészek díjazása,
a koncertszervezõk tiszteletdíja, a külföldi fellépések napidíja és ezek járulékai, a dolgozók minõségi munkájának
ösztönzõ díjazása,
2. hangversenyszervezéssel, turnéval kapcsolatos költségek,
3. közvetítésekkel, hang- és képfelvételek készítésével, kiadásával kapcsolatos költségek,
4. hangszerek beszerzésével, kölcsönzésével, állagmegóvásával kapcsolatos költségek,
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új zenemûvek íratása, kottatár bõvítése, állagmegóvása, kották digitalizálása,
próbaterem, hangversenyterem fejlesztése, állagmegóvása,
foglalkozás-egészségügyi kiadások, a zenekari munka speciális terheléseivel kapcsolatos egészségkárosodások
megelõzésének költségei,
a munkavállalók szakmai képzésének, továbbképzésének költségei.

3. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a kincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott
adatlapon két eredeti példányban 2012. május 7-éig lehet postai úton benyújtani a kincstár az igénylõ székhelye
szerint illetékes terület igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság). A benyújtási határidõ az elektronikus
rendszerben határnapon éjfélig rögzített igénylésnek legkésõbb másnap történõ postára adását jelenti. A határidõ
elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.
(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az igénylõ nevét, KSH számát, a kapcsolattartásra kijelölt alkalmazottjának
telefonos és elektronikus elérhetõségét, továbbá a kedvezményezett nevét, címét, a kedvezményezett
kapcsolattartásra kijelölt alkalmazottjának telefonos és elektronikus elérhetõségét.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) az igénylõ 2012. évi költségvetési rendeletének az önkormányzati hozzájárulás összegérõl szóló kivonatát
kedvezményezettenkénti bontásban,
b) a költségvetési szervek kivételével az igénylõ és a kedvezményezett között megkötött, a 2012. évre vonatkozó
támogatás összegét tartalmazó támogatási szerzõdés vagy közszolgáltatási szerzõdés másolatát,
c) a 2011-ben a 2. §-ban meghatározott célra kapott támogatás felhasználásáról szóló, a kedvezményezettnek az
igénylõ részére benyújtott szakmai beszámolója hitelesített másolatát,
d) a kedvezményezett tudomásulvételi nyilatkozatát arról, hogy a neve, a költségvetésbõl nyújtott támogatás célja,
összege és a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.

4. §

(1) Az Igazgatóság a támogatás feltételeinek megfelelõ támogatási kérelem eredeti példányát legkésõbb 2012. május
22-éig továbbítja a kultúráért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
(2) A miniszter a támogatás feltételeinek megfelelõ támogatási kérelmek alapul vételével, a Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 7. mellékletében meghatározott arányszámok
alkalmazásával, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. május 31-éig állapítja meg a támogatás
fenntartónkénti és intézményenkénti összegét. A miniszter a döntését – a kincstár egyidejû értesítésével – az általa
vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzéteszi. A miniszter döntését írásban közli
a fenntartóval.
(3) A miniszter a támogatásban részesülõ igénylõknek és a támogatások összegének jegyzékét 2012. június 1. napjáig
utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.
(4) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a kincstár folyósítja 2012. június
30-áig és 2012. július 31-éig két egyenlõ részletben az igénylõ fizetési számlájára.

5. §

(1) Az igénylõ gondoskodik a támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról és
a kedvezményezettnek történõ kifizetésrõl.
(2) Az igénylõ a támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról 2012. december 31-i fordulónappal, a zárszámadás
keretében és rendje szerint, a támogatásnak a 2012. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványával
2013. június 30-áig számol el. Az igénylõ a 2012. december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt maradványról
köteles lemondani és a támogatás a fel nem használt maradvány összegét a központi költségvetésbe visszafizetni.
(3) Ha az igénylõ a költségvetési év során csökkenti az általa vállalt fenntartói támogatást, a központi költségvetési
támogatás is arányosan csökkentésre kerül. Ha az igénylõ a támogatási kérelem benyújtásakor megjelölt fenntartói
támogatást 2012. november 15-éig nem bocsátja a kedvezményezett rendelkezésére, a miniszter egyidejû
tájékoztatása mellett a számára megállapított támogatás arányos részérõl 2012. november 30-áig köteles lemondani.
A lemondott összeg a december havi nettó finanszírozás során kerül visszavonásra.
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(4) A kimutatott adatok valódiságát az igénylõnél és a kedvezményezettnél analitikus nyilvántartással, szakmai
dokumentációval kell alátámasztani. A támogatás elszámolása során figyelembe kell venni az elõadó-mûvészeti
szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeirõl, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos
részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekrõl szóló miniszteri rendelet szabályait.
(5) A támogatás felhasználását helyszíni ellenõrzés keretében a miniszter is ellenõrizheti.
6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, és 2013. július 31-én hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 38/2012. (IV. 25.) VM rendelete
a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdésének 18. és 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 10. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állattartó köteles a TIR szerinti tenyészetkódot a kaptárak külsõ felületén, jól láthatóan, legalább 20 milliméteres
számokkal, roncsolás nélkül nem eltávolítható módon, égetéssel, vagy korróziónak ellenálló hordozón feltüntetni.”

