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III.

19085

Kormányrendeletek

A Kormány 234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi
vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről
A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az igazságügyért felelős miniszter a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben
(a továbbiakban: Are. tv.) szabályozott adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat
(a továbbiakban: CsSz) fővárosi és megyei kormányhivataloknál felállított területi szervei és az általuk kijelölt családi
vagyonfelügyelők tevékenysége feletti szakmai felügyeletet a CsSz központi szerve útján gyakorolja.
(2) Az igazságügyért felelős miniszter a CsSz központi szervének útján látja el a CsSz területi szervei, valamint
a CsSz területi szerveinél az adósságrendezési ügyekre kijelölt családi vagyonfelügyelő és a családi vagyonfelügyelő
munkáját támogató, az Are. tv. 14. §-a értelmében felállításra kerülő szakmai munkacsoport tevékenysége felett
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és
a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket.
(3) A CsSz központi szerve szakmai módszertani állásfoglalásaival, szakmai útmutatók, valamint informatikai ügyviteli
számítástechnikai alkalmazások rendelkezésre bocsátásával és alkalmazásának előírásával, eseti és rendszeres
szakmai beszámoltatással, szakmai kontrollrendszerek alkalmazásával segíti elő és támogatja a CsSz területi szervei
és a családi vagyonfelügyelők jogalkalmazó tevékenységét.
(4) A CsSz központi szerve a CsSz területi szerveinek adatszolgáltatása alapján összesíti a bíróságok, valamint
a közigazgatási szervek joggyakorlatára vonatkozó információkat, azokról tematikus ismertetést készít
a CsSz területi szervei részére, továbbá azokat – a joggyakorlat elemzése céljából – az igazságügyért felelős
miniszter részére továbbítja.

2. §		
A CsSz központi szerve módszertani ajánlást alkothat különösen
a)
az adósságrendezési nyilvántartás (a továbbiakban: ARE nyilvántartás) vezetésével, az ARE nyilvántartásba
történő betekintéssel, az ARE nyilvántartásból történő tájékoztatással, adatszolgáltatással összefüggő
ügyrendre,
b)
a családi vagyonfelügyelők és az Are. tv. 14. §-a szerinti szakmai támogató személyek kijelölésére,
az eljárásból történő visszahívására, az összeférhetetlenségi nyilatkozatra,
c)
a CsSz területi szervei tevékenységével kapcsolatos panaszkezelési rendszerre, a panaszok nyilvántartásával,
elintézésével összefüggő intézkedések dokumentálására,
d)
az adósoknak az eljárás szabályait, illetve a hitelezők érdekeit sértő vagy fedezetelvonó intézkedéseire,
mulasztásaira vonatkozó bejelentés esetén a bejelentés megvizsgálására és a jogszabályban előírt
intézkedések megtételére,
e)
az adósságrendezési hirdetményi rendszerbe a hirdetmények feltöltésére, illetve a hirdetményi felületről
történő eltávolítására, továbbá a hirdetményekkel kapcsolatos archiválási és adattörlési teendőkre,
f)
az adósságrendezési ügyekkel összefüggésben a hatásvizsgálati és statisztikai célú, a személyazonosításra
alkalmas adatokat nem tartalmazó információk gyűjtésére, tematikus csoportosítására, az említett célokra
a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztérium részére történő feldolgozására, továbbítására,
g)
az adósságrendezési eljárással összefüggő adatok ARE nyilvántartás céljaira történő feldolgozásával,
az adatok feltöltésével és lekérdezésével, valamint az ARE hirdetményi rendszer működtetésével összefüggő
ráfordítások és egyéb járulékos költségelemek nyilvántartására,
h)
az adósságrendezés kezdeményezésével összefüggő dokumentumok ellenőrzésével és az adatok,
nyilatkozatok adatainak az Are. tv. 23. §-a szerinti vizsgálatával összefüggő feladatokra,
i)
a bírósági adósságrendezési ügyekkel összefüggő ügyekre vonatkozó, a bírósági statisztika részét nem
képező egyedi adatok személyazonosításra nem alkalmas módon történő tematikus gyűjtésére,

19086
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j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatás és az onnan történő lekérdezés érdekében
az adatok összegyűjtésére, csoportosítására és azok CsSz központi szerve részére történő továbbítására,
az adósságrendezés kezdeményezésekor a folyamatban lévő végrehajtási ügyekben, továbbá
az adósságrendezési eljárás elutasítása vagy az eljárás megszüntetése esetén a végrehajtást elrendelő
szervvel, illetve a végrehajtás foganatosítójával történő kapcsolattartásra,
az adós gazdálkodásának, valamint az adósnak az egyezséggel vagy a bírósági határozattal összefüggő
feladatai betartásának ellenőrzésére, az adóssal kialakítandó együttműködési rendre,
az adós vagyonának értékesítésével, az értékesítési bevétel kezelésével, hitelezők közötti felosztásával
összefüggő feladatokra,
az Are. tv. 88. §-a szerinti nyilvántartásba vételi díjakból származó bevételek Are. tv. 89. §-a szerinti
felhasználására,
az adósságrendezési eljárásokkal összefüggő személyes adatok kezelésére, az adatok szolgáltatására,
az adósságrendezési egyezségi javaslatok, egyezségmódosítási javaslatok előkészítésére, az egyezségkötés
lebonyolítására, dokumentálására,
a bírósági adósságtörlesztési terv előkészítésére, módosítására, végrehajtására,
a bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő záró elszámolás elkészítésére, dokumentálására,
a bírósági adósságrendezési eljárás lezárását követően az Are. tv. 87. §-a szerinti intézkedésekre.

3. §		
Az 1. § szerinti szakmai felügyeleti, valamint törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatáskörök gyakorlása
érdekében és a 2. § szerinti módszertani ajánlásokban foglaltak teljesítésének figyelemmel kísérésére,
felülvizsgálatuk indokoltságára a CsSz központi szerve félévente intézkedési tervet készít, kockázatelemzéseket
végez, a CsSz területi szerveit jelentéstételre vagy szakmai beszámoló készítésére szólítja fel.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő
szabályokról
A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 18. pontja
szerinti egyéb kötelezett adósságrendezési eljárásban történő részvételére vonatkozó felhívást az adós és
az adóstárs köteles az eljárás kezdeményezése előtt eljuttatni az egyéb kötelezett számára, és ehhez csatolnia kell
a Családi Csődvédelmi Szolgálat internetes honlapjáról erre a célra kialakított formanyomtatványok közül az Are.
tv. 1. melléklet 1.3. pont, 2. pont m) alpont, 2. melléklet 1.2. pont b) és c) alpont szerinti formanyomtatvány lapok,
valamint az Are. tv. 3. melléklet 6–8., 10., 11., 17. és 20. pontja szerinti jognyilatkozatok formanyomtatványát is.
(2) Ha az egyéb kötelezett az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez a nyomtatványokat, illetve nyilatkozatokat
vagy az ő adataira vonatkozó formanyomtatványt nem tölti ki, nem írja alá, akkor az adós a rendelkezésére
álló okiratok alapján az egyéb kötelezett általa ismert adatait tölti ki, és nyilatkozik arról, hogy van-e az egyéb
kötelezettel szemben pénzfizetésre vagy pénzben kifejezett vagyoni érték szolgáltatására irányuló követelése, és
az egyéb kötelezett helytállási kötelezettsége az adós mely tartozásaival összefüggésben keletkezett.
(3) Ha az egyéb kötelezett az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez nem adja meg az Are. tv.
10. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok valamelyikét, akkor az adós az adósságrendezés
kezdeményezésekor ezeket a rovatokat üresen hagyja.
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(4) A Családi Csődvédelmi Szolgálat az Are. tv. 23. § (1) bekezdése szerinti vizsgálata során az egyéb kötelezett részére
az adósságrendezési eljárásban történő részvételére vonatkozó felhívást küld az Are. tv. 10. § (2) bekezdés szerinti
határidő tűzésével, ha
a)
az adósságrendezési eljárás kezdeményezését követően szerez tudomást arról, hogy az eljárásban egyéb
kötelezett is érintett,
b)
az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor az adós, adóstárs nem nyilatkozott az egyéb kötelezett
személyére vonatkozóan,
c)
az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor az adós, adóstárs nem csatolta az egyéb kötelezett
nyilatkozatát arról, hogy az egyéb kötelezett az eljárásba az adós mellett részt kíván-e venni, vagy
d)
az egyéb kötelezett nyilatkozata hibás, hiányos vagy nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy az Are. tv.
10. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti melyik kötelezettséget vállalja.
2. §

(1) Az adósságrendezési eljárásban az adós mellett kötelezettségvállalóként részt vevő egyéb kötelezett köteles
az adósságrendezési nyilvántartásba az Are. tv. 16. § (2) bekezdés g) pont ge) alpontja alapján bejegyzett adatai
változását 8 napon belül, írásban bejelenteni
a)
az adós, adóstárs, valamint
b)
a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szerve – a bírósági adósságrendezési eljárás alatt a családi
vagyonfelügyelő –
részére.
(2) Az adósságrendezési eljárásban az adós mellett kötelezettségvállalóként részt vevő egyéb kötelezett köteles
bejelenteni, ha az adóssal vagy az adóstárssal szemben – a helytállási kötelezettsége teljesítését követő megtérítési
igénye kivételével – olyan új, pénzfizetésre vagy vagyoni érték bejelentésére vonatkozó igénye keletkezik, amelynek
értéke járulékokkal együtt meghaladja a 200 000 forintot.

3. §		
Az adós helyett kifizetett összegek alapján az adós elleni megtérítési igényt az egyéb kötelezett az adósságrendezés
lezárását követően érvényesítheti, addig az elévülés nyugszik és a követelés a Polgári Törvénykönyv szerinti ügyleti
kamattal kamatozik.
4. §

(1) Az adósságrendezési eljárásnak az adós halála miatti félbeszakadása nem érinti az adós mellett
kötelezettségvállalóként részt vevő egyéb kötelezett Are. tv. szerinti kötelezettségvállalása alapján a félbeszakadás
előtti időszakra fennálló helytállási kötelezettségét.
(2) Ha az adós halálát követően az adós jogutódjaként az egyéb kötelezett lép be az eljárásba, az adós jogutódjaként
történő belépését jóváhagyó bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján hatálytalanná válik az Are. tv. 10. §
szerinti nyilatkozata.

5. §

(1) A hitelező az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti felhívását az egyéb kötelezetthez az adós fizetési
késedelme bekövetkeztétől számított 30 nap elteltével küldi meg, postai úton. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy
az adósságrendezési eljárásban az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett a felhívás kézhezvételétől
számított 8 napon belül köteles megfizetni a hitelezőknek az adós által elmulasztott törlesztőrészletet, továbbá
mindaddig köteles a hitelező számára az elmaradt adósságtörlesztést, illetve a kiegészítő törlesztőrészleteket fizetni,
amíg az adós újra folytatja az esedékes törlesztőrészletek fizetését.
(2) Ha az adós újra folytatja az esedékes törlesztőrészletek fizetését, a hitelező erről a tényről legkésőbb 15 napon
belül értesíti az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettet az (1) bekezdésben meghatározott módon.
Az egyéb kötelezett az értesítés kézhezvételétől mellőzheti az adós helyett a törlesztőrészletek megfizetését.
(3) Az Are. tv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint kiegészítő fizetési kötelezettséget is vállaló egyéb kötelezett
ezt a kiegészítő fizetési kötelezettségét a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, a bírósági
adósságrendezési egyezségben, illetve a bírósági adósságtörlesztési határozatban foglaltak szerint köteles
teljesíteni, külön felhívás nélkül.

6. §

(1) Az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett – ha a hitelezőktől olyan felhívást kapott, hogy
az adósságrendezési eljárásban az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti kötelezettségvállalása
alapján fizesse meg az adós helyett az elmaradt törlesztőrészletet vagy egyéb fizetési kötelezettséget – az általa
az adós helyett teljesített törlesztésekről nyilvántartást vezet.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzíteni kell, hogy az az egyéb kötelezett adós melletti
kötelezettségvállalása az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontján alapul. Ezt követően fel kell sorolni
a hitelezőket, azok összegszerű követeléseit és annak alapján a hitelezőknek kifizetett összegeket, a kifizetések
időpontját, túlfizetés esetén pedig a hitelezőktől visszakapott összegeket. A hitelezőknek történő kifizetés összegét,
illetve a túlfizetést követő visszafizetések összegét az átutalási megbízás vagy a megfizetést más módon igazoló
bizonylat másolatával kell igazolni.
(3) A nyilvántartást az egyéb kötelezett a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a főhitelező felhívására, bírósági
adósságrendezési eljárásban
a)
az egyezségkötés előtt és az egyezség végrehajtása során a családi vagyonfelügyelő felhívására,
b)
az adósságtörlesztési eljárásban 90 naponként felhívás nélkül is
a családi vagyonfelügyelőnek köteles bemutatni, és az adósnak is megküldeni.
(4) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a nyilvántartás vezetésére formanyomtatványt tesz közzé a honlapján.
(5) A hitelező az egyéb kötelezettől befolyt összegekről követelésenkénti csoportosításban nyilvántartást vezet, és
eszerint módosítja az adóssal, adóstárssal szemben fennálló követelése összegét.
7. §		
Ha az adósságtörlesztési időszak végén az Are. tv. 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felhívás esetén az adós,
adóstárs és az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett is befizeti a hitelezői igények minimális
megtérüléséhez szükséges összeget, a családi vagyonfelügyelő az egyéb kötelezettnek a túlfizetést az ismételt záró
elszámolás alapján hozott bírósági mentesítő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül utalja vissza.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelete
a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja d) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. kihelyező szerv: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve Magyarország Európai
Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: Állandó Képviselet) kihelyezésre kerülő diplomaták és
szakdiplomaták esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
amely az általa foglalkoztatott kormánytisztviselőt e rendelet szabályai szerint, tartós külszolgálat ellátására,
kihelyező okirattal kihelyezi;”
(2) Az R. 3. § 3a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3a. kihelyező vezető: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője,
illetve az Állandó Képviselet diplomatái és szakdiplomatái esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős
miniszter;”

2. §		
Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A nagykövet és a főkonzulátust vezető főkonzul külszolgálata ideje alatt a Kttv. szerinti osztályvezetői
illetményre és illetménypótlékra jogosult. Az Állandó Képviselet képviselet-vezetője a külszolgálata ideje alatt,
a kihelyező vezető döntése alapján legalább a Kttv. szerinti osztályvezetői illetményre és illetménypótlékra,
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de legfeljebb helyettes államtitkári illetményre jogosult. Egyedi döntés alapján osztályvezetői illetményre és
illetménypótlékra a 4. § (1) bekezdés d)–f ) pontjában felsorolt képviselet-vezető is jogosult lehet.”
3. §		
Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Állandó Képviselet Kül- és Biztonságpolitikai Hivatala diplomatáinak a külpolitikáért felelős miniszter
feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben való szakmai irányítását a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium látja el, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyidejű
tájékoztatása mellett.”
4. §

(1) Az R. 17. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tartós külszolgálatot az a kormánytisztviselő láthat el, aki az alábbi feltételeknek megfelel:)
„f ) érvényes kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik.”
(2) Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A külszolgálat időtartama legfeljebb öt év. A külszolgálat várható időtartamáról a kihelyező vezető a kihelyező
okiratban tájékoztatja a külszolgálatra jelölt személyt. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kihelyezés kezdő
dátumát és a külszolgálat befejezésének naptári évét. A külszolgálat megszüntetésének időpontját a külszolgálat
befejezésének naptári évében a kihelyező vezető határozza meg.”

