
A vidékfejlesztési miniszter 139/2011. (XII. 22.) VM rendelete
a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások
feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 17. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 6. § és az 1. melléklet tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény

81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következõket rendelem el:

1. § A vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet

(a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Kérelem esetén valamennyi 13 kilogrammot meghaladó tömegû vágott testet az engedélyezett minõsítõ

módszerrel kell minõsíteni és osztályba sorolni.”

2. § Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A betûknek, illetve számoknak legalább két centiméter nagyságúaknak kell lenniük. A jelölésre bármilyen nem

mérgezõ, véletlenszerûen eltávolíthatatlan hõálló tinta, élelmiszeriparban engedélyezett hõálló festék, ráakasztott

címke használható. Jelölésként csak olyan címke használható, amely nem távolítható el és nem rongálható meg.

A minõsítõ általi jelölést a kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig tilos eltávolítani.

(3) A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthetõ hitelesnek, ha az A, B, C vagy a húsosságot kifejezõ S/EUROP

betûjelzés és alosztályjelzés (+, �, –), valamint a faggyúborítottságot jelölõ számjelzés (1, 2, 3, 4, 5) és alosztályjelzés

(+, �, –), továbbá az A vagy B kategória jelölés (L, S) alatt a minõsítõ azonosító száma és az MgSzH, illetve a

2007. január 1-je elõtt kiadott fém testbélyegzõk esetében az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet jelölése is

szerepel.”

3. § Az R. 8/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (2) bekezdés szerinti adatküldés elektronikus úton történik.”

4. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjára (a továbbiakban: MgSzH Központ)”

szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH)” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló

47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben (a továbbiakban: ENAR rendelet)” szövegrész helyébe a „juh- és kecskefélék

egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben (a

továbbiakban: ENAR rendelet)” szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében és 8/A. § (1) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „MgSzH” szöveg

lép.

5. § A baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdése, 8/A. § (3) és (4) bekezdése, valamint 5. számú melléklete.

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelethez
„4. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

A B C

1. Baromfi megnevezése  Idõszak  Elkülönített támogatási
pénzösszeg (millió Ft)

2. növendék csirke 
(vágócsirke)  
szabadtartásos csirke 
és gyöngyös

   negyedévenként  475,00

3.   házi tyúk I. negyedév 60,00
II. negyedév 62,50
III. negyedév 75,00
IV. negyedév 52,50

4. pecsenyeliba  
növendék liba
fiatal liba I. negyedév 130,40
hízott liba II. negyedév 180,65
pecsenyekacsa III. negyedév 240,00
növendék kacsa IV. negyedév 251,95
hízott kacsa

5.  növendék pulyka negyedévenként 261,75
6.  Összesen:   4000,00

”

A vidékfejlesztési miniszter 140/2011. (XII. 22.) VM rendelete
egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, valamint (4) bekezdésében – az 1. § tekintetében
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint
a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el: 

1. § A szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl, továbbá
a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/ 2009. (IX. 29.) FVM rendelet 65. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„65. § (1) Az adatszolgáltató 2012. január 15-ig a gazdasági aktát vezetõ hegybíró részére benyújtja a 4. számú
melléklet szerint
a) a szõlõtermésérõl és a bor elõállításáról seprõs újborban kifejezve,
b) a felvásárolt szõlõrõl
készített, a 2011/2012. borpiaci évre vonatkozó jelentését.
(2) Az adatszolgáltató a 2011/2012-es borpiaci évre vonatkozó szüreti jelentését a 2011. évbõl származó boraira
vonatkozó származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem leadásával is teljesítheti 2012. január 15-ig.”
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2. § (1) A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet] 15. § (5) bekezdés helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) A támogatott mûveletet legkésõbb 2012. március 31-ig meg kell valósítani, ha az ügyféllel az elsõfokú helyt adó
vagy részben helyt adó támogatási határozatot 2010. november 30-át követõen közölték és a döntés az egyes
vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor
jogerõs. A 10/A. § (3)–(4) bekezdésének rendelkezései ezen ügyek vonatkozásában is alkalmazandóak.”