2. §

E rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozata
a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekrõl
A Kormány a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosítása érdekében a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek 2012. évi elõirányzatainak az 1. melléklet szerinti zárolását rendeli el.
A Kormány felhívja a fejezeteket irányító szervek vezetõit, hogy – a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyása után –
a Magyar Államkincstárnak 2012. május 7-ig jelentsék be az 1. mellékletben foglalt zárolási kötelezettségeket cím,
alcím, jogcím-csoport, jogcím és kiemelt elõirányzatonkénti részletezettségben. Nem jelenthetõ be zárolás a
2. mellékletben felsorolt elõirányzatokra.
Felelõs:
fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ:
a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyásához bejelentésre: 2012. május 2.
a Magyar Államkincstár felé történõ bejelentésre: 2012. május 7.
2. Az e határozatban elrendelt zárolási kötelezettség fejezetek, alrendszerek közötti nullszaldós átrendezésére a fejezetet
irányító szervek vezetõinek kezdeményezésére a nemzetgazdasági miniszter engedélyével kerülhet sor.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
3. A Kormány egyetért az 1–2. pont alapján meghatározott zárolás összegének a 2013. évi fejezeti fõösszegekben történõ
figyelembevételével.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítéséhez igazodóan
4. A Kormány szükségesnek tartja a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló
költségvetési források biztosításáról szóló 1046/2012. (II. 29.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában foglaltak
végrehajtása mellett is a költségvetési egyenleg javítását, ezért felhívja a honvédelmi minisztert, a nemzeti fejlesztési
minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjenek a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ,
honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésre történõ kijelölésének és értékesítésének felgyorsítása iránt.
Felelõs:
honvédelmi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatosan
5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági
miniszterrel együttmûködve az új közigazgatási rendszer véglegesítése során törekedjen arra, hogy
a hatékonyságnövekedéssel költségvetési megtakarítás legyen elérhetõ.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítéséhez igazodóan
6. A Kormány egyetért azzal, hogy a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény új oktatáspolitikai intézkedései, feladatai
fokozatosan kerüljenek bevezetésre annak érdekében, hogy a rendszer-átalakításból fakadó megtakarítások fedezetet
biztosítsanak az állami feladatok ellátására.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter
érintett miniszterek
Határidõ:
a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítéséhez igazodóan
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7. A Kormány egyetért a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti új pedagógusi életpálya-modell
2013. szeptembertõl történõ bevezetésével, amennyiben a makrogazdasági és költségvetési feltételek azt
megalapozottá teszik. Ellenkezõ esetben a 2014. januártól történõ bevezetés lehetõsége megvizsgálandó.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter
érintett miniszterek
Határidõ:
a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítéséhez igazodóan
8. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával az elektronikus
útdíjfizetési rendszer bevezetésére úgy tegyen javaslatot, hogy egyrészrõl a rendszer biztosítsa a kiterjesztés
lehetõségét, másrészrõl az a mûködési költségek levonása után éves szinten legalább 150 milliárd forintos bevételi
többletet eredményezzen.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. május 9.
9. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fõvárosi helyi közösségi közlekedés támogatására szolgáló
2013. évi költségvetési kiadásokat a 2012. évi elõirányzathoz képest 10 milliárd forint összeggel csökkentett
mértékben tervezze meg.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény, valamint az azt megalapozó törvény
elõkészítéséhez igazodóan
10. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy részletesen dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a helyközi
közlekedési rendszer, valamint a MÁV Csoport korszerûsítésére vonatkozó, a Széll Kálmán Tervben szereplõ
költségvetési egyensúlyjavulással járó intézkedési javaslatát.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
11. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter és
a nemzetgazdasági miniszter közremûködésével készítse elõ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény módosítását annak érdekében, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetési
támogatási kötelezettségének mértékét elõíró szabályozás kerüljön hatályon kívül helyezésre.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítéséhez igazodóan
12. A Kormány felhívja az érintett szervek vezetõit, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetési
támogatásból megvalósuló beruházásai tekintetében vizsgálják felül a projektek uniós finanszírozásba történõ
bevonásának lehetõségét.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítéséhez igazodóan
13. A Kormány egyetért azzal, hogy az állami vagyonnal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazó költségvetési
fejezet tekintetében jelentõs egyenlegjavulást szükséges elérni. A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok
által ellátandó ágazati-szakmai feladatok 2013-tól kizárólag ágazati forrásokból kerülhetnek finanszírozásra, a feladat
jellege szerint érintett minisztérium költségvetésének terhére.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
érintett miniszterek
Határidõ:
a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítéséhez igazodóan
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozathoz
Millió forintban
Megnevezés