5. §

(1) Az R. 19. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A kihelyezés visszavonásával a külszolgálatot meg kell szüntetni, ha a kihelyezett:
a) a 17. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek már nem felel meg vagy
b) az illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett kötelező időszaki, illetve soron kívüli orvosi
vizsgálaton nem jelenik meg.
(4) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltak fennállása kérdésében a kihelyező vezető dönt.”
(2) Az R. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) bekezdésben foglalt esetekben a nagykövet külszolgálata is megszüntethető, ez azonban a kinevezését
nem érinti.”

6. §

(1) Az R. 6. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A kihelyező, az áthelyező, az értesítő, a kihelyezést módosító és visszavonó okirat”
(2) Az R. 22. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kihelyező okirat tartalmát – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – módosítani csak a kihelyező szerv és
a kihelyezett közös megegyezésével lehet. A kihelyező okirat tartalmának módosítására a kihelyezésre és
a kihelyezéshez való hozzájárulásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(7) Nincs szükség a kihelyezett beleegyezésére, ha a kihelyező okirat módosítására azért kerül sor, mert a kihelyezett
a) a 3. § 12. pontjában meghatározott személy után ellátmánypótlékra válik jogosulttá,
b) rangemelésben részesül,
c) ellátmányának szorzószáma módosul, illetve
d) személyi adatai módosulnak.”
7. §		
Az R. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Más külföldi állomáshelyre történő áthelyezés esetén a kihelyezett ellátmánya 30%-ára jogosult az áthelyezés
során, a Magyarországon eltöltött felkészülési időszakra.”
8. §

(1) Az R. 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellátmánypótlék összege
ellátmánypótlékra jogosító gyermek esetén a 2,5 szorzószámmal számított ellátmánynak)
„bb) a 12. életév betöltését követően 15%-a, ameddig iskolai rendszerű oktatás keretében középfokú (érettségit
adó) képzésben, vagy szakképzésben vesz részt, de legfeljebb annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben
a 20. életévét betölti;”
(2) Az R. 27. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellátmánypótlék összege
ellátmánypótlékra jogosító fogyatékos gyermek esetén a 2,5 szorzószámmal számított ellátmánynak)
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„cb) a 12. életév betöltését követően 20%-a, ameddig iskolai rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, de
legfeljebb annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a 23. életévét betölti.”
(3) Az R. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kihelyezett köteles 3 munkanapon belül írásban bejelenteni, ha az ellátmánypótlékra jogosító személy
Magyarországon, a fogadó, vagy más államban foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt – ideértve az állomáshelyen
végzett távmunkát is – létesít.”
(4) Az R. 27. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A (2) bekezdés b) pont bb) alpontjának alkalmazásakor az iskolai rendszerű oktatás keretében folytatott
középfokú szakképzés befejezésének időpontja alatt az első érettségi, illetve szakmunkás bizonyítvány megszerzési
napját kell érteni.”
9. §		
Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) Ha a kihelyezett a külszolgálata alatt harmadik országban ideiglenes kiküldetést teljesít, részére
szállásköltség csak a naptári naponként 8 órát meghaladó távollét esetén jár.
(2) A kihelyezett házastársa részére szállásköltség kizárólag abban az esetben fizethető, ha a házastárs utazása
indokolt és a kihelyezett diplomáciai tevékenysége keretében történő hivatalos utazásához igazolható módon
kapcsolódik. Kihelyezett gyermeke részére szállásköltség nem fizethető ki.”
10. §		
Az R. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Ha a kihelyezett a képviselet-vezető írásbeli utasítása alapján és a munkáltatói jogkör gyakorlója
jóváhagyásával 15 naptári napot meghaladóan eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköre mellett más
munkakörbe tartozó feladatokat lát el, a Kttv. átirányításra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”
11. §		
Az R. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § A kihelyezett és a 3. § 12. pontjában meghatározott személyek ingóságainak indokolt szállítási költségeit
a külszolgálat megkezdésekor, befejezésekor és más külföldi állomáshelyre történő áthelyezéskor a kihelyező szerv
viseli. A Magyarországon belüli kihelyezéssel össze nem függő költözések költségeit a kihelyezettnek kell viselnie.
A költségviselés mértékét a kihelyező szerv szabályzatban határozza meg.”
12. §

(1) Az R. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kihelyező szerv az e §-ban foglaltak szerint biztosítja, hogy a kihelyezett ellátmánypótlékra jogosító gyermeke
a kihelyezés ideje alatt az állomáshelyen az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek
megfelelő és elsősorban térítésmentesen igénybe vehető, vagy az átlagos költségszintű oktatási intézményben
előkészítő, alap- és középfokú tanulmányokat folytathasson.”
(2) Az R. 37. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A tandíjtérítés mértéke tanévenként a tandíj
a) 3 millió forintig terjedő összegének 80 százaléka,
b) 3–5 millió forint közé eső összegének 60 százaléka,
c) 5–7 millió forint közé eső összegének 40 százaléka,
d) 7 millió forint feletti összegének 20 százaléka.
A fennmaradó összeget a kihelyezett viseli (önrész).
(4) A devizában fizetendő tandíj esetén a tandíj forintban számított összege a tandíj jóváhagyatásának
kihelyező szervhez történő beérkezése napján a Magyar Nemzeti Bank irányadó középárfolyama alapján kerül
meghatározásra.
(5) Ha a kihelyezett gyermekét a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározottaktól eltérő oktatási intézménybe
kívánja beíratni, vagy az állomáshelyen van lehetőség angol, német, francia, spanyol nyelven – az átlagos
hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő – képzést folytató oktatási intézmény
térítésmentes igénybevételére, akkor a kihelyező szerv a kihelyezett részére tandíjtérítést nem biztosít.”
(3) Az R. 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kihelyezett sajátos nevelési igényű gyermeke különleges gondozás keretében történő pedagógiai,
gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai ellátásának költségeit a kihelyező szerv (2) és (3) bekezdésben foglaltak
szerint téríti.”
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13. §		
Az R.
a)
3. § 7. pontjában a „szakdiplomaták esetében a szaktárcával” szövegrész helyébe a „szakdiplomaták esetében
a feladatkörében érintett miniszter által vezetett minisztériummal vagy a tudományos és technológiai
szakdiplomaták esetében Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal”,
b)
8. § (1) bekezdésében a „feladatkörében érintett miniszterrel (a továbbiakban: szakminiszter)” szövegrész
helyébe a „feladatkörében érintett miniszterrel vagy a tudományos és technológiai szakdiplomata esetében
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével (a továbbiakban együtt: szakminiszter)”,
c)
8. § (2) bekezdésében a „szaktárcák” szövegrész helyébe a „szakminiszter által vezetett minisztérium vagy
a tudományos és technológiai szakdiplomaták esetében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(a továbbiakban együtt: szaktárca)”,
d)
13. § (2) és (3) bekezdésében a „szabályzatának” szövegrész helyébe az „utasításának”,
e)
38. § (3) bekezdésében a „szabályzatban” szövegrész helyébe az „utasításban”
szöveg lép.
14. §		
Az R. a következő 50. és 51. §-sal egészül ki:
„50. § E rendeletnek a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.)
a) 13. § a) pontjával megállapított 3. § 7. pontját,
b) 13. § b) pontjával megállapított 8. § (1) bekezdését és
c) 13. § c) pontjával megállapított 8. § (2) bekezdését
a Módr2. hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
51. § E rendeletnek a Módr2. 4. § (2) bekezdésével módosított 17. § (5) bekezdését a Módr2. hatálybalépését
követően megkezdett külszolgálatokra kell alkalmazni.”
15. §		
Az R. a következő 52. §-sal egészül ki:
„52. § E rendeletnek a Módr2. 12. § (2) bekezdésével módosított 37. § (3)–(5) bekezdését és a Módr2. 12. §
(3) bekezdésével megállapított 37. § (6) bekezdését a 2016. január 1. napján vagy azt követően jóváhagyásra
beérkezett tandíjak térítésére kell alkalmazni.”
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
(2) A 12. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 15. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelete
a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d)–f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,
az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont
2. alpontjában, 17., 24. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest I. kerület
14277 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon megvalósuló, a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházással
(a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül kapcsolódnak, valamint
b)
útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb munkák tekintetében az (1) bekezdés szerinti
ingatlannal szomszédos, Budapest I. kerület 14276 helyrajzi számú ingatlant, valamint a Budapest 14278/1,
14278/2, 14278/3 helyrajzi számú ingatlanokat, a Budapest 14271 helyrajzi számú Iskola utcát és a Budapest
14432 helyrajzi számú Fő utcát érintik.
(3) A Kormány az 1. melléklet 3., 4., 5. és 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró
hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, másodfokon eljáró hatóságként Budapest
Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
építésügyi, valamint örökségvédelmi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány első fokú
eljárásban eljáró szakhatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, másodfokú eljárásban
eljáró szakhatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használhatja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszköz módosítása
során a véleményadás határideje az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésétől eltérően legfeljebb nyolc nap.
5. §

(1) A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében a Kormány a következő beépítési
szabályokat állapítja meg:
a)
a tetőtér beépíthető,
b)
a terepszint feletti beépítettség földszinten legfeljebb 100%,
c)
a szintterületi mutató legfeljebb 5,5.
(2) A Beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
építésügyi hatósági eljárások,
építésfelügyeleti hatósági eljárások,
fakivágási engedélyezési eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
örökségvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai,
műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
működési engedélyezési eljárások,
azok az 1–17. pontban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához közvetlenül szükségesek,
az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló
együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
audit hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke, a 447/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 37. cikk (3) bekezdése és a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 28. cikke
szerinti tevékenységet ellátó szervezet,
b)
auditor csoport: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (2) bekezdése, a 447/2014/EU
bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (3) bekezdése és a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 28. cikk
(2) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó munkacsoport,
c)
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk
(4) bekezdése, a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése, valamint a 897/2014/EU
bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikk (6) bekezdés b) pontja, továbbá 32. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti
feladatokat ellátó szervezet,
d)
igazoló hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke és a 447/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 37. cikk (2) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó szervezet,
e)
információs pont: az 5. § és a 8. § szerinti program hatékony lebonyolítását szakmailag támogató szervezet,
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f)

g)
h)
i)
j)

k)

irányító hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke, a 447/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése és a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 26. cikke
szerinti tevékenységet ellátó szervezet,
közös technikai titkárság: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 27. cikk (1) bekezdése szerinti
szervezet,
közös titkárság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (2) bekezdése és a 447/2014/EU
bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti szervezet,
nemzeti hatóság: valamely határon átnyúló együttműködési program vonatkozásában tagállami hatáskörbe
rendelt feladatok végrehajtásáért felelős szervezet,
program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás: valamely határon átnyúló
együttműködési programban résztvevő partnerországok által az adott program hatékony működtetéséhez
szükséges költségek fedezésére évenként nyújtott hozzájárulás és
regionális koordináció: a 7. § szerinti program hatékony lebonyolításának szakmai támogatása.

2. §		
Az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program vonatkozásában
a)
irányító hatóság: az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),
b)
igazoló hatóság: a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár),
c)
audit hatóság: az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF),
d)
közös titkárság: a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Széchenyi Programiroda),
e)
nemzeti hatóság: a miniszter,
f)
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda és
g)
a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.
3. §		
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Együttműködési Program vonatkozásában
a)
irányító hatóság: a miniszter,
b)
igazoló hatóság: a kincstár,
c)
audit hatóság: az EUTAF,
d)
közös titkárság: a Széchenyi Programiroda,
e)
nemzeti hatóság: a miniszter,
f)
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda és
g)
a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.
4. §		
A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program vonatkozásában
a)
irányító hatóság: a miniszter,
b)
audit hatóság: az EUTAF,
c)
közös technikai titkárság: a Széchenyi Programiroda,
d)
nemzeti hatóság: a miniszter,
e)
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda és
f)
a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.
5. §		
Az Interreg V–A Románia–Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában
a)
az auditor csoport magyar tagja: az EUTAF,
b)
nemzeti hatóság: a miniszter,
c)
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda,
d)
a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter és
e)
információs pont: a Széchenyi Programiroda.
6. §		
Az Interreg V–A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában
a)
az auditor csoport magyar tagja: az EUTAF,
b)
közös titkárság: a Széchenyi Programiroda,
c)
nemzeti hatóság: a miniszter,
d)
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda és
e)
a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.
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7. §		
Az Interreg V–A Ausztria–Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában
a)
az auditor csoport magyar tagja: az EUTAF,
b)
közös titkárság: a Széchenyi Programiroda,
c)
nemzeti hatóság: a miniszter,
d)
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda,
e)
a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter és
f)
a regionális koordinációt biztosító szervezet: a Széchenyi Programiroda.
8. §		
Az Interreg V–A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában
a)
az auditor csoport magyar tagja: az EUTAF,
b)
nemzeti hatóság: a miniszter,
c)
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda,
d)
a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter és
e)
információs pont: a Széchenyi Programiroda.
9. §		
A Széchenyi Programiroda közreműködik
a)
a 2–4. § szerinti programok tekintetében az irányító hatóság és a nemzeti hatóság,
b)
az 5–8. § szerinti programok tekintetében a nemzeti hatóság
feladatai végrehajtásában.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott
támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól szóló, 2014. május 2-i 447/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelet,
c)
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó
egyedi rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. augusztus 18-i 897/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelet,
d)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra
és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
e)
az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
f)
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és
g)
a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok
és eljárások megállapításáról szóló, 2014. március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

