
A Kormány 1060/2012. (III. 12.) Korm. határozata
az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi
Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelõ Részleg (Algyõ-Nagyfa) közös
telephelyre integrálásával összefüggõ feladatokról

1. A Kormány egyetért azzal, hogy az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a
Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelõ Részleg
(Algyõ-Nagyfa) közös telephelyre integrálása az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Szent
László Kórház telephelyén valósuljon meg. 

2. A Kormány felkéri a nemzeti erõforrás minisztert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy az
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Szent László Kórház telephelyének a
büntetés-végrehajtási egészségügyi központ számára szükséges területrésze a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága vagyonkezelésébe kerüljön.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2013. december 31.
3. A Kormány felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzeti erõforrás minisztert, vizsgálja meg, hogy a

büntetés-végrehajtási egészségügyi létesítmény megvalósításának forrásául szolgálhatnak-e és milyen módon a
Budapest XII., Budakeszi út 48/b. (volt BM Szanatórium, hrsz.: 10503/4, 10875/4) és a Budapest VII., Városligeti
fasor 9–11. (volt BM Központi Kórház, hrsz.: 33505) szám alatti, állami tulajdonban lévõ, volt egészségügyi célú
ingatlanok.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1061/2012. (III. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatokról és a kiemelt feladatok végrehajtásához
szükséges intézkedésekrõl 

A Kormány a lovaságazat mûködõképességének fenntarthatósága, és jelenlegi állapotának javítása érdekében felhívja a nemzeti
lovas stratégia kialakításáért és a végrehajtás koordinálásáért felelõs miniszterelnöki megbízottat (a továbbiakban: miniszterelnöki
megbízott), hogy a Nemzeti Lovas Programban meghatározott célok elérése érdekében szükséges jogalkotási lépésekre tegyen
javaslatot az érintett minisztereknek, és a végrehajtás koordinálásában vegyen részt, különös tekintettel az alábbi pontokra:

1. A Kormány egyetért azzal, hogy kiemelt jelentõségû az állami ménesek egységes és hatékony állami irányítása, ezért
felhívja az érintett minisztereket egy állami ménesekrõl szóló törvény elõkészítésére és annak a Kormány elé
terjesztésére, a miniszterelnöki megbízott javaslata alapján.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. november 1.
2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket a lovaságazat támogatási rendszerének felülvizsgálatára. 

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. június 1.
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3. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert a lovaságazat hatósági intézményrendszerének megerõsítésére, és
egységes informatikai rendszerének továbbfejlesztését szolgáló intézkedések lehetõségének megvizsgálására. 

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. június 1.
4. A Kormány egyetért azzal, hogy a nemzeti lovaskultúra és kapcsolódó történeti helyszíneinek megismertetése,

oktatása megjelenhessen a köznevelés rendszerében. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy
a bevezetés ütemezésére, feladataira, költségeire vonatkozó részletes akciótervet készítse elõ, és terjessze a Kormány
elé a miniszterelnöki megbízott javaslata alapján.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. június 1.

5. A Kormány felhívja az érintett minisztereket Magyarország lovastúra-hálózatának kialakítására, és digitális térképének
elkészítésére a Bejárható Magyarország Keretprogram célkitûzéseivel összhangban, amely tartalmazza a jelentõs
múltra visszatekintõ lovaskultúrához, lótenyésztéshez, lótartáshoz kapcsolódó épített örökség elemeket is.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2012. október 31.
6. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy teremtsék meg a szabad terephasználat törvényi biztosításának

feltételeit.
Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2012. március 31.
7. A Kormány egyetért azzal, hogy szükséges a lovaságazat önfinanszírozó képességének megteremtése.

A fenntarthatóság érdekében indokolt a lóverseny fogadási rendszer és -hálózat fejlesztése. A Kormány felhívja az
érintett minisztereket – a Magyary Program deregulációs céljainak figyelembevételével – egy önálló lóverseny törvény 
elõkészítésére és annak a Kormány elé terjesztésére.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. június 1.
8. A Kormány felhívja az érintett minisztereket a lovaságazatot érintõ képzési rendszer felülvizsgálatára, valamint felhívja

a miniszterelnöki megbízottat, hogy a felülvizsgálatot követõen tegyen javaslatot a képzési rendszer átalakítására az
érintett minisztereknek. 

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. június 1.
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9. A Kormány felhívja az érintett minisztereket az egységes vagyongazdálkodás érdekében, egy állami lovaságazati
vagyonkataszter elkészítésére.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. június 1. 
10. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy értékeljék a lovaságazati vagyonkataszter elemeinek szervezeti

mûködését, és szükség szerint tegyenek javaslatot hatékonyabb megoldások kialakítására.
Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. október 1.
11. A Kormány felhívja az országmárka szerves részét képezõ lovaságazati marketing célok elérésének érdekében az

érintett minisztereket, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinációja mellett készítsék el a lovaságazati
marketing akció tervét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. június 1.
12. A Kormány felhívja a miniszterelnöki megbízottat, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a nemzeti erõforrás

miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel a lovasterápia hazai terápiás kezelésekbe történõ beépítésérõl, és az
egészségbiztosítási rendszerbe való befogadás lehetõségérõl.

Felelõs: miniszterelnöki megbízott
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. április 1.
13. A Kormány egyetért a lovaságazathoz kapcsolódó jelentõs épített örökségi helyszínek teljes körû feltárásával, azok

újrahasznosítási, és felújítási lehetõségeinek megvizsgálásával, valamint elrendeli egy ehhez kapcsolódó átfogó
forrástérkép elkészítését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ:  2012. június 1.
14. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg a kiemelt létesítményfejlesztések keretében

a Szilvásváradi Lovasközpont, Nemzeti Lovarda, Ludovika Lovarda, Lovasberényi Lovasközpont, Bábolnai Nemzeti
Ménesbirtok, Mezõhegyesi Állami Ménes, és a Kincsem Park fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat, azok
igénybevételének lehetõségét.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. április 15.
15. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Biró Marcell,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.