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Miniszterelnökség
Vidékfejlesztési Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Belügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Külügyminisztérium
Uniós fejlesztések
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Központi Statisztikai Hivatal
Összesen
Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
Egyes szociális feladatok támogatása
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Az állam tulajdonosi felelõsségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok
finanszírozása
Az MNV Zrt. mûködésének támogatása
Az MFB Zrt. mûködésének támogatása
Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Alap
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
Egészségbiztosítási költségvetési szervek
Mindösszesen

Zárolási kötelezettség

4 325,3
14,0
188,4
7 808,4
3 163,6
5 975,9
1 065,6
1 945,1
4 579,5
742,4
671,9
6 734,4
181,0
37 395,5
4 000,0
4 000,0
3 000,0
500,0
500,0
1 000,0
500,0
500,0
270,4
137,7
132,7
44 665,9

2. melléklet az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozathoz
Mentesített elõirányzatok
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
Jogi segítségnyújtás
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány mûködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények támogatása
Egyházi kulturális programok támogatása
Hittanoktatás támogatása
Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezés és kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi személyek jövedelempótléka
Egyházi szórványprogramok támogatása
Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Bolgár Országos Önkormányzat és Média
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média
Országos Horvát Önkormányzat és Média
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
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Országos Cigány Önkormányzat és Média
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média
Országos Örmény Önkormányzat és Média
Országos Szlovák Önkormányzat és Média
Országos Szlovén Önkormányzat és Média
Szerb Országos Önkormányzat és Média
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média
Ukrán Országos Önkormányzat és Média
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai
Méhészeti Nemzeti Program
Igyál tejet program
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
Egyes állatbetegségek megelõzésének és felszámolásának támogatása
Uniós Programok ÁFA fedezete
Iskolagyümölcs program
Nemzeti Diverzifikációs Program
Nemzeti agrár kárenyhítés
Állat- és növénykártalanítás
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
I. tengely: A mezõgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
III. tengely: Az életminõség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
IV. tengely: Leader programok
Technikai segítségnyújtás
Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)
Technikai segítségnyújtás (V. tengely)
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Honvédelmi Minisztérium
Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Belügyminisztérium
Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Európai Menekültügyi Alap
Integrációs Alap
Visszatérési Alap
Külsõ Határok Alap
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Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
Önkormányzati tûzoltóságok normatív támogatása
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Nemzetgazdasági Minisztérium
Függõ kár kifizetés
Járadék kifizetés
Tõkésítésre kifizetés
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok
Szervezetátalakítási alap
Kötött segélyhitelezés
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
TEN-T projektek
Beruházás ösztönzési célelõirányzat
Autópálya rendelkezésre állási díj
Oktatási, kulturális és sport PPP programok
Nemzetközi tagdíjak
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Külügyminisztérium
Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes hozzájárulások
Európai uniós befizetések
EU utazási költségtérítések
Uniós Fejlesztések
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
Gazdaságfejlesztés Operatív Program
Közlekedés Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program
Környezet és energia Operatív Program
Államreform Operatív Program
Elektronikus közigazgatás Operatív Program
Végrehajtás Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Közép-dunántúli Operatív Program
Dél-dunántúli Operatív Program
Dél-alföldi Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program
Észak-magyarországi Operatív Program
Közép-magyarországi Operatív Program
ETE HU-SK
ETE HU-RO
ETE HU-SER
ETE HU-CRO
ETE SEES
ETE AU-HU
ETE SLO-HU
ETE CES
INTERREG IVC
ENPI HU-SK-RO-UA együttmûködési program
INTERACT 2007-2013
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
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EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterõ támogatása
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése
Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)
Nemzeti Tehetség Program
A Nemzet Színésze cím támogatása
Mûvészeti nyugdíjsegélyek megtérítése
Gyermekvédelmi Lakás Alap
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és
krízisközpont finanszírozása
Légimentés eszközpark bérlésével összefüggõ kiadások
Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer mûködésének támogatása
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Magyar Sport Háza támogatása
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ bértámogatás
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ költségkompenzáció