19096

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 123. szám

A Kormány 239/2015. (IX. 4.) Korm. rendelete
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdésében „az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos beszerzésekre” szövegrész helyébe „az államhatár
védelmével, valamint a menekültek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos honvédelmi, nemzetbiztonsági,
rendőrségi, menekültügyi és idegenrendészeti beszerzésekre” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 23/2015. (IX. 4.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (30) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím, az 1. és a 2. melléklet tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (33) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (32) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól
és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló
17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosítása
1. §		
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és
a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.)
PM–IM együttes rendelet (a továbbiakban: Pnyor.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az írásbeli idézés, illetve értesítés átvételét igazoló iratot, vagy a más alkalmas módon – különösen távbeszélőn,
telefaxon, elektronikus úton – történt idézésről, illetve értesítésről készített feljegyzést – ha az idézett, illetve
értesített az eljárási cselekményen nem jelent meg –, továbbá az értesítés sajtóhirdetmény útján történő
közzétételét igazoló iratot a nyomozási iratokban kell elhelyezni. Az olyan eljárási cselekményre vonatkozó idézés,
illetve értesítés átvételét igazoló iratot, illetve feljegyzést, amely eljárási cselekményen az idézett, illetve értesített
megjelent, a nyomozati iratok irattári példányában kell elhelyezni.”
2. §		
A Pnyor. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését elrendelték, a kihallgatásáról készített jegyzőkönyvben csak a tanú
azon adatai tüntethetők fel, melyeknek nem kérte zárt kezelését. Minden olyan iratot, amelyből a tanú olyan
személyi adatai megállapíthatók, melyeknek zárt kezelését kérte, a nyomozás irataihoz csatolt zárt, hitelesített
borítékban kell elhelyezni. A személyi adatok zárt kezelésére a jegyzőkönyvben utalni kell. A jegyzőkönyvet a tanú
a Be. 166. § (5) bekezdése szerint aláírja.
(2) Ha a tanú nevének zárt kezelését is elrendelték, a jegyzőkönyvet és a tanú nevét, valamint egyéb személyi adatait
tartalmazó zárt borítékot ugyanazzal a sorszámmal kell ellátni. A tanú a jegyzőkönyv egy példányát írja alá, amelyet
e borítékban kell elhelyezni, a jegyzőkönyv aláíratlan példányait a nyomozás iratai között kell elhelyezni.”
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3. §		
A Pnyor. a 88. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A Be. 158/B. §–158/D. §-ához
(Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele)
88/A. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a nyomozó szerv vezetője
tesz előterjesztést az ügyészhez.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró nyomozó szerv megnevezését, az ügyirat számát,
b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,
c) a bűncselekmény történeti tényállását,
d) a bűncselekmény gyanúját, illetve az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek
fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e) javaslatot a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának
indítványozására,
f ) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat:
fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,
fb) domain nevet,
fc) URL címet,
fd) portszámot,
g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének,
telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre
jogosult nevének és címének a megjelölését.
(3) A (2) bekezdés g) pontja esetében, ha a tárhelyszolgáltató külföldi, a székhely szerinti államban működő
nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.
(4) Ha a domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a hozzáférhetetlenné tétel
elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.
(5) Ha az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatok
megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.
(6) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy ha
a nyomozást a nyomozó szerv megszüntette, – kivéve, ha a Be. 569. § szerinti eljárás lefolytatásának van helye –
haladéktalanul előterjesztést kell tenni az ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus adat
visszaállítása iránt. Az előterjesztés megtételére a nyomozó szerv vezetője jogosult. Az előterjesztés tartalmára
a (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.
(7) E § alkalmazásában
1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2. elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlő hálózat
útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az IP cím és URL cím, domain név és portszám alapján
beazonosítható,
3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzá tartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely
hálózati címen érhető el az elektronikus adat,
4. portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai csatlakozást
meghatározó jelzőszám,
5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten megtalálható
elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy
IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.”
4. §		
A Pnyor. 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„99. § A feljelentés beérkezésétől, illetve a nyomozó hatóság tagjának észlelésétől számított három napon belül
az adatok értékelése után dönteni kell
a) a feljelentés áttételéről,
b) a feljelentés elutasításáról,
c) a feljelentés kiegészítéséről, vagy
d) a nyomozás elrendeléséről.”
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5. §		
A Pnyor. 107/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A feljelentés kiegészítése során – a feljelentéskiegészítés határideje alatt – dönteni kell arról, hogy
a bűncselekmény elkövetésének gyanúja megállapítható-e. Ha a bűncselekmény gyanúja megállapítható,
a nyomozást el kell rendelni, ellenkező esetben a feljelentést el kell utasítani.”
6. §		
A Pnyor.
1.
13. §-ában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló
1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény (a továbbiakban: Btk.)” szöveg,
2.
19. § (1) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „kettő” szöveg, a „két másodlati” szövegrész helyébe
az „egy másodlati” szöveg, és az „annyi másolati” szövegrész helyébe az „annyi további másolati” szöveg,
3.
25. § (2) bekezdésében a „nevét, a kihallgatás” szövegrész helyébe a „nevét, az előző kihallgatásán felvett
adataiban történő változásokat, a kihallgatás” szöveg,
4.
64. § (2) bekezdés b) pontjában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek az 1978. évi
IV. törvény vagy a Btk.” szöveg,
5.
89. §-át megelőző alcím címében a „160. §-ához” szövegrész helyébe a „159. §-ához” szöveg, a „Biztosítási
intézkedés” szövegrész helyébe a „Zár alá vétel” szöveg,
6.
89. §-ában a „biztosítási intézkedést megszünteti” szövegrész helyébe a „zár alá vételt feloldja” szöveg,
7.
118. § (1) bekezdés b) pontjában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek
az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.” szöveg,
8.
120. § (1) bekezdésében az „és Btk.” szövegrész helyébe az „és az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.” szöveg,
valamint az „a Btk.” szövegrész helyébe az „az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.” szöveg,
9.
159. § (1) bekezdés b) pontjában az „az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény
7. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 79. §
(2) bekezdése” szöveg,
10.
165. § (2) bekezdés c) pontjában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek
az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti a Pnyor.
1.
19/A. §-a,
2.
30. §-a,
3.
110. §-a és az azt megelőző alcím,
4.
126. § (2) és (3) bekezdése,
5.
X. fejezete.

2. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet
módosítása
8. §

(1) A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R.)
a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § (1) Ha a 66/A. § szerinti elektronikus árunyilatkozatot beküldő képviselő és a kezességet vállaló személye
megegyezik, a kezességi nyilatkozatot nem kell a 45. § (1) bekezdése szerint eredetben benyújtani, ha feltüntetik
a vámáru-nyilatkozaton a kezességvállalási engedély számát.
(2) Az (1) bekezdés szerint beküldött elektronikus árunyilatkozatot egyúttal az 1. számú mellékletben meghatározott
kezességi nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket tartalmazó nyilatkozatnak is kell tekinteni (elektronikus
kezesség), melynek elfogadásáról és a kezesség alapján vámbiztosítékként elfogadott összegről az alsó fokú
vámszerv elektronikus üzenetben értesíti az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevőt.
(3) Az (1) bekezdés szerint kezességet vállaló az elektronikus árunyilatkozat benyújtásával elfogadja, hogy
a vámhatóság által a vámeljáráshoz kapcsolódóan megkövetelt biztosíték összege kerül a kezességvállalási
engedélyhez nyújtott biztosítékból elkülönítésre.
(4) A (2) bekezdés szerinti kezességvállalás alapján elkülönített biztosítékösszeg 46. § (2) bekezdése alkalmazásával
történt felszabadításáról az alsó fokú vámszerv elektronikus értesítést küld az elektronikus árunyilatkozatot beküldő
nyilatkozattevő részére.
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(5) A 46. § (3) és (4) bekezdése az elektronikus kezesség tekintetében nem alkalmazható.
(6) Indokolt esetben az alsó fokú vámszerv megkövetelheti, hogy az elektronikus árunyilatkozatot beküldő
a (2) bekezdés alapján vállalt kezesség esetén a kezességi nyilatkozatot eredetben, az 1. számú mellékletben
meghatározott formában is nyújtsa be részére.”
(2) Az R. 45. § (1) bekezdésében a „Kezességet csak” szövegrész helyébe a „Kezességet – a 46/A. §-ban foglaltak sérelme
nélkül – csak” szöveg lép.

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint
a személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet módosítása
9. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint a személygépkocsitárolók bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet
a)
4. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) és e) pontjában”
szöveg,
b)
16. § (2) bekezdésében az „egy alkalommal, legfeljebb 3 éves időtartamra” szövegrész helyébe az „– az 5. §
(2) bekezdésében meghatározott időtartam figyelembevételével –” szöveg
lép.

4. Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási
kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel
megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági
árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló
74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása
10. §		
Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi
kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást
biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási
tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdésében az „összefüggésben a”
szövegrész helyébe az „összefüggésben – a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat és a behajtási költségátalány
kivételével – a” szöveg lép.

5. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos
termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosítása
11. §

(1) Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek
meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: Kockázatos termék rendelet) 1. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kockázatos termék rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása
12. §		
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 4. §
(2) bekezdése a következő i)–k) ponttal egészül ki:
(Nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység:)
„i) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
biztonsági okmányok, valamint azok alapanyagai és félkész termékei,
j) az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti engedéllyel rendelkező biztonsági papír,
k) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti bankjegy- és érmekibocsátás
keretében szállított termék, ideértve azok alapanyagait és az előállítására szolgáló eszközöket is.”
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7. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 23/2015. (IX. 4.) NGM rendelethez
„1. melléklet az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
Vámtarifaszám

Kockázatos élelmiszerek megnevezése

0201

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

0202

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

0203

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

0204

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

0205

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér
élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

0207

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és
belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

0208

Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy
fagyasztva

0209

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem
olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva,
szárítva vagy füstölve

0210

Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében
tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási
melléktermékből vagy belsőségből

0302

Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

0303

Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

0304

Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

0402

Tej és tejszín sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy
cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy
kakaó hozzáadásával is

0404

Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; máshol nem említett,
természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
is

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém)

0406

Sajt és túró

0407

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve

0408

Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve,
formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
is

0409

Természetes méz

0701

Burgonya frissen vagy hűtve

0702

Paradicsom frissen vagy hűtve
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0703 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy
ex. 0703 10 11 hűtve
0704

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle
frissen vagy hűtve

0705

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve

0706

Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra
alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve

0707

Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

0709

Más zöldség frissen vagy hűtve

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más
tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

0712
ex. 0712 90 11

Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

0713
ex. 0713 10 10
ex. 0713 33 10

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

0714

Manióka, nyílgyökér, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy
inulintartalmú hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben,
szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél

0801

Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is

0802

Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is

0803

Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva

0804

Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva

0805

Citrusfélék frissen vagy szárítva

0807

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen

0808

Alma, körte és birs frissen

0809

Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen

0810

Más gyümölcs frissen

0811

Gyümölcs és diófélék nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi
kávét tartalmazó pótkávé

0904

Bors (Piper fajta); paprika (Capsicum vagy Pimenta fajta) szárítva, zúzva vagy őrölve

1006

Rizs

1007

Cirokmag

1008
ex. 1008 6000

Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle

1101

Búzaliszt vagy kétszeres liszt

1102

Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével

1507

Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1508

Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1509

Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1510

Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,
beleértve a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is

1511

Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
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1512

Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva

1513

Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg
nem átalakítva

1514

Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve,
közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem
elkészítve

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző
zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá
tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével

1518

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva,
hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva,
a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, máshol nem említett állati
vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan
keveréke vagy készítménye

1601

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a
termékeken alapuló élelmiszerek

1602

Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot
is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz,
természetes mézzel keverve is; égetett cukor
”

2. melléklet a 23/2015. (IX. 4.) NGM rendelethez
„2. melléklet az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
Vámtarifaszám

0601

0602
ex. 0602 10 10
ex. 0602 20 10

Egyéb kockázatos termékek megnevezése

Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi
állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és
-gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével
Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra

0703 10 11 Dughagyma
0712 90 11 Csemege kukorica hibrid vetőmag
0713 10 10 Borsó (Pisum sativum) vetésre
0713 33 10 Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris) vetésre
2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény

2505

Mindenfajta természetes homok, színezve is, a 26. árucsoportba tartozó fémtartalmú homok
kivételével
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2517

Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy, út- vagy
vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek
hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében
említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó
kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is

2706

Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány,
víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is

2707
ex. 2707 10 Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló
ex. 2707 20 termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek
ex. 2707 30 tömegét
ex. 2707 50
2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz,
más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

2715

Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy
ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási
maradvány)

2902
ex. 2902 20
ex. 2902 30
ex. 2902 41 Ciklikus szénhidrogének
ex. 2902 42
ex. 2902 43
ex. 2902 44
3102

Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer

3103

Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer

3104

Ásványi vagy vegyi káli trágyázószer

3105

A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy
vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy
hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban

3403

Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya
meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő
készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez
használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy
bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal

3808

Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedésszabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos
formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett
szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír)

3811
ex. 3811 11 10 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló
ex. 3811 11 90 készítmények és más elkészített adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót)
ex. 3811 19 vagy más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
ex. 3811 90
3814

Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített lakk- vagy
festékeltávolítók
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3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy
ex. 3824 71 00 rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)
ex. 3824 72 00
ex. 3824 73 00
ex.3824 74 00
ex. 3824 75 00
ex. 3824 76 00
ex. 3824 77 00
ex. 3824 78 00
ex. 3824 79 00
ex. 3824 81 00
ex. 3824 82 00
ex. 3824 83 00
ex. 3824 90 87
ex. 3824 90 92
ex. 3824 90 93
ex. 3824 90 96
4401

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek;
fűrészpor, és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra
tömörítve is

4403

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is

6101

Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is),
-viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk
kivételével

6102

Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt
is), -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk
kivételével

6103

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy
hurkolt anyagból

6104

Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya,
-hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a
fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

6105

Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt anyagból

6106

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból

6107

Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és
hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

6108

Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama,
-hálóköntös,
-fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

6109

T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból

6110

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

6111

Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból

6112

Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból

6113

Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha

6114

Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból

6115

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós
harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt
anyagból
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6116

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

6117

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák,
ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei

6201

Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is),
-viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével

6202

Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt
is), -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével

6203

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)

6204

Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya,
-hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág
(a fürdőruha kivételével)

6205

Férfi- vagy fiúing

6206

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz

6207

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama,
-fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

6208

Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág,
-hálóing,
-pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

6209

Csecsemőruha és tartozékai

6210

Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből készült ruha

6211

Tréningruha, síöltöny és fürdőruha; más ruha

6212

Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek
részei, kötött vagy hurkolt anyagból is

6213

Zsebkendő

6214

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló

6215

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli

6216

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

6217

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok
részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével

6309

Használt ruha és más használt áru

6401

Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz
sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs
hozzáerősítve vagy összeállítva

6402

Más lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel

6403

Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel

6404

Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel

6405

Más lábbeli

6406

Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés,
sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 378/2015. (IX. 4.) KE határozata
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Negash Kebret rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Etióp Demokratikus Szövetségi
Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, genfi székhellyel.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 24.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04393-2/2015.

A köztársasági elnök 379/2015. (IX. 4.) KE határozata
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Muhammad Syrus Sajjad Qazi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Pakisztáni Iszlám
Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti
székhellyel.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 24.
		
		

KEH ügyszám: IV-5/04460-2/2015.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 380/2015. (IX. 4.) KE határozata
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Dr. Heinz-Peter Behr rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Németországi Szövetségi Köztársaság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 24.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04585-2/2015.

A köztársasági elnök 381/2015. (IX. 4.) KE határozata
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Largaton Gilbert Ouattara rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Elefántcsontparti Köztársaság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 24.
		
		

KEH ügyszám: IV-5/04586-2/2015.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 382/2015. (IX. 4.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 128. §-a, valamint
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Tóth László Tibor
országgyűlési őr ezredest 2015. augusztus 20-ai hatállyal országgyűlési őr dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2015. augusztus 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 26.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-6/04731-2/2015.

A Kormány 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról
A Kormány
1. elfogadja az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló
1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat végrehajtását szolgáló, az 1. mellékletben foglalt, az építésügy átalakítását célzó
intézkedési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv);
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy koordinálja az Intézkedési Terv végrehajtását;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter megkeresésére
a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával segítsék elő az Intézkedési Terv tárcaközi
koordinációját, és biztosítsák az intézkedések folyamatos nyomon követését;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a földművelésügyi
minisztert, hogy működjenek együtt az egyes intézkedések végrehajtásához szükséges költségvetési források
tervezése, és azok biztosítása érdekében a rendelkezésre álló források figyelembevételével;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
5. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról
készítsenek beszámolót, és azt küldjék meg a Miniszterelnökséget vezető miniszternek;
Felelős:
az Intézkedési Tervben felelősként megjelölt érintett miniszterek
Határidő:
2016. május 31.