(2) A 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 15. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az az ügyfél, akinek a mûvelet megvalósítására irányadó véghatáridõ 2012. március 31. és kizárólag azért nem
tudja eddig az idõpontig megvalósítani a mûveletet, mert a jogerõs hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem
rendelkezik, úgy a megvalósítási határidõt megtartottnak kell tekinteni:
a) amennyiben a megszerzésre irányuló eljárást 2012. március 31-ig megindította,
b) ezt az MVH felé a hatósági engedély vonatkozásában hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság eredeti
igazolásával 2012. március 31-ig igazolja, és
c) a jogerõs engedélyt vagy engedélyeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával, de legkésõbb 2012. április 30-ig
csatolja.
(8) Az az ügyfél, akinek a mûvelet megvalósítására irányadó véghatáridõ 2011. március 31. volt és kizárólag azért nem
tudta addig az idõpontig megvalósítani a mûveletet, mert a jogerõs hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem
rendelkezett, úgy a 2011. március 31-ei határidõt megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a jogerõs engedélyt vagy
engedélyeket legkésõbb 2012. január 31-ig benyújtja az MVH-hoz. A 9. § (8) bekezdésben foglaltak e rendelkezésre
nem vonatkoznak.
(9) A jogerõs engedélyeknek és az azok megszerzésére irányuló eljárások megindítását igazoló dokumentumoknak
a (7)–(8) bekezdésben foglalt határidõn túl történõ elõterjesztése esetén igazolásnak helye nincs.”

(3) A 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 19. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ügyfél köteles a jogerõs támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább
90%-át teljesíteni. Ez alól kivételt képez a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt
a közbeszerzés eredménye indokolja.”

(4) A 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a következõ 26/C. §-sal egészül ki:
„26/C. § E rendeletnek az egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 140/2011. (XII. 22.)
VM rendelettel [a továbbiakban: 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet] megállapított 19. § (4) bekezdését a 140/2011.
(XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM
rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 2. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A támogatás mértéke 2012. december 31. napjáig megkötött Folyószámlahitel-szerzõdés esetén
a) évi 2 százalékpontnyi kamattámogatás, valamint
b) a hitelhez nyújtott kezességi díjnak 50 százalékáig terjedõ támogatás, azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg 
a kezességi díj vetítési alapjának 0,75 százalékát.”

(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„3. § A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás forrása a Magyarország 2012. évi költségvetésérõl szóló törvény
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím,
8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoporton belül Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókra
elkülönített legfeljebb 1000 millió forint.”

4. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok mûködésérõl szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2011. (VI. 10.)
VM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:
„(1) 2012. április 30-át követõen LEADER HACS címmel kizárólag egyesület rendelkezhet, illetve e címet csak
egyesület nyerheti el.”

(2) A 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:
„(3) A nonprofit formában mûködõ LEADER HACS címmel rendelkezõ gazdasági társaság címének visszavonására
az új HACS elismerésével egyidejûleg, de legkésõbb 2012. április 30-ig kerül sor abban az esetben is, ha nem jön létre
a területen új HACS.”
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(3) A 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:

„(4) Új HACS szervezõdése esetén, a területen érvényes HVS megvalósulása érdekében a korábban LEADER HACS

címmel rendelkezõ szervezetnek a LEADER HACS címhez kapcsolódó összes feladatát a továbbiakban az új HACS

látja el.”

(4) A 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A LEADER HACS a HVS-ben rendelkezésre álló az ÚMVP IV. intézkedés csoportjának megvalósítására allokált

fejlesztési forrás legalább 45%-át a LEADER tervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles fordítani.”