A Kormány 1123/2012. (IV. 25.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a rendõrség
adósságállományának konszolidálása, a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény megalkotásával összefüggõ többletkiadások, valamint egyéb feladatok
finanszírozásához 9900 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi
költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal cím, valamint a XIV. Belügyminisztérium fejezet,
4. Terrorelhárítási Központ cím, 7. Rendõrség cím és 13. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal cím javára,
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra: 2012. december 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

3

1

1

3

1

1
2
3

1

X.

XIV.

4
7
13

5

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
Belügyminisztérium
Terrorelhárítási Központ
RendĘrség
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Cím
név

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

294479
001580
001755

001766

Jogcím
csop.
név
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Összesen

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

MĦködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

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

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

RendĘrség

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

2

2

1

2

1

2

Cím
név

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

9 900,0

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Belügyminisztérium
Terrorelhárítási Központ
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

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

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

297102

13

001755

XI.

7

001580

5

4

XIV.

X.

294479

001766

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

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XI. Miniszterelnökség

1. melléklet az 1123/2012. (IV. 25.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

311,1
8 698,9
170,0

720,0

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-9 900,0

170,0

870,0

7 828,9

13,8

229,2
60,8
7,3

720,0

Módosítás
(+/-)

III.n.év

IV.n.év

MAGYAR KÖZLÖNY
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9 900,0

II. n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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A Kormány 1124/2012. (IV. 25.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Magyar Állami Operaház rendkívüli
támogatására 1400,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el – elszámolási kötelezettséggel – a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet,
12. Mûvészeti intézmények cím javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
Határidõ:

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
az átcsoportosításra: azonnal
az elszámolásra: 2012. december 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XX.

12

1
2

1
2
3

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
MĦvészeti intézmények
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Összesen

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

1 400,0

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

XX.
218605
12
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

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

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
MĦvészeti intézmények

Cím
név

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

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

2

1

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

XI.
297102
3
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

218605

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

XX. Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

1. melléklet az 1124/2012. (IV. 25.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

1 400,0

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-1 400,0

49,9
112,2

312,5
84,4
841,0

Módosítás
(+/-)

1 400,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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A Kormány 1125/2012. (IV. 25.) Korm. határozata
Nagybiztonságú adatközpont (CERN@WIGNER) létrehozásának támogatása
a Kutatási, Technológiai és Innovációs Alapból a CERN LHC számításigényeinek segítésére
1. A Kormány felhívja a fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert, hogy biztosítsa a Nagybiztonságú adatközpont
(CERN@WIGNER) megvalósításához szükséges 8,5 Mrd Ft-ot a Kutatási, Technológiai és Innovációs Alap terhére.
Felelõs:
fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ:
2012. május 15.
2. A Kormány felhívja a fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert, hogy a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért
felelõs miniszterrel együttmûködve vizsgálja meg és tegye lehetõvé a Kutatási Technológiai és Innovációs Alap
országos lefedettségû pályázati programjai konvergencia régiókra jutó részeinek a Strukturális Alapokból történõ
meghirdetését.
Felelõs:
fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
és a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs miniszter
Határidõ:
2012. május 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további
magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következõ határozatot hozza:
1. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai
szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatot 3. pontjában a „legfeljebb 2012. május 1-jéig” szövegrész
helyébe a „legfeljebb 2012. szeptember 1-ig” szöveg lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1127/2012. (IV. 25.) Korm. határozata
a fõvárosi helyi közösségi közlekedés hosszú távon fenntartható biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a fõvárosi helyi közösségi közlekedés hosszú távon fenntartható biztosításáról Magyarország Kormánya és
Budapest Fõváros Önkormányzata között kötendõ Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott
tervezetében foglaltakkal;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Megállapodást Budapest Fõváros Önkormányzata képviselõjével
megkösse;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
3. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet
10. pont b) alpontja szerinti támogatás folyósításáról, felhasználásáról, elszámolásáról és ellenõrzésérõl Budapest
Fõváros Önkormányzatával a támogatási szerzõdést – a Megállapodás aláírását, valamint a fõvárosi közösségi
közlekedés ellátására irányuló közszolgáltatási szerzõdés aláírását követõen – megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