19110

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 123. szám

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 5. pontban foglaltak szerint elkészített beszámolók alapján
készítsen jelentést a Kormány számára az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
Az építésügy átalakítását célzó intézkedési terv
1. A lakossági építkezésekhez kapcsolódó bürokráciacsökkentés
1.1. Az ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében az általános építésügyi hatósági hatáskört a jegyzőtől a járási
hivatalba kell integrálni, hogy az engedélyezési eljárásokban a szakhatósági közreműködés az integráció
következtében nagymértékben lecsökkenjen, aminek a szervezeti, személyi és forrásigényét, valamint
hatásait vizsgálni kell. Valamennyi járásban legalább egy építésügyi hatóságot létre kell hozni.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, kormányrendelet módosítás
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása a központi költségvetés
1.2. Felül kell vizsgálni az Építésügyi Szolgáltatási Pontok helyét, mennyiségét, a létesítés feltételeit, és javaslatot
kell tenni az igényekhez igazodó korszerűsítésre.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, kormányrendelet módosítás
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása a központi költségvetés
1.3. A készülő általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény vegye figyelembe az építésügyi- és
építésfelügyeleti hatósági eljárások különleges szabályait, tekintettel az építésügy társadalomban betöltött
kiemelt szerepére.
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, törvény-, kormányrendelet módosítás
Határidő:
2016. január 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása a központi költségvetés
1.4. A lakossági építkezések támogatása érdekében átlagosnak tekinthető minimum méret meghatározásával
egy gyorsabb eljárásmenet kialakítása indokolt. Legfeljebb 160 m2 hasznos alapterületű lakóépület
(legfeljebb 3 szint: pince+földszint+tetőtér) építése vagy meglévő lakóépület legfeljebb 160 m2 hasznos
alapterületűvé történő bővítése vagy átalakítása esetén, amennyiben szakhatósági közreműködés,
és építésügyi követelmények vizsgálatán túlmenő szakkérdés vizsgálat nem szükséges, az építésügyi
hatóságnak tudomásulvételi eljárást kell lefolytatnia.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, törvény, kormányrendelet módosítás
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
nincs forrásigény
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1.5.
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A lakossági építkezések támogatása és az épített környezetünk minőségének növelése érdekében tájegységi
karaktereket hordozó Nemzeti Mintaterv-katalógust kell kidolgozni, amely a műszaki dokumentációhoz
kapcsolódóan tartalmazza a tételes anyag és munkaidő ráfordítás kimutatását.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, törvény, kormányrendelet módosítás
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett 100 millió forint forrása a központi költségvetés
1.6. A szakmai kamarák bevonásával az építési tevékenység végzéséhez kapcsolódó dokumentációk teljes
körű, átfogó és folyamatos monitoring-felülvizsgálata, a hazai sajátosságokhoz igazodó Építészeti, Mérnöki
Tervezési és Szolgáltatási Rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, kormányrendelet módosítás
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
nincs forrásigény
2. A tervező szerepe, jogai és kötelezettségei
2.1. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell dolgozni az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási
Rendszert és a hozzá kapcsolódó minimális tervezői díjszabást, az érintett jogszabályok módosítását.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. december 15.
2.2. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával be kell vezetni a kötelező tervezői nyilatkozattételt és annak
körét, amelynek során a tervezőnek az egyes tervdokumentációk elkészítésekor nyilatkoznia kell arról,
hogy a tervezés során az elvárható legmagasabb minőség figyelembevételével a jogszabályok és a szakmai
előírások betartásával járt el, valamint az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer alapján
a jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az építőipari kivitelezés
a terveknek megfelelően valósult meg.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. december 15.
Forrás:
nincs forrásigény
2.3. Meg kell határozni a tervezői művezetés kötelező jellegű bevezetésének eseteit és az építőipari kivitelezés
tervezői felügyeletét, illetve annak szabályait be kell építeni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve az egyéb érintett jogszabályokba.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. december 15.
2.4. Meg kell határozni az egyszerűsített e-építési napló tartalmi és alkalmazási követelményeit, és a szabályokat
be kell építeni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve
az egyéb érintett jogszabályokba.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. december 15.
2.5. Intézkedni kell a generáltervező, a felelős tervező, az építésügyi igazgatási szakértő, a beruházás-lebonyolító
intézményének (fogalmának és feladatainak) meghatározásáról, valamint az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és egyéb érintett jogszabályokban történő
szabályozásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. december 15.
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2.6.

Meg kell határozni a tervezési szerződés kötelező tartalmi elemeit és gondoskodni kell azoknak az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és egyéb érintett jogszabályokban
történő szabályozásáról különös tekintettel
a)
a szerzői jogi kérdésekre,
b)
az építmény kivitelezési dokumentációjára,
c)
a terveknek megfelelő bekerülési költségekre,
d)
jelentős eltérés vizsgálatának lehetőségére, szankcionálására.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. december 15.
2.7. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőket és a teljes építési beruházási
folyamatot és az üzemeltetést érintő szakmafelügyeleti rendszert, és ehhez kapcsolódóan ki kell dolgozni
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény és
az érintett jogszabályok módosítását.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. december 15.
Forrás:
nincs forrásigény
2.8. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőkre és az építőipari kivitelezőkre
vonatkozó felelősségbiztosítási keretrendszert. A felelősségbiztosítás kereteinek és elemeinek
meghatározását követően el kell végezni a szükséges jogszabály-módosításokat.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a keretrendszer kialakítása tekintetében 2016. december 31.
a jogszabály módosítások tekintetében 2017. december 31.
2.9. Felül kell vizsgálni az európai uniós projektekhez kapcsolódó arculati kézikönyvet és annak megfelelően
intézkedni kell a közpénzből megvalósuló épületeken és köztereken a felelős tervező nevének feltüntetési
lehetőségéről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. december 15.
3. Szerzői jogi szabályozás építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire
3.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával meg kell határozni a nemzeti tervvagyonba
tartozó tervdokumentációk körét, amelyek tekintetében – a jogszerzés időpontjában hatályos szerzői jogi
jogszabályoknak megfelelően – a szerzői vagyoni jogokat az állam gyakorolja, és ki kell jelölni a nemzeti
tervvagyonnal kapcsolatos engedélyezési jogot gyakorló szervezetet.
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. március 31.
3.2. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával meg kell vizsgálni az építészeti alkotásokkal
kapcsolatos, szerzői jogi szempontból lényeges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszer felállításának
lehetőségét, külön figyelemmel annak más releváns nyilvántartási rendszerrel való összekapcsolásának
lehetőségére is.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. március 31.
3.3. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával
a)
meg kell vizsgálni a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 41/A. § (1) bekezdése szerint
árva műnek minősülő építészeti alkotások átdolgozásának a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
általi engedélyezésére vonatkozó szabályozási lehetőségeket, és ha az ilyen típusú engedélyezés
az irányadó nemzetközi és európai uniós előírások alapján lehetséges, ki kell dolgozni ennek
feltételeit,
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meg kell vizsgálni a munkaviszonyban létrehozott művekkel kapcsolatban a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. §-a alapján megszerzett szerzői vagyoni jogok jogi
helyzetének rendezésére vonatkozó lehetőségeket, különös tekintettel a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. § (1) bekezdése szerinti vagyonrendezési
eljárás alkalmazhatóságának kérdésére, és szükség esetén módosítani kell, vagy ki kell egészíteni
a szabályozást,
c)
javaslatot kell kidolgozni az építésüggyel kapcsolatos szerzői jogi kérdésekre vonatkozó társadalmi
jogtudatosság növelése érdekében szükséges intézkedésekre,
d)
meg kell vizsgálni a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
tervpályázatok felhasználására vonatkozó rendelkezéseinek a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény szabályainak megfelelő módosításának szükségességét
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. március 31.
4. A közepes és nagy léptékű, közpénzből illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások támogatása
4.1. El kell készíteni az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer kötelezően alkalmazandó
egységes módszertanát a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló
beruházások tekintetében, különös tekintettel
a)
a minimálisan 35 napos ajánlattételi határidő biztosítására az ajánlattevői kör számára,
b)
a kiválasztás kötelező elemeinek bővítésére a tételes árazott költségvetéssel,
c)
arra, hogy az építőipari kivitelező kiválasztása folyamatának megkezdését előzze meg az építtetőt
képviselő építési műszaki ellenőr megbízása,
d)
a beruházás-lebonyolítói jogosultság visszaállítására.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. január 1.
4.2. A reális költségbecslési adatok támogatása érdekében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával ki kell dolgozni és üzemeltetni kell a kötelező, tételre bontott
költség-adatszolgáltatást.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. január 1.
Forrás:
központi költségvetés, évi 50 millió forint
4.3. Össze kell állítani az építőanyagokra, építéstechnológiákra, építészeti programokra és épületszerkezetekre
vonatkozó szabványlistát, érvényben levő szabvány hiányában pedig ki kell dolgozni műszaki irányelveket,
továbbá az építési beruházások tekintetében biztosítani kell az előkészítés és lebonyolítás minőségi
megvalósításának ellenőrzését, nyomon követését az építésüggyel összefüggő szabvány vonatkozásában,
az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. január 1.
4.4. Létre kell hozni a 2014–2020-as európai uniós programozási időszak fejlesztési forrásainak hatékonyabb
felhasználásának, valamint a gazdaságos és fenntartható üzemeltetés érdekében egy Nemzeti Beruházáselőkészítési Alapot.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. január 1.
5. Az építésügyi hatósági eljárásban az állami végrehajtás lehetőségének biztosítása
5.1. Meg kell teremteni a végrehajtást foganatosító hatóság számára a végrehajtási költség legalább részbeni
előlegezésének lehetőségét. Létre kell hozni a végrehajtási költség előlegezését biztosító pénzügyi alapot,
amelynek célja a forráshiány miatt megakadó végrehajtási eljárások lefolytatásának elősegítése előlegezés
útján; elő kell készíteni az alappal kapcsolatosan a szükséges jogszabály-módosításokat.

19114

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 123. szám

Felelős:

igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény kodifikációjához igazodva
Forrás:
központi költségvetés
5.2. Minden tárcának fel kell mérnie a feladatkörébe tartozó hatósági eljárások tekintetében a végrehajtás
foganatosításának eredményességét, melyről beszámolót kell készíteniük az igazságügyi miniszter részére
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény végrehajtási rendelkezéseinek kidolgozásához.
Felelős:
igazságügyi miniszter
miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. november 30.
5.3. Az 5.1. pontban meghatározott alap számára a 2017. évi központi költségvetésben, majd ezt követően
folyamatosan forrást kell tervezni.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Végrehajtás: költségvetési tervezés
Határidő:
2017. évi és az azt követő évek központi költségvetésének tervezése során
6. Az E-építési koncepcióban foglaltak megvalósítása
6.1. Javaslatot kell tenni a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
közreműködésével – a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bevonásával – az építésügyi közigazgatási
eljárások elektronizálásához szükséges jogszabályi környezet módosítására.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
6.2. Létre kell hozni az innovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát építésügyi közigazgatási eljárások
elektronizálását támogató E-építési keretrendszert a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Kft. közreműködésével, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bevonásával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz (KÖFOP) igazodva,
Forrás:
a KÖFOP 2014–2020 keretein belül tervezett
6.3. Létre kell hozni az E-építési keretrendszert kiszolgáló, az építésügyi adatgyűjtést és megjelenítést támogató
3D Magyarország rendszert, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
közreműködésével és a Földmérési és Távérzékelési Intézet bevonásával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz (KÖFOP) igazodva
Forrás:
a KÖFOP 2014–2020 keretein belül tervezett
6.4. Az E-építési keretrendszer és a 3D Magyarország szolgáltatásainak hatékony használata érdekében meg
kell valósítani a felhasználói kör képzését, továbbképzését, tájékoztatását, szemléletformálását szolgáló
programot, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz (KÖFOP) igazodva
Forrás:
a KÖFOP 2014–2020 keretein belül tervezett
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7. Új területrendezési, településfejlesztési és -rendezési tervrendszer
7.1. Ki kell dolgozni a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök egymásra épülő rendszerének
hatékonysága, a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések elősegítése,
a Modern Városok Program támogatása, valamint az ágazati célok területi koordinációja érdekében
a)
a területrendezési tervek egy időben történő készítésének és elfogadásának jogszabályi feltételeit,
b)
a területrendezési tervek és településrendezési eszközök új tartalmi követelményrendszerét
összhangban a terület- és településfejlesztési tervezéssel,
c)
a közösségi tervezés és a lakosság véleményezésbe történő bevonása ösztönzésének új, hatékony
módszertanát.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2015. december 15.
Forrás:
nem igényel forrást
7.2. Az egységes, egymásra épülő tervhierarchia megteremtése érdekében el kell készíteni a területrendezési
tervek módosításához a településrendezési tervezéssel szinkronban lévő, adattartalmában módosított állami
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, az állami topográfiai térképi adatbázist az állami távérzékelési
adatbázist és ezek ingyenes szolgáltatását a tervezéshez.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
a forrás biztosítása tekintetében: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. június 30.
Forrás:
200 millió forint forrás biztosítása a központi költségvetésből, a Földművelésügyi Minisztérium
fejezetében
7.3. A 2014–2020-as európai uniós programozási időszakra megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi
megalapozása, valamint a Modern Városok Program támogatása érdekében, összhangban az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval
a)
el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét,
b)
az a) alpontban foglalt feladat végrehajtásával párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell
a megyei területrendezési tervek módosítását,
c)
biztosítani kell az új tervezési rendszerben készülő területrendezési tervek, valamint
a településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök egységes digitális felületen
történő egyeztetését a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
bevonásával,
d)
az a)–c) alpontban foglalt feladatok ellátásához gondoskodni kell a 2016. évi központi költségvetés
terhére 550 millió forint, a 2017. évi központi költségvetés terhére 350 millió forint többletforrás
biztosításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
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Határidő:

7.4.

7.5.

7.6.

az a)–b) alpont tekintetében: 2017. december 15.
a c) alpont tekintetében: 2016. december 15.
a d) alpont tekintetében: folyamatos
Forrás:
900 millió forint forrás a központi költségvetésből
Magyarország versenyképességének növelése, a 2014–2020-as európai uniós programozási időszak
forrásainak hatékony felhasználása, a fejlesztések átláthatóságának biztosítása és a szabályozások gyorsítása
érdekében
a)
gondoskodni kell a Dokumentációs Központnak az új tervezési rendszerben készülő
területrendezési tervek és településrendezési eszközök közhiteles digitális kezelésére és
adatszolgáltatásra, valamint a településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési
stratégiák gyűjtésre és adatszolgáltatásra alkalmassá tételéről a Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. útján,
b)
ki kell alakítani az ágazati és önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéstámogató Nemzeti
Fejlesztési Potenciál Térképet és adatbázist a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Kft. útján,
c)
az a) és b) alpontban megfogalmazott feladatok ellátásához gondoskodni kell a 2016. évi központi
költségvetés terhére 50 millió forint, a 2017. évi központi költségvetés terhére 60 millió forint forrás
biztosításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
a források biztosításáért: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a) és b) alpont esetében 2017. december 15.
c) alpont esetében azonnal, illetve a 2017. évi költségvetés tervezése során
Forrás:
110 millió forint a központi költségvetésből
A lakossági építkezések és befektetői beruházások rugalmas megvalósulásának elősegítése, valamint
Magyarország III. Nemzeti Energia-hatékonysági Cselekvési Tervének településrendezési támogatása
érdekében ki kell dolgozni
a)
a családi házas lakóterületek településrendezési szabályozási tartalmának egyszerűsítését,
b)
a gazdasági területekre vonatkozó településrendezési keretszabályokat és alkalmazásuk eljárási
rendjét,
c)
a mérnöki létesítmények településkép-védelmi véleményezési eljárásának részletszabályait,
d)
a Helyspecifikus Településklimatológiai Vizsgálat, valamint a klímatudatos településrendezés
gyakorlati módszertanát és az infokommunikációs, hírközlési mérnöki és különleges építmények
elhelyezésének települési szabályozásának módszertanát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
bevonásával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2015. december 15.
Ki kell dolgozni a települési önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és településrendezési
eszközei elkészítéséhez szükséges, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, az állami topográfiai
térképi adatbázis, és az állami távérzékelési adatbázis díjmentességét biztosító jogszabályi és finanszírozási
feltételeket.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. június 30.
Forrás:
3 milliárd forint forrás a 2017. évi és 3 milliárd forint forrás a 2018. évi központi költségvetésből
a Földművelésügyi minisztérium fejezetében
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A Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal, a Smart City és a Modern Városok fejlesztési programmal, illetve
az előkészítés alatt lévő Nemzeti Tájstratégiával összhangban ki kell dolgozni
a)
a Nemzeti Településpolitikát,
b)
a Nemzeti Településpolitika Cselekvési Programját.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrás miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2016. június 30.
a b) alpont tekintetében 2017. június 30.
8. Külterületen történő építési lehetőségek rendezése
8.1. A külterületen történő építkezéseknek a Nemzeti Településpolitikával összhangban lévő, a mezőgazdasági
termelést támogató, a települések fejlődését előremozdító, a hagyományos építészeti értékek és
hagyományos tájhasználat megőrzését lehetővé tevő és a külterületi építkezések rendezetlen viszonyait
komplex módon kezelő támogatása és szabályozása érdekében
a)
el kell készíteni a településfejlesztési és településrendezési szempontú átfogó Országos Külterületi
Beépítés-katasztert,
b)
biztosítani kell a 2016. évi központi költségvetés terhére 500 millió forint forrást az a) alpont szerinti
Országos Külterületi Beépítés-kataszter elkészítésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
földművelésügyi miniszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
honvédelmi miniszter
a források biztosításáért: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2016. december 15.
az b) alpont tekintetében 2016. január 1.
Forrás:
500 millió forint a központi költségvetésből
8.2. Magyarország adottságainak és településfejlesztési potenciáljának hosszú távú biztosítása érdekében ki
kell dolgozni a külterületi beépítési módok egyedi adottságaihoz alkalmazkodó szabályozási javaslatot,
a tervekhez szükséges jelkulcs- és fogalomrendszert.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
földművelésügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 15.
8.3. A külterületeken élő családok és ott működő családi gazdaságok és vállalkozások segítése érdekében ki kell
dolgozni a Magyarországi Tanyák és Zártkertek Programot.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. június 30.
9. A balatoni fejlesztéseket támogató új tervrendszer
9.1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervrendszerének átláthatóbbá és költséghatékonyabbá
tétele érdekében meg kell teremteni a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervezés
területrendezési tervbe történő integrálásának és egyszerűsítésének jogszabályi feltételeit.
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Felelős:

Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi minisztérium
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 15.
9.2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet területén, a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban
megvalósuló fejlesztések, különösen a kerékpárutak, a védművek, a zöldterületek, a parti sétányok és
a csónakkikötők összehangolt fejlesztésének területi megalapozása, a települési szabályozás gyorsítása
és egyszerűsítése érdekében, összhangban a Balaton Településfejlesztési Koncepciójával és a Balaton
Területfejlesztési Stratégiai Programjával
a)
el kell készíteni a Balaton kiemelt üdülőkörzet új területrendezési tervét,
b)
az érintett minisztereknek a szakterületükön kezelt szak-adatállományukból a Balatont érintő
információk tekintetében gondoskodniuk kell naprakész adatszolgáltatás biztosításáról
a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére az a) alpontban foglaltak teljesítéséhez,
c)
biztosítani kell a 2016. költségvetési évben 350 millió forint, a 2017. évben 165 millió forint
forrást a Miniszterelnökség fejezetében a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének
elkészítéséhez és a b) alpontban foglalt adatszolgáltatások feltételeinek megteremtéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2017. december 15.
a b) alpont tekintetében 2016. június 30.
a c) alpont tekintetében azonnal, illetve a 2017. évi költségvetés tervezése során
10. Az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzések szakmaspecifikus eljárási szabályelemei
10.1. Ki kell dolgozni az új közbeszerzési rendszer építési beruházásokra, valamint azokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó végrehajtási rendeletét.
Határidő:
a közbeszerzésekről szóló új törvény elfogadáshoz igazodva
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
igazságügyi miniszter
11. Az építészeti tervek minőség alapú kiválasztási rendszere
11.1. Meg kell vizsgálni a korszerűsítés érdekében az építészeti minőség, a legnagyobb hozzáadott érték,
a fenntarthatóság és gazdaságosság elveit előtérbe helyezve az építészeti tervek minőség alapú kiválasztási
rendszerének jogszabályi környezetét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 31.
12. Főépítész és tervtanács
12.1. Az épített környezet minőségének országos biztosítása érdekében
a)
létre kell hozni az 59 építésigazgatási szervezettel rendelkező járásközpontban az állami főépítészi
hálózatot és az általuk működtetett, rendszeresen ülésező tervtanácsot,
b)
a kiemelt jelentőségű területeken önálló főépítészi státuszt kell biztosítani,
c)
a – járási, megyei, kiemelt és országos szintű – állami főépítészek rendszeresen ülésező tervtanácsot
működtessenek,
d)
korszerűsíteni kell a főépítészi továbbképzési és vizsgarendszert,
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19119

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások tervtanácsi támogatására felül kell vizsgálni
a vonatkozó jogszabályokat,
f)
a szakmai garanciák megtartása és kibővítése mellett korszerűsíteni kell a főépítészek és
a tervtanácsok működésének szakmai és eljárási szabályait, az érintett szakmai szervezetek
bevonásával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) és b) pont tekintetében a működési egyszeri költség azonnal, majd minden évben
a c) pont tekintetében 2016. január 1., majd minden évben
Forrás:
az a) és b) pont tekintetében működési egyszeri költség 310 millió forint, majd 2016-tól évi
740 millió forint. központi költségvetésből
c) alpont tekintetében évi 175 millió forint a központi költségvetésből
12.2. Ki kell alakítani a főmérnöki rendszert amely támogatja a főépítész és a polgármesterek munkáját, valamint
a 2014–2020-as európai uniós források hatékony felhasználását.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. január 1.
13. Állami középület-állomány kataszterének létrehozása
13.1. Az állami középület-kataszter létrehozása, fenntartható működtetése, valamint megbízható és naprakész
adatokkal való folyamatos feltöltése érdekében – lehetőség szerint Európai Uniós finanszírozási keretek
között – meg kell teremteni
a)
a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által fejlesztendő
térinformatikai rendszer működését és adatokkal való feltöltését támogató jogszabályi hátteret,
b)
a 2D alapú tervadatbázis rögzítését,
c)
a Nemzeti BIM (Building Information Modelling) szabvány létrehozását.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Forrás:
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 2014–2020 keretein belül
tervezett
13.2. Az állami középület-kataszter létrehozása, valamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban
biztosítani kell az állami középület-kataszter és az elektronikus formában feldolgozható tulajdoni lapok
adatbázisa közötti naprakész informatikai adat-kapcsolat lehetőségét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2015. december 31.
13.3. Az állami középület-kataszter létrehozása, valamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban
biztosítani kell az állami középület-kataszter és a Központosított Címregiszter közötti naprakész informatikai
adatkapcsolat lehetőségét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2015. december 31.
13.4. Meg kell teremteni az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által üzemeltetett Nemzeti
Épület Energetikai Rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályi hátterét, valamint
az állami középület-kataszteren belül kialakítandó adatbázisok és létesítménygazdálkodási rendszer
megfelelő működésének biztosítása érdekében jogszabályban biztosítani kell az állami középület-kataszter
és a Nemzeti Épület Energetikai Rendszer közötti naprakész informatikai adat-kapcsolat lehetőségét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
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13.5. Az állami középület-kataszter létrehozása, valamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban
biztosítani kell az állami középület-kataszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti informatikai
adat-kapcsolat lehetőségét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
14. Tér- és környezetkultúra nevelés, szemléletformálás
14.1. Gondoskodni kell a Nemzeti építészetpolitika dokumentumban megfogalmazott értékek népszerűsítéséről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
14.2. Az épített és természeti környezetünk minősége és az általános építészeti kultúra népszerűsítése érdekében
pályázati jelleggel elérhető civil támogatási alapot kell létrehozni önálló költségvetési soron.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal és a tárgyévi költségvetésben évente
Forrás:
2016. január 1-től évi 100 millió forint a központi költségvetésből a Miniszterelnökség
fejezetében
14.3. Ki kell dolgozni és országos szinten be kell vezetni a települési „Szép utca” programot.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. január 31.
14.4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az egyéb érintett jogszabályok felülvizsgálatát
követően egységes koncepciót kell kidolgozni a tér- és környezetkultúra és környezetesztétika témájának
az alapoktatásban történő megerősítésére, különös tekintettel
a)
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet felülvizsgálatával a téri nevelést érintő témák beemelésére a műveltségi területek
fejlesztési feladatai közé,
b)
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
felülvizsgálatával a téri nevelést érintő témák beépítésére a kerettantervek tematikus egységeibe,
c)
a tanórán kívüli, téri nevelést elősegítő foglalkozások megszervezésére,
d)
a pedagógusképzést folytató intézmények képzési programjai részére a téri- és környezetkultúra
oktatását célzó tananyag fejlesztésére, az építészeti felsőoktatásban szükséges tananyagok,
taneszközök készítésére,
e)
útmutató kidolgozására az óvodák, általános iskolák és középiskolák építészeti, ergonómiai
követelményeinek kialakításához,
f)
tematikus programokhoz, módszertanokhoz, óratervekhez, pályázatokhoz, tanulmányi
kirándulásokhoz kapcsolódó, átfogó programcsomag kidolgozására.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. december 31.
14.5. Átfogó, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt érintő felülvizsgálatot követően, a gyakorlati
igényekhez igazodóan, programtervet kell kidolgozni az építőipari szakoktatáshoz kapcsolódóan.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
14.6. A tervezői tevékenység piacképességének növelése érdekében és az építészmérnöki tevékenységen belül
lezajlott nagymértékű szakosodási folyamatokra tekintettel, a Magyar Építészképző Intézmények Fóruma
bevonásával az építészeti felsőoktatást és az építészeti szakmagyakorlás jogosultsági kereteit korszerűsíteni
kell:
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a)

az építészképző intézmények bevonásával az osztatlan építészmérnök képzés mellett a társadalmi
piaci és szakmai elvárásoknak megfelelően kerüljenek kialakításra az építész képzéseken belül
a választható specializációk,
b)
a kamarák bevonásával ki kell dolgozni, az egyes szakterületekre képzett építészmérnök
szakemberek megfelelő tervezési jogosultsághoz jutásának feltételeit.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. október 31.
15. Nemzeti Tervezési és Építésügyi Fogalomtár
15.1. Az építésügyi beruházásokkal kapcsolatos gyorsabb tervezési-egyeztetési tevékenység érdekében szakmai
munkacsoportot kell létrehozni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bevonásával és ennek keretein
belül ki kell dolgozni a területi tervezéssel és építésüggyel kapcsolatos digitális, a nyilvánosság számára
hozzáférhető Nemzeti Tervezési és Építésügyi Fogalomtárat, amely alapját képezi az egységes jogszabályi
fogalomhasználatnak.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.

A Kormány 1568/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséhez kapcsolódó kormányhatározatok
felülvizsgálatáról
1. A Kormány a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséhez kapcsolódó kormányhatározatok
felülvizsgálata alapján a 2. pontban meghatározott döntést hozta.
2. Hatályát veszti
a)
a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1019/2015. (I. 22.) Korm. határozat
aa)
1. pontjában az „ , a Miniszterelnökséget vezető miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.)
társaságcsoporton belül” szövegrész,
ab)
3. és 4. pontja;
b)
a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1023/2015. (I. 29.) Korm. határozat.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

19122
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A Kormány 1569/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a magyar irodalmi élet felfrissítésének, a kortárs magyar irodalom élővé és olvasottá tételének,
illetve az irodalmi tehetségkutatás támogatásának szükségességével;
b)
az a) alpontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon
a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3 millió forintos törzstőkével,
az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságként történő megalapításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a b) alpont szerinti társaság működéséhez legfeljebb 147 millió
forint költségvetési forrás biztosításáról gondoskodjon a szükséges mértékig és a felmerülés időpontjához
igazodóan, amely összeg – rendelkezésre állása esetén – a társaság tőketartalékába kerül.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a forrásigény felmerülésének időpontjához igazodóan
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Kárpát-medencei Tehetségkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról szóló
1381/2015. (VI. 12.) Korm. határozat.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1570/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Második Kínai Közép-Európai
Befektetési Alapba történő befektetésének tárgyában zajló tárgyalások támogatásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Második Kínai Közép-Európai Befektetési Alaphoz (a továbbiakban: Alap) történő csatlakozás
tárgyában a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tárgyalásokat folytasson, azzal
a feltétellel, hogy az Alap működésének eredményeképpen Magyarországra áramló összes tőkebefektetés mértéke
többszöröse legyen a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által tett befektetésnek;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt tárgyalások eredményéről készítsen jelentést
a Kormány részére.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2015. december 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

19123

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 123. szám

A Kormány 1571/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok ellátásáról és a Pesti Magyar Színház
szakmai működése és épületeinek felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1212/2015. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű
előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban
a Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára jóváhagyott 243 000 ezer forint
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 20. A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez
kapcsolódó feladatok jogcímcsoporton kerül felhasználásra;
2. egyetért azzal, hogy a Pesti Magyar Színház szakmai működése és épületeinek felújítása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1212/2015. (IV. 10.)
Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul
hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 12. Művészeti intézmények, K1. Személyi
juttatások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 34,2 millió forint helyett 30,4 millió forint, a K2. Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton ténylegesen 6,0 millió forint, a K3. Dologi
kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 59,7 millió forint helyett 33,2 millió forint, a K6. Beruházások
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 100,1 millió forint helyett 24,0 millió forint, továbbá a K7. Felújítások
kiemelt előirányzaton ténylegesen 106,4 millió forint előirányzat kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1572/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló
1009/2015. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
1. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.)
Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Kormány az 1. pont szerinti cél megvalósítására a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – javaslattevő,
véleményező és tanácsadói tevékenységet végző szervként – 2017. február 25. napjáig működő Emlékbizottságot
(a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.”
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

19124
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A Kormány 1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek
közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetére 13 749 ezer forint
tartós átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére, a Kvtv.
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XIV.Belügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Államháztartási
egyedi azonosító

294502

003704

Fejezet
szám

XI.

XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3

1

K1
K2
K3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

hatása

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

-9 303
-2 526
-1 920

-1 057
-286

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

9 303
2 526
1 920

1 057
286

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Államháztartási
egyedi azonosító
294502
003704

Fejezet
szám

XI.
XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1
1

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

T Á M O GAT Á S

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

-13 749

-1 343

13 749

1 343

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

2

Összesen

I.n.év
13 749

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

13749

19125

19126
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A Kormány 1574/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva 90,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el – elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti
általános tartalék alcím terhére a következők szerint:
a)
30,0 millió forintot az Antall-portréfilm megvalósításának céljából a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek
támogatása alcím, 1. Filmszakmai támogatások jogcímcsoport javára,
b)
60,0 millió forintot a Magyar Tenisz Szövetség által megvalósítandó szakmai programok támogatása céljából
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása jogcímcsoport javára
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) pont tekintetében: 2016. augusztus 31.,
a b) pont tekintetében: 2016. november 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

296668
XX.

20

295102

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Alcím
szám

Jogcím
szám

2

11
23

340640

Jogcím
csop.
szám

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

K5

29

K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Egyéb működési célú támogatások

millió forintban
A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

-90,0
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1. melléklet az 1574/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

30,0
60,0
millió forintban

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
millió forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

T Á M O GAT Á S

szám

szám

szám

cím
csop.

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

Kiemelt előirányzat

szám
XI.

296668

295102

XX.

30
20

2
11
23

1

340640
29
Az előirányzatmódosítás érvényessége:a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

név

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre

neve

áthúzódó
hatása

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

-90,0

30,0
60,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

II. n.év

III.n.év IV.n.év
90,0

19127

19128
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A Kormány 1575/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
105 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
4. Országos Atomenergia Hivatal cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű
kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlanberuházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
b)
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok
2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat
1. mellékletében a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére visszahagyott 1 072 331 ezer forint
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból 41 000 ezer forint átcsoportosítását rendeli
el a 2. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási egyedi
azonosító

001018

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Államháztartási egyedi
azonosító
001018

Fejezet
szám

XVII.