(5) A 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A HVS két részbõl, az ÚMVP intézkedéscsoportjának „falumegújítás és fejlesztés, „vidéki örökség megõrzése és

fenntartható fejlesztése”, „mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése”, „turisztikai tevékenységek ösztönzése”

intézkedéseire építhetõ Helyi Vidékfejlesztési Tervbõl, valamint a 1698/2005/EK tanácsi rendeletben foglaltaknak

megfelelõ támogatási konstrukciókra építhetõ LEADER tervbõl áll.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám 38649


	MK157
	2011. évi CLXXX. törvény
	a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról* 38287

	2011. évi CLXXXI. törvény
	a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról* 38317

	2011. évi CLXXXII. törvény
	egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról* 38348

	2011. évi CLXXXIII. törvény
	a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésérõl 38364

	A Kormány 283/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosí

	A Kormány 284/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt

	A Kormány 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl 38371

	A Kormány 286/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjérõl szóló 44/2011

	A Kormány 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 38373

	A Kormány 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a Közbeszerzési Döntõbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról 38379

	A Kormány 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 38381

	A Kormány 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 38389

	A Kormány 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 38429

	A Kormány 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 38454

	A Kormány 293/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén 

	A Kormány 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megilletõ támogatásokra vonatkozó szabályokról 38501

	A Kormány 295/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítás

	A Kormány 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról 38508

	A Kormány 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az ipari parkokról 38546

	A Kormány 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 38549

	A Kormány 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékérõl és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehetõ mértékérõl 38550

	A Kormány 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 38553

	A belügyminiszter 56/2011. (XII. 22.) BM rendelete
	a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról 38580

	A belügyminiszter 57/2011. (XII. 22.) BM rendelete
	a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 38582

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 35/2011. (XII. 22.) KIM rendelete
	egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról 38583

	A nemzetgazdasági miniszter 49/2011. (XII. 22.) NGM rendelete
	a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján fize

	A nemzetgazdasági miniszter 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelete
	a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáró

	A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2011. (XII. 22.) NFM rendelete
	a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági mûszaki elõírásokról  38617

	A nemzeti fejlesztési miniszter 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelete
	a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól 38617

	A vidékfejlesztési miniszter 132/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM

	A vidékfejlesztési miniszter 133/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási lehetõségérõl 38624

	A vidékfejlesztési miniszter 134/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló  75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról 38630

	A vidékfejlesztési miniszter 135/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról 38631

	A vidékfejlesztési miniszter 136/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról 38633

	A vidékfejlesztési miniszter 137/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról 38643

	A vidékfejlesztési miniszter 138/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról 38645

	A vidékfejlesztési miniszter 139/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról  38646

	A vidékfejlesztési miniszter 140/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 38647

	A Kormány 1448/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a pénzügyi stabilitási gondokkal küzdõ tagállamok megsegítését szolgáló, az uniós támogatással megvalósuló projektek átmeneti társfinanszírozás-emelésére vonatkozó segítségnyújtás igénybevételérõl 38650

	A Kormány 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati  tulajdonba adásáról 38650

	A Kormány 1450/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti átcsoportosításról 38655

	A Kormány 1451/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a MÁV Zrt. adósságának részbeni átvállalásáról 38658

	A Kormány 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról 38658

	A Kormány 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótevének módosításáról  38671

	A Kormány 1454/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projektek költségnövekményeinek jóváhagyásáról 38712

	A Kormány 1455/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” címû nagyprojekt támogatásának növelésérõl 38713

	A Kormány 1456/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a GMO Munkacsoport létrehozásáról szóló 1289/2011. (VII. 22.) Korm. határozat módosításáról 38713

	A Kormány 1457/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány megszüntetésérõl 38713

	A Kormány 1458/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 38714

	A Kormány 1459/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a 2010. május közepétõl elõforduló rendkívüli idõjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról és az 1174/2011

	A  Kormány 1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 38717

	A Kormány 1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésû elõirányzat fel nem használt részének más jogcímekre történõ átcsoportosításáról 38720

	A Kormány 1462/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggõ létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési elõirányzatok átcsoportosításáról 38723

	A Kormány 1463/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezése kapcsán szükségessé vált elõirányzat-átcsoportosításról 38727

	A Kormány 1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	az Ipari Park Tanácsról 38730

	A Kormány 1465/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekrõl szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról 38731

	A miniszterelnök 110/2011. (XII. 22.) ME határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és az Ukrajnában kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismerésérõl szóló egyezmény létrehoz