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

hatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Országos Atomenergia Hivatal

Dologi kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1
Felhalmozási jellegű kiadások
1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
329639
2
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6
Beruházások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
XLIII.

K3

Fejezet
név

-105 000

2

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

105 000

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Országos Atomenergia Hivatal

4
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1. melléklet az 1575/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-105 000

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

TÁMOGATÁS

szám

szám

szám

cím
csop.

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

Kiemelt előirányzat

szám

név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
2 példány
időarányos
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre

neve

áthúzódó
hatása

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

105 000

19129

2. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz

19130

2. melléklet az 1575/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezetszám
XVII.

Címszám

Alcímszám

4

XLIII.

JogcímKiemelt
JogcímFejezet- CímAlcímJogcímJogcímcsop.előir.szám
név
név
név
csop.-név
név
szám
szám
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Országos Atomenergiai Hivatal
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2

Ezer forintban
Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás
(+/-)

-41 000

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1

Felhalmozási jellegű kiadások
1

2

K6

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások

41 000
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A Kormány 1576/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállítási feladatainak
finanszírozásáról
A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
4. melléklet 2. pontja alapján a 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállítási
költségeinek finanszírozása céljából jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 50. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
jogcímcsoportnak a vízügyi igazgatási szervek 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi
kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési tevékenységének finanszírozásáról szóló 1116/2015. (III. 6.)
Korm. határozattal engedélyezett összegen túl további 852,4 millió forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1577/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
az egykori koncentrációs táborok felszabadításának 70. évfordulója alkalmából tartandó külföldi
megemlékezésekkel és egyéb programokkal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím, 56. Holokauszt
emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport terhére 12,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el az elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2016. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1577/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2015.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

348040
004118

XVIII.

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

56

Kiemelt
előir.
szám

K5

2

K1
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Holokauszt emlékévvel kapcsolatos projektek támogatása
Egyéb működési célú támogatások
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-12 000
1 000
11 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

348040
004118

XVIII.

2

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

56

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Holokauszt emlékévvel kapcsolatos projektek támogatása
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külképviseletek igazgatása

A módosítás jogcíme

ezer forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-12 000
12 000

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

I.n.év

II. n.év

III.n.év
12 000

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1578/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésére fordítandó forrás biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017. évi központi költségvetés tervezése során
gondoskodjon az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztéséhez szükséges további 1576,5 millió forint
biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. évre vonatkozó költségvetési tervezés menetében
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1579/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a 2007–2013. időszaki Uniós Programok 2015. évi kifizetési és kötelezettségvállalási terveinek alakulásáról,
a programok várható zárási helyzetéről, valamint a cselekvési terv feladatainak teljesítéséről,
és a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával
összefüggő egyes Korm. határozatok módosításáról
I. A Kormány
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az irányítása alá tartozó 2007–2013 közötti programozási időszak
operatív programjai esetében a források teljes körű felhasználása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,
különös tekintettel az következőkre:
a)
a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évi munkatervéről szóló 1008/2015. (I. 20.) Korm. határozatnak
megfelelően biztosítsa a kifizetési célok teljesülését, ennek keretében szólítsa fel a projektek
kedvezményezettjeit a számlák benyújtására,
b)
intézkedjen a kedvezményezettek által benyújtott, határidőben ki nem fizetett számlák kifizetéséről,
c)
a szükséges kötelezettségvállalásokat tegye meg,
d)
a tartaléklistán lévő projektekről hozzon döntést,
e)
azonosítsa a szakaszolandó projekteket és intézkedjen a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet] 4. § f ) pontja szerinti jóváhagyáshoz szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. szeptember 15.
2. felhívja az nemzeti fejlesztés minisztert, hogy az irányítása alá tartozó 2007–2013 közötti programozási időszak
operatív programjai esetében a források teljes körű felhasználása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,
különös tekintettel az következőkre:
a)
intézkedjen a kedvezményezettek által benyújtott, határidőben ki nem fizetett számlák kifizetéséről,
b)
a szükséges kötelezettségvállalásokat tegye meg,
c)
azonosítsa a szakaszolandó projekteket és intézkedjen a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § f ) pontja szerinti
jóváhagyáshoz szükséges intézkedések megtételéről,
d)
a tervezett operatív program módosításokat készítse elő, ideértve a vissza nem térítendő támogatások
pénzügyi eszközzé alakításának lehetőségét is;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 15.
3. felhívja az nemzetgazdasági minisztert, hogy az irányítása alá tartozó 2007–2013 közötti programozási időszak
operatív programjai esetében a források teljes körű felhasználása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,
különös tekintettel az következőkre:

19134
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a)

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évi munkatervéről szóló 1008/2015. (I. 20.) Korm. határozatnak
megfelelően biztosítsa a kifizetési célok teljesülését, ennek keretében szólítsa fel a projektek
kedvezményezettjeit a számlák benyújtására,
b)
intézkedjen a kedvezményezettek által benyújtott, határidőben ki nem fizetett számlák kifizetéséről,
c)
a tartaléklistán lévő projektekről hozzon döntést;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. szeptember 15.
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az irányítása alá tartozó 2007–2013 közötti programozási
időszak operatív programjai esetében a források teljes körű felhasználása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg, különös tekintettel a következőkre:
a)
a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évi munkatervéről szóló 1008/2015. (I. 20.) Korm. határozatnak
megfelelően biztosítsa a kifizetési célok teljesülését, ennek keretében szólítsa fel a projektek
kedvezményezettjeit a számlák benyújtására,
b)
intézkedjen a kedvezményezettek által benyújtott, határidőben ki nem fizetett számlák kifizetéséről,
c)
a határidőn túli kifogáskezelési és szabálytalansági döntés elleni jogorvoslati eljárásokat zárja le;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. szeptember 15.
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó közvetítők kiválasztását a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 115. § (1) alapján kijelölt szervezet bevonásával
készítsék elő és hajtsák végre, valamint a pénzügyi eszközök lebonyolítási rendszerét állítsák fel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 30.
6. egyetért azzal, hogy – annak érdekében, hogy a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak
2015. évi eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról
szóló 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozatban foglalt céljuttatás kifizetése időarányos teljesítés alapján előre
hozható legyen – az érintett miniszterek a célfeladatok módosításával biztosíthassák céljuttatás kifizetését
2015. szeptember 30. mérési időponttal is, és felhívja az érintett minisztereket a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
II.		 A 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő
érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról szóló 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozat 1. d) pontja
helyébe a következő pont lép:
[A Kormány
1. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes
zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszert (a továbbiakban: ösztönző rendszer) a következő alapelvek mentén
alakítsák ki:]
„d) a célfeladat teljesítésének mérése 2015-ben két vagy az érintett miniszter döntése alapján három alkalommal
– május 31-én és december 15-én, illetve az érintett miniszter döntése alapján szeptember 30-án is – történik
a terv-tény arány teljesítése alapján;”
III.		A 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I. része a következő
9/A. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„9/A. egyetért azzal, hogy az operatív program keretösszegét el nem érő kötelezettségvállalási szinttel rendelkező
operatív programok esetén a pályázati kiírás meghirdetéséhez, a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés
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megkötéséhez nem szükséges a Kormány vagy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság előzetes hozzájárulása
az operatív program teljes keretösszegét elérő kötelezettségvállalás megtételéig;”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1580/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti programozási időszak felhívásainak meghirdetésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. úgy dönt, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszak operatív programjainak felhívásai az egyes operatív
programok teljes keretére kerüljenek meghirdetésre 2017. I. félév végéig;
2. felhívja az egyes operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy az 1. pont végrehajtásával
kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. június 30.
3. felhívja az egyes operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy az 1–2. pontok végrehajtása
keretében megtett intézkedésekről jelentés formájában rendszeresen adjanak tájékoztatást a Kormány számára.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
félévente, első alkalommal 2016. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1581/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról
A Kormány hozzájárul
1. az 1. melléklet szerinti projektek többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó
cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.)
Korm. határozat] I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
2. a 2. melléklet szerinti projektek
a)
vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. melléklet szerint
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b)

támogatói okiratának kibocsátásához az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. melléklet szerint

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

Projekt

1.

azonosító

Projekt megnevezése

száma

2.

KEOP-1.2.0/
09-11-20130011

Páka
szennyvíztisztítótelep fejlesztése

C
Támogatást igénylő
neve

Önkormányzati
Társulás Páka
Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére

D

E

Projekt

Többlet-

támogatása

támogatás

(Ft)

(Ft)

285 063 525

30 709 746

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

I

Projekt
megnövelt
támogatása

Kötelezettségvállalás
határideje

(Ft)

315 773 271

A projekt keretében
a Páka településen
elhelyezkedő
szennyvíztisztító-telep
fejlesztése, valamint
a már meglévő
szennyvízcsatornahálózat rekonstrukciója
valósul meg. A
projektben érintett
települések:
Csömödér, Páka,
Kissziget és Ortaháza.
A telepkapacitás a
korszerűsítés után
225 m3/d, 2167 LE.

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek
el kell fogadnia, hogy ha a
közbeszerzési eljárás során
alacsonyabb árajánlat kerül
nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés
módosítása során ezen
alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett
2015. szeptember 30.
támogatás támogatási
szerződésben történő
rögzítésére.
3. Az eszközbeszerzések
tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárások vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia
a támogató tartalmú
utóellenőrzési vagy utólagos
ellenőrzésről készült
jelentésnek.
4. A többletforrással arányos
önerő rendelkezésre állását
igazolni kell.
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Debreceni
Hőszolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

425 892 209

14 911 181

440 803 390

19138

3.

KEOP-5.4.0/
12-20130001

Debrecen,
Tócóskerti
lakótelepen
primer
távhővezetékek
és felhasználói
hőközpontok
korszerűsítése

A projekt keretében
a nagy szolgáltatói
hőközpontok
megszüntetésére, a
hőközpontok és az
egyes épületek közötti
nagy hőveszteségű
szekunder vezetékek
primer távvezetékkel
történő kiváltására,
hőfogadók helyett
felhasználói
hőközpontok
kialakítására kerül sor.

–

2015. szeptember 30.
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A

B

C

D

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatása

Projekt

1.

(Ft)

E
Kötelezettségvállalás
határideje

F
Támogatói okirat
kibocsátásának
határideje

2.

KEOP-4.10.0/N/142014-0049

Napelemes rendszerek telepítése Halászi
község területére

Halászi Község Önkormányzata

32 026 648

2015. szeptember 30.

2015. október 31.

3.

KEOP-4.10.0/N/142014-0347

Napelemes rendszerek telepítése Ozora
Község Önkormányzatánál

Ozora Község Önkormányzata

25 703 355

2015. szeptember 30.

2015. október 31.

4.

KEOP-4.10.0/N/142014-0354

Napelemes rendszerek telepítése Zirc
Városi Önkormányzatnál

Zirc Városi Önkormányzat

49 918 830

2015. szeptember 30.

2015. október 31.

5.

KEOP-4.10.0/N/142014-0364

Napelemes rendszerek telepítése
Kadarkút Város Önkormányzatánál

Kadarkút Város Önkormányzata

27 170 040

2015. szeptember 30.

2015. október 31.

6.

KEOP-4.10.0/N/142014-0380

Napelemes rendszerek telepítése
Lovasberény Község Önkormányzatánál

Lovasberény Község Önkormányzata

21 447 013

2015. szeptember 30.

2015. október 31.

7.

KEOP-4.10.0/N/142014-0372

Napelemes rendszerek telepítése
Győrladamér Község Önkormányzatánál

Győrladamér Község Önkormányzata

20 847 700

2015. szeptember 30.

2015. október 31.

8.

KEOP-4.10.0/A/122013-0380

Napelemes rendszer telepítése a
TORDA-TRANS Kft. nyíregyházi
telephelyén

TORDA-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

4 253 760

2015. szeptember 30.

2015. október 31.

9.

KEOP-4.10.0/A/122013-0529

Napelemek telepítése a kiskunfélegyházi
Constantinum Sportcsarnoknál

Constantinum Katolikus Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Kollégium

44 230 937

2015. szeptember 30.

2015. október 31.

10.

KEOP-4.10.0/A/122013-0932

Napelemes rendszer kiépítése a BIOFIT
System Kft. telephelyén

BIOFIT System Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

19 689 000

2015. szeptember 30.

2015. október 31.
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A Kormány 1582/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 4. és 5. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek
vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő
hozzájárulásáról
A Kormány hozzájárul
1. az 1. melléklet szerinti projektek tekintetében a kötelezettségvállaláshoz a 2007-2013 közötti programozási időszak
operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és
a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról
szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
2. az 1. melléklet 1. pontja szerinti projektek tekintetében a támogatási szerződések megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.)
Korm. határozat I.9. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet 1. pontja szerint
3. az 1. melléklet 2. pontja és a 2. melléklet szerinti projektek tekintetében a támogatói okiratok kibocsátásához
az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet 2. pontja és a 2. melléklet szerint
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. Kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás:
A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEOP-5.5.0/
A/12-2013-0079

B
Projekt megnevezése

Isaszeg
Bóbita Óvoda
épületenergetikai
fejlesztése

C
Támogatást igénylő neve

Isaszeg Város Önkormányzata

D
Projekt támogatása
(Ft)

54 182 744

E
Projekt rövid bemutatása

1. A tervezett beruházás
a következő energiahatékonyságnövelési tevékenységeket foglalja
magában:
1.1. nyílászárócsere,
1.2. utólagos hőszigetelés,
1.3. fűtéskorszerűsítés.
2. A fejlesztések eredménye:
2.1. az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése:
33,64 t/év,
2.2. tervezett energiahordozómegtakarítás: 512,93 GJ/év.

F
Kötelezettségvállalás
határideje

2015. szeptember 30.

G
Támogatási szerződés
megkötésének
határideje
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2015. október 31.
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Rendelőintézet
3.

KEOP-5.5.0/

4080 Hajdúnánás

A/12-2013-0317

Kossuth u. 10. épület
épületenergetikai
fejlesztése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

78 478 491

19142

Városi

1. A projekt a városi rendelőintézet
fejlesztésére irányul, amely egy
kétszintes épület, 1973-ban épült és
nincs hőszigetelése.
2. A projekt keretében elvégezni
tervezett tevékenységek:
2.1. külső oldali hőszigetelés,
2.2. homlokzati nyílászárók cseréje,
2.3. fűtési rendszer korszerűsítése és
2.4. légtechnikai rendszer felújítása. 2015. szeptember 30.
3. A projekt tervezett
számszerűsíthető eredményei:
3.1. az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkenése:
45,830 t/év,
3.2. energiahatékonyság növelése
révén a megtakarított éves
elsődleges energiahordozó
mennyisége: 908,430 GJ/év.

2015. október 31.
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4.

klubja - megújuló

B/12-2013-0209

energetikai
fejlesztések

Répcelak Város Önkormányzata

10 320 484
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Bölcsőde és Idősek
KEOP-5.5.0/

1. A projekt keretében tervezett
tevékenységek:
1.1. síkkollektoros rendszer
kiépítése,
1.2. hőtermelő egységek cseréje,
korszerűsítése,
1.3. födémszigetelés és járulékos
munkálatai,
1.4. homlokzati hőszigetelés és
járulékos munkálatai,
1.5. ablakcsere és járulékos
munkálatai.
2015. szeptember 30.
2. A projekt tervezett
számszerűsíthető eredményei:
2.1. az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkenése:
12,28 t/év,
2.2. a megújuló energiahordozók
felhasználásának növekedése:
15,36 GJ/év,
2.3. energiahatékonyság növelése
révén megtakarított éves elsődleges
energiahordozó mennyisége:
89,39 GJ/év.

2015. október 31.

19143

1.

2.

A

B

Projekt azonosító

Projekt

száma

megnevezése

KEOP-4.10.0/
A/12-2013-1158

Napelemes
rendszer
telepítése

C
Támogatást igénylő neve

ZOO-FARMTEK Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

D
Projekt támogatása
(Ft)

20 472 600

19144

2. Kötelezettségvállaláshoz és támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulás:
E
Projekt rövid bemutatása

1. A projekt keretében egy 40,8
kWp csúcsteljesítményű napelemes
rendszert helyeznek el
a kiskunhalasi székhelyű
támogatást igénylő 6400
Kiskunhalas, Majsai út 29/A. című
épületére.
2. A projekt tervezett
számszerűsíthető eredményei:
2.1. az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkenése:
0,4 t/év,
2.2. megújuló energiahordozó
felhasználásának növekedése:
153,72 GJ/év, 42 700 kWh/év.

F
Kötelezettségvállalás
határideje

2015. szeptember 30.

G
Támogatói okirat
kibocsátásának
határideje

2015. október 31.
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A

1.

2.

3.

Projekt azonosító
száma

KEOP-4.10.0/A/122013-0343

KEOP-4.10.0/A/122013-0756

B

C

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Napelemes rendszerrel
villamos energia kiváltása
megújuló energiával
a Somogy Megyei
Drávakastély Szociális
Otthonán

A Timpanon-Terv Bt.
energetikai korszerűsítése
fotovoltaikus rendszerrel

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

TIMPANON-TERV
Szolgáltató Betéti Társaság

D
Projekt támogatása
(Ft)

E

F
Támogatói okirat

Projekt rövid bemutatása

kibocsátásnak
határideje

46 456 854

1. A projekt keretében a Somogy Megyei
Szeretet Szociális Otthon Drávakastély
Szociális Otthoni telephelyén napelemes
rendszert építenek ki, amelynek
következtében a hagyományos villamos
közmű energiát kiváltja a megújuló
energia.
2. A megvalósítás helyszíne a szociális
otthon 7979 Drávatamási, Fő u. 41/a. szám
alatti telephelye.
3. A projekt tervezett számszerűsíthető
eredményei:
3.1. az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkenése: 87,59 t/év,
3.2. megújuló energiahordozó
felhasználásának növekedése:
185,04 GJ/év.

2015. október 31.

19 985 898

1. A projekt célja a támogatást igénylő
meglévő energiafogyasztásának
csökkentése, ezáltal a vállalkozás
versenyképességének fokozása,
munkahelyeinek megőrzése.
2. A projekt tervezett számszerűsíthető
eredményei:
2.1. az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkenése: 47,11 t/év,
2.2. megújuló energiahordozó
felhasználásának növekedése:
181,44 GJ/év.

2015. október 31.
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A Kormány 1583/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló egyes rekultivációs projektek
támogatásának növeléséről és a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja
aa)
a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0003 azonosító számú, „Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs
Program” című projekt és
ab)
a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki
hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű
rekultivációs programja” című projekt
támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b)
hozzájárul az a) alpont szerinti projektek
ba)
vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív
programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési
tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
bb)
támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. A Határozat 1. melléklet
a)
2.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa)
A:3 mezőjében a „137,07” szövegrész helyébe a „136,22” szöveg,
ab)
C:3 mezőjében a „19,35” szövegrész helyébe a „18,34” szöveg,
ac)
D:3 mezőjében a „157,68” szövegrész helyébe a „155,82” szöveg,
b)
2.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
A:3 mezőjében a „409,22” szövegrész helyébe a „423,59” szöveg,
bb)
B:3–C:3 mezőjében a „27,63” szövegrész helyébe a „13,26” szöveg,
bc)
D:3 mezőjében a „436,84” szövegrész helyébe a „436,85” szöveg,
c)
2.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca)
C:3–C:4 mezőjében a „65,46” szövegrész helyébe a „61,52” szöveg,
cb)
C:5 mezőjében a „8,11” szövegrész helyébe a „6,47” szöveg,
cc)
C:6 mezőjében a „4,22” szövegrész helyébe a „2,47” szöveg,
cd)
E:7 mezőjében a „0,76” szövegrész helyébe a „0,17” szöveg,
ce)
C:12–C:13 mezőjében a „28,44” szövegrész helyébe a „36,47” szöveg,
cf )
E:16 mezőjében a „4,07” szövegrész helyébe a „3,96” szöveg,
cg)
E:17 mezőjében a „4,62” szövegrész helyébe a „4,31” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

Projekt
azonosító száma

KEOP-2.3.0/2F/
09-2010-0003

KEOP-2.3.0/2F/
09-11-2011-0002

B
Projekt megnevezése

Kaposmenti
Hulladéklerakó
Rekultivációs
Program

C

D

E

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

Többlettámogatás

neve

(Ft)

(Ft)

Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás

A Szelevényi
és az egykori
HunyadfalvaKörös-Tisza Menti
Kőtelki hulladékÖnkormányzatok
gazdálkodási
Hulladékrendszerhez
rekultivációs
tartozó települések
Társulása
szilárdhulladéklerakóinak térségi
szintű rekultivációs
programja

1 950 323 775

2 370 785 545

7 944 520 639

2 298 175 956

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

H
Kötelezettségvállalás
határideje

I
Támogatási szerződés
módosításának
határideje

9 894 844 414

A projekt célja a
társulás területén
fekvő, bezárt,
önkormányzati vagy
állami tulajdonban
lévő 76 db települési
szilárdhulladék-lerakó
rekultivációja.

2015. szeptember 30.

2015. október 15.

4 668 961 501

A projekt célja a
társulás területén
fekvő, bezárt,
önkormányzati vagy
állami tulajdonban
lévő 30 db települési
szilárdhulladék-lerakó
rekultivációja.

2015. szeptember 30.

2015. október 15.
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1. melléklet az 1583/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
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2. melléklet az 1583/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
A Határozat 1. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat C:14 és C:15 mezője helyébe a következő mező lép:
(C)

(1.)
(2.)
(14.)
(15.)

[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)]
(2011.)

25,45

A Kormány 1584/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című)
támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz,
támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi
költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott
projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló
1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja a KEOP-5.6.0/12-2013-0002 azonosító számú, „Heim Pál Gyermekkórház „A” épületének
energiahatékonysági beruházása” című projekt támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b)
hozzájárul
ba)
az a) alpont szerinti projekt, és
bb)
a 2. melléklet szerinti projektek
többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak
operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről
és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I. 8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a ba) alpont tekintetében: 2015. szeptember 23.
a bb) alpont tekintetében: a 2. melléklet szerint
c)
hozzájárul az a) alpont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:2 mezőjében az „542 489 460” szövegrész helyébe a „842 489 460” szöveg,
b)
C:8 mezőjében a „900 389 532” szövegrész helyébe a „949 354 494” szöveg,
c)
C:9 mezőjében a „780 150 000” szövegrész helyébe a „787 849 227” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEOP-5.6.0/122013-0002

B
Projekt megnevezése

Heim Pál
Gyermekkórház
„A” épületének
energiahatékonysági
beruházása

C

D

E

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

Többlettámogatás

neve

(Ft)

(Ft)

Heim Pál
Gyermekkórház

542 489 460

300 000 000

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

842 489 460

A projekt megvalósítási helyszíne a Heim Pál Gyermekkórház
„A” épülete.
A projekt keretében az épület fenntartási költségei
csökkennének a tervezett energetikai korszerűsítéssel.
A projektbe további épületek kerülnek bevonásra, amelyek
energetikai korszerűsítése és energiafelhasználásának
csökkentése valósul meg.
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A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

19150

2. melléklet az 1584/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
C

D

E

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

Többlettámogatás

neve

(Ft)

(Ft)

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

H
Kötelezettségvállalás
határideje

A projekt célja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
irányítása alá tartozó képző intézmények közül a Pest megyei
intézmények energiahatékonysági szempontú fejlesztése.
A beruházás folyamán az iskolák és tornatermek épületének

Energiahatékonysági
2.

KEOP-5.6.0/122013-0034

fejlesztés az állami

Klebelsberg

fenntartású képző

Intézményfenntartó

intézményekben Pest

Központ

energetikai korszerűsítése valósul meg, és ezáltal egy
900 389 532

48 964 962

949 354 494

gazdaságosabb, energiahatékonyabb és alacsonyabb környezeti
terhelést eredményező rendszer alakul ki.

2015. szeptember 23.

A beruházást négy részre lehet osztani:

megyében II.

1. épületszerkezet módosítása (nyílászáró csere, hőszigetelés),
2. az épület fűtésrendszer-rekonstrukciója,
3. napelemes és napkollektoros rendszer telepítése,
4. világítás korszerűsítése.
A projekt célja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
irányítása alá tartozó köznevelési intézmények közül a Pest
megyei intézmények energiahatékonysági szempontú fejlesztése.
A beruházás folyamán az iskolák és tornatermek épületének
energetikai korszerűsítése valósul meg, és ezáltal egy
gazdaságosabb, energiahatékonyabb és alacsonyabb környezeti

Energiahatékonysági
3.

KEOP-5.6.0/122013-0035

fejlesztés az állami

Klebelsberg

fenntartású képző

Intézményfenntartó

intézményekben Pest

Központ

megyében

terhelést eredményező rendszer alakul ki.
780 150 000

7 699 227

787 849 227

A beruházást négy részre lehet osztani:

2015. szeptember 23.

1. épületszerkezet módosítása (nyílászáró csere, hőszigetelés),
2. az épület fűtésrendszer-rekonstrukciója (radiátorok cseréje,
gázhálózat átalakítása),
3. hőtechnikai rendszer korszerűsítése (új gázüzemű bojler
4. világítás korszerűsítése (új energiahatékonyabb izzók, új
technológiájú világítás kiépítése).
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telepítése, új napkollektor telepítése),

19151

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 123. szám

A Kormány 1585/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes ivóvízminőségjavító projektek, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú („Tiszaszentimre Község
szennyvízelvezetése és tisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerinti projektek támogatásának növelését,
2. hozzájárul az 1. és 2. melléklet szerinti projektek többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz
a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. és 2. melléklet szerint
3. hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

1.

B

C

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást

száma

megnevezése

igénylő neve

D
Projekt
támogatása
(Ft)

E

F

G

H

I

J

19152

1. melléklet az 1585/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
Támogatási

Projekt
Többlettámogatás

megnövelt

Projekt rövid

(Ft)

támogatása

bemutatása

Támogathatóság feltételei

Kötelezettség-

szerződés

vállalás határideje

módosításának
határideje

(Ft)
A projekt célja
Tiszaszentimre község
szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztító
telepének megépítése

Tiszaszentimre
2.

KEOP-1.2.0/09-11-

Község

2013-0033

szennyvízelvezetése
és tisztítása

a települési szennyvíz

Tiszaszentimre
Községi

1 528 859 611

15 959 740

1 544 819 351

Önkormányzat

szakszerű gyűjtése és
tisztítása érdekében.

–

2015. szeptember

2015. október

30.

15.

A projekt keretében
15 800 m
gerinccsatorna, 2 951 m
nyomóvezeték és
886 db bekötés valósul
meg.
Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési

Önkormányzati

2013-0013

Társulás

szolgáltatási

Zalaegerszeg

területén lévő

és Térsége

településeinek

Ivóvízminőségének

ivóvízminőség

Javítására

javítása és vízellátás

(„ZALAKEOP

fejlesztése

Ivóvízminőségjavító Társulás”)

3 780 364 378

27 076 161

3 807 440 539

eljárás során alacsonyabb árajánlat

a projekt területén élő

kerül nyertesként kihirdetésre,

lakosság megfelelő

akkor a támogató jogosult

minőségű ivóvízzel

a támogatási szerződés módosítása

való ellátása. A projekt

során ezen alacsonyabb

2015. szeptember

2015. október

eredményeként

összegnek megfelelően

30.

15.

16 településen 67 546 fő

csökkentett támogatás támogatási

egészséges ivóvízzel

szerződésben történő rögzítésére.

történő ellátása valósul

3. Az eszközbeszerzés

meg.

vonatkozásában kiírt közbeszerzési
eljárás vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia a központi
koordinációs szerv által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
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3.

KEOP-1.3.0/09-11-

A ZALAVÍZ Zrt.

A projekt célja

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C
Támogatást
igénylő neve

D

E

Projekt

Többlet-

támogatása

támogatás

(Ft)

(Ft)

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

I

Projekt
megnövelt
támogatása

Kötelezettségvállalás
határideje

(Ft)
Kifizetési feltételek:

2.

KEOP-1.3.0/09-112013-0018

Sárrétudvari és térsége
ivóvízminőség-javító
beruházása

Sárrétudvari
és Térsége
IvóvízminőségJavító Társulás

183 825 000

5 338 328

189 163 328

A projekt keretében Sárrétudvari,

1. A támogatást igénylőnek

Biharnagybajom és Szerep

a közbeszerzési eljárást eredményesen le

településeken valósul meg

kell zárnia.

a közüzemi vízellátó rendszer

2. A támogatást igénylőnek el kell

fejlesztése. Az üzemelő

fogadnia, hogy ha a közbeszerzési

Sárrétudvari térségi vízmű

eljárás során alacsonyabb árajánlat

által ellátott települések

kerül nyertesként kihirdetésre, akkor

esetében az ivóvíz minősége

a támogató jogosult a támogatási

az arzén tekintetében lépi túl

szerződés módosítása során ezen

a megengedett határértéket.

alacsonyabb összegnek megfelelően

A beruházás megvalósítását

csökkentett támogatás támogatási

követően a fejlesztett vízmű által

szerződésben történő rögzítésére.

termelt víz megfelel az ivóvíz

3. A közbeszerzési eljárás vonatkozásában

minőségére vonatkozó jogszabályi

rendelkezésre kell állnia a központi

előírásoknak. A projekt során

koordinációs szerv által kiállított

emellett rekonstrukciós munkák is

szabályossági tanúsítványnak.

megvalósulnak a hálózatokon.

4. A többletforrással arányos önerő
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2. melléklet az 1585/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

2015. szeptember 30.

rendelkezésre állását igazolni kell.

19153

19154
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A Kormány 1586/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú („Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című) projekt Örményes település szennyvízelvezetésének kiépítésére
irányuló projektelemekkel történő kiegészítéséről és a projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú, „Települési szennyvíztisztító telep bővítése
és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című projekt (a továbbiakban: projekt)
a)
címe „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása” címre módosuljon,
b)
kedvezményezettje Fegyvernek Város Önkormányzata és Örményes Községi Önkormányzat együttesen
legyenek,
c)
támogatási intenzitása 0,11172 százalékponttal csökkenjen,
d)
támogatása 807 285 652 forinttal emelkedjen
az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt 1. pont d) alpontjában meghatározott összegű többlettámogatás vonatkozásában
a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával
összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi
munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat
I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 15.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy ha a projektet nem fejezik be úgy, hogy az a Környezet és Energia
Operatív Program keretében finanszírozható legyen, akkor kezdeményezze a projekt szakaszolását és annak
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évi éves fejlesztési keretében kiemelt projektként
történő nevesítését,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 15.
5. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának
módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről szóló 1466/2014.
(VIII. 15.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sorát.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Támogatást igénylő
neve

D
Projekt
támogatása
(nettó Ft)

E

F
Projekt

Többlettámogatás

megnövelt

(nettó Ft)

támogatása
(nettó Ft)

G

H

I

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Támogatás
intenzitása
(%)

a) A támogatást igénylőnek a közbeszerzési
eljárást eredményesen le kell zárnia.
b) A támogatást igénylőnek el kell fogadnia,

KEOP-1.2.0/
2.

09-11-20110052

Fegyvernek város területén a projekt keretében

hogy ha a közbeszerzési eljárás során

45,8 km gravitációs csatornát, 4,4 km belterületi

alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként

és 2,7 km külterületi nyomóvezetéket építenek ki.

kihirdetésre, akkor a támogató jogosult

Fegyvernek

Fegyvernek Város

Örményes településen kiépítenek 9,5 km gravitációs

a támogatási szerződés módosítása során

és Örményes

Önkormányzata és

gerincvezetéket, ahhoz kapcsolódóan

ezen alacsonyabb összegnek megfelelően

szennyvízelvezetése

Örményes Községi

461 db bekötést, valamint az összegyűjtött szennyvíz

csökkentett támogatás támogatási

és tisztítása

Önkormányzat

fegyverneki végátemelőbe történő továbbítását

szerződésben történő rögzítésére.

biztosító 8,8 km hosszú nyomóvezetéket.

c) A közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Az összegyűjtött szennyvizet egy új szennyvíztisztító

rendelkezésre kell állnia a központi

telepen tisztítják meg.

koordinációs szerv által kiállított

2 639 431 295

807 285 652

3 446 716 947

94,826943
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1. melléklet az 1586/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

szabályossági tanúsítványnak.
d) A többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.

19155

19156
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A Kormány 1587/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek
támogatásának növeléséről, a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú („Szennyvízelvezetés és
tisztítás fejlesztése Ózd városában” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt
második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
2. hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz
a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
3. egyetért a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában”
című projekt – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
4. egyetért a 3. pont szerinti projekt forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
5. hozzájárul a 3. pont szerinti projekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés módosításához a 2. melléklet
szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
6. hozzájárul a 3. pont szerinti projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (a továbbiakban: KEHOP) a 3. pont
szerinti projektre vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KEHOP-pal összefüggő tervezési dokumentumok előkészítése során
vegye figyelembe a 3. pont szerinti projekt 2. mellékletben meghatározott költségeit,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
8. visszavonja
a)
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról,
valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről szóló
1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sorát, valamint
b)
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról,
valamint a prioritás keretében megvalósítani tervezett egyes projektjavaslatok támogatásának
jóváhagyásáról és a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről szóló
1725/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 3. mellékletében foglalt táblázat 8. sorát.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

B

C

D

E

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást

Projekt támogatása

Többlettámogatás

száma

megnevezése

igénylő neve

(Ft)

(Ft)

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Projekt megnövelt
támogatása
(Ft)

I
Kötelezettségvállalás
határideje

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési
eljárást eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia,
hogy ha a közbeszerzési eljárás során
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként
A projekt keretében a két
település vízellátását
Csongrád2.

KEOP-

Csanytelek

1.3.0/09-11-

Önkormányzat

2013-0034

IvóvízminőségJavító projektje

biztosító mélyfúrású kutak

Csongrád és

vas-mangán, ammónium

Csanytelek
IvóvízminőségJavító
Önkormányzati
Társulás

és arzén szennyezettsége
560 569 860

29 065 140

589 635 000

határértékeknek
megfelelő tisztítását
tervezik megvalósítani,
gáztalanítással
kiegészítve. A beruházás
közel 20 000 lakost érint.

kihirdetésre, akkor a támogató jogosult
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1. melléklet az 1587/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

a támogatási szerződés módosítása során
ezen alacsonyabb összegnek megfelelően
csökkentett támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
3. A közbeszerzési eljárás vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia a központi

2015. szeptember 15.

koordinációs szerv által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
Támogatási szerződésbe foglalandó feltétel:
Ha a támogatást igénylőnek felróható okból
a projekt megvalósítása 2015. december
31-ét meghaladó késedelmet szenved,
az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat
I.20. pontját kell alkalmazni.

19157

19158

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési
eljárást eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia,
hogy ha a közbeszerzési eljárás során
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult
Bársonyos–
Kerékteleki–
Bakony3.

KEOP-

szombathely

Bársonyos

1.2.0/2F/09-

települések

Község

2010-0048

közös

Önkormányzata

szennyvízelvezetési
projektje

654 757 832

76 384 579

731 142 411

A projekt keretében

a támogatási szerződés módosítása során

Bársonyos település

ezen alacsonyabb összegnek megfelelően

szennyvízelvezetése és

csökkentett támogatás támogatási

tisztítása valósul meg.

szerződésben történő rögzítésére.

Összesen 581 db bekötés

3. A közbeszerzési eljárás vonatkozásában

épül meg,

rendelkezésre kell állnia a központi

10 046 fm gravitációs és

koordinációs szerv által kiállított

6353 fm lefektetésével.

szabályossági tanúsítványnak.

A telepkapacitás 150 m3/d

4. A többletforrással arányos önerő

és 1562 lakosegyenérték.

rendelkezésre állását igazolni kell.

2015. szeptember 15.

Támogatási szerződésbe foglalandó feltétel:
Ha a támogatást igénylőnek felróható okból
a projekt megvalósítása 2015. december
31-ét meghaladó késedelmet szenved,
az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat
I.20. pontját kell alkalmazni.
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A

B

C

Szakaszolás előtti

1.
Projekt azonosító

2.

3.

D

száma

KEOP-1.2.0/2F/092010-0060

Projekt megnevezése

Szennyvízelvezetés
és tisztítás
fejlesztése Ózd
városában

Támogatást igénylő
neve

Ózd Város
Önkormányzata

forrásszerkezet

E

G

Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Környezet és Energia

Környezet és Energia

Operatív Program

Operatív Program

(Ft)

(Ft)

4 069 915 131

F

1 640 919 032

KEHOP

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

2 428 996 099

Az elavult, megfelelő tisztítási
hatékonyságot biztosítani nem képes
ózdi szennyvíztisztító telep teljes körű
átépítése után egy korszerű,
5400 m3/nap, 33 350 lakosegyenérték
kapacitású szennyvíztisztító telep
kezeli az agglomerációban keletkező
szennyvizet.
Az ózdi csatornahálózat a projekt
keretében több mint 46 km gravitációs
és 7 km nyomott szennyvízvezetékkel
bővül, ezzel további 1434 bekötés lesz
megvalósítható.
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2. melléklet az 1587/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

19159

19160
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A Kormány 1588/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program” című)
projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú, „Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program” című
projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó
cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I. 8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 15.
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEOP-2.3.0/2F/
09-11-2012-0001

B
Projekt megnevezése

Kelet-Nógrádi
Hulladékrekultivációs
program

C
Támogatást igénylő neve

Kelet-Nógrádi
Hulladékrekultivációs
Társulás

D

E

Projekt támogatása

Többlettámogatás

(Ft)

(Ft)

3 455 673 467

48 773 305

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

3 504 446 772

A projekt keretében 16 hulladéklerakó
rekultivációja valósul meg. A fejlesztéssel
érintett lakosok száma 82 ezer fő.
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1. melléklet az 1588/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
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19162
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A Kormány 1589/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a KEOP-5.5.0. azonosító számú konstrukció keretében megvalósítani tervezett épület-energetikai és
közvilágítási projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez
történő hozzájárulásáról
A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek
1. tekintetében a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes
zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia
Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopa szerint
2. támogatási szerződései megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. mellékletben foglalt táblázat G oszlopa szerint
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

C

D

E

Projekt
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

F

G

Kötelezettségvállalás

Támogatási szerződés

határideje

megkötésének határideje

2015. szeptember 30.

2015. október 31.

2015. szeptember 30.

2015. október 31.

1. A projekt célja Abony város három kiemelt közintézménye, a polgármesteri
hivatal, az iskola és az óvoda-bölcsőde energetikai hatékonyságának fokozása.
2. A projekt keretében
2.1. a fűtési-, használati meleg víz-, és hűtési rendszereket korszerűsítik,
2.

KEOP-5.5.0/A/

Abony város intézményeinek

Abony Város

12-2013-0003

energetikai korszerűsítése

Önkormányzata

2.2. a külső nyílászárókat kicserélik,
74 671 760

2.3. utólagos külső oldali hőszigetelést készítenek,
2.4. a világítási rendszereket energiatakarékossági céllal átalakítják.
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1. melléklet az 1589/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

3. A fejlesztések tervezett eredményeként
3.1. az üvegházhatású gázok kibocsátása 89,840 T/év mértékben csökkenni fog,
3.2. az energiahatékonyság növelése révén 1326,82 GJ/év mértékű elsődleges
energiahordozót takarítanak meg.
1. A projekt keretében a település közvilágítási hálózatán üzemelő valamennyi,
összesen 901 db közvilágítási lámpatest cseréjét végzik el. Ennek során kicserélik
3.

KEOP-5.5.0/A/
12-2013-0287

A közvilágítás
energiatakarékos átalakítása
Szada nagyközségben

Szada Nagyközség
Önkormányzat

az előírt világítástechnikai jellemzőknek nem megfelelő lámpatesteket.
79 091 187

2. E fejlesztések eredményeként
2.1. az üvegházhatású gázok kibocsátása 72,65 T/év mértékben csökken,
2.2. az energiahatékonyság növelése révén 777,2 GJ/év mértékű elsődleges
energiahordozót takarítanak meg.

19163

19164
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A Kormány 1590/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében
kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről,
valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt
projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1290/2015. (V. 5.)
Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Az 1290/ 2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
2.1. H:2–H:381 mezőjében az „a projekt megvalósításához szükséges vállalkozási szerződések 2015.
augusztus 31-ig nem lépnek hatályba” szövegrész helyébe a „2015. szeptember 15-ig legalább a projekt
megvalósításához szükséges olyan vállalkozási szerződések megkötésére sem kerül sor, amelyek
hatálybalépésének feltételei a támogatási szerződés támogatást igénylő általi kézhezvétele és a vállalkozó
erről történő tájékoztatása” szöveg,
2.2. D:4 mezőjében a „Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda épületének” szövegrész helyébe a „Balatonlelle Város
Önkormányzata középületeinek” szöveg,
2.3. D:16 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe az „épületének és Kollégium épületének” szöveg,
2.4. D:17 mezőjében az „A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos
Óvoda, Egységes Pedagógiai Szolgálat épületének energetikai felújítása Füzesgyarmaton” szöveg helyébe
a „Füzesgyarmat Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,
2.5. D:21 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.6. D:42 mezőjében az „A Nyírmada Rendőrőrs épületének energetikai” szövegrész helyébe a „Nyírmadai
középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai” szöveg,
2.7. D:89 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe az „épületeinek” szöveg,
2.8. D:90 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe az „épületeinek” szöveg,
2.9. D:101 mezőjében az „A Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése”
szövegrész helyébe a „Pátroha Községi Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,
2.10. D:103 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.11. D:104 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.12. D:114 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.13. D:115 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.14. D:117 mezőjében a „Gimnázium” szövegrész helyébe a „Gimnázium épületeinek” szöveg,
2.15. D:119 mezőjében a „középületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.16. E:126 mezőjében az „FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája
és Kollégiuma” szövegrész helyébe az „FM Kelet-Magyarországi Agrár-Szakképző Központ, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium” szöveg,
2.17. D:150 mezőjében a „Község Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe a „Nagyközség
Önkormányzata középületeinek” szöveg,
2.18. D:151 mezőjében a „Ház” szövegrész helyébe a „Ház és Kodály Zoltán Óvoda jobbágyi épületeinek” szöveg,
2.19. D:159 mezőjében az „Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítse” szövegrész helyébe
az „Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítse I.” szöveg,
2.20. D:160 mezőjében az „Iskola és Óvoda épületének” szövegrész helyébe az „Iskola, Tornaterem és Konyha
épületeinek” szöveg,
2.21. D:162 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.22. D:164 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.23. D:165 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
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2.24. D:168 mezőjében az „Önkormányzatának” szövegrész helyébe az „Önkormányzat középületeinek” szöveg,
2.25. D:170 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.26. D:191 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe az „épületeinek” szöveg,
2.27. D:192 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.28. D:193 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.29. D:194 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.30. D:195 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.31. D:198 mezőjében az „Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe
az „Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése III.” szöveg,
2.32. D:199 mezőjében a „Község Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe a „Nagyközség
Önkormányzata középületeinek” szöveg,
2.33. E:199 mezőjében a „Község” szövegrész helyébe a „Nagyközség” szöveg,
2.34. D:200 mezőjében a „középületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.35. D:201 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.36. D:202 mezőjében a „középületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.37. D:203 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.38. D:204 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.39. D:205 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.40. D:206 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.41. D:207 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.42. D:209 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.43. D:211 mezőjében a „Város Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „óvodáinak” szöveg,
2.44. D:212 mezőjében a „középületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.45. D:213 mezőjében a „Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Tagiskola” szövegrész helyébe a „Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata középületeinek
épületenergetikai fejlesztése” szöveg,
2.46. D:214 mezőjében a „Polgármesteri Hivatal épületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata
középületeinek” szöveg,
2.47. D:225 mezőjében a „Városháza épületének” szövegrész helyébe a „Városi Önkormányzat középületeinek”
szöveg,
2.48. D:235 mezőjében a „Polgármesteri Hivatal épületének” szövegrész helyébe a „Pomáz Város Önkormányzata
középületeinek” szöveg,
2.49. D:236 mezőjében a „Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet
Autista Óvoda épületének” szövegrész helyébe az „és Módszertani Intézmény épületeinek” szöveg,
2.50. D:239 mezőjében a „Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola épületének” szövegrész helyébe a „Karácsond
Községi Önkormányzat középületeinek” szöveg,
2.51. D:245 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.52. E:252 mezőjében az „Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata” szövegrész helyébe az „Eszterházy Károly
Főiskola” szöveg,
2.53. D:253 mezőjében a „Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése”
szövegrész helyébe a „Kisvárda Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése IV.” szöveg,
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2.54. D:254 mezőjében a „Teichmann Vilmos Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész
helyébe a „Kisvárda Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése V.” szöveg,
2.55. D:255 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.56. D:264 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.57. D:266 mezőjében a „Község Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe a „Községi Önkormányzat
középületeinek” szöveg,
2.58. D:267 mezőjében a „középületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.59. D:268 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.60. D:273 mezőjében a „középületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.61. D:284 mezőjében a „Brunszvik Teréz Óvoda és a Malomsori Óvoda épületének korszerűsítése” szövegrész
helyébe az „Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I.” szöveg,
2.62. D:285 mezőjében a „Polgármesteri Hivatal épületének és a Cseperedő Napköziotthonos Óvoda épületének”
szövegrész helyébe a „Neszmély Község Önkormányzata középületeinek” szöveg,
2.63. D:286 mezőjében a „Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének” szövegrész helyébe
a „Vértessomló Község Önkormányzata középületeinek energetikai” szöveg,
2.64. D:289 mezőjében az „Öregek Egyesített Szociális Intézménye épületének” szövegrész helyébe
az „Érsekvadkert Község Önkormányzata középületeinek energetikai” szöveg,
2.65. D:290 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe az „épületeinek” szöveg,
2.66. D:294 mezőjében a „Boconádi Egységes Óvoda-Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár Többcélú Intézmény
épületeinek” szövegrész helyébe a „Boconád Községi Önkormányzat középületeinek” szöveg,
2.67. D:310 mezőjében az „Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületének
és Hevesi Sándor Általános Iskola” szövegrész helyébe az „A Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola” szöveg,
2.68. E:310 mezőjében a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyébe a „Lenti Város
Önkormányzata” szöveg,
2.69. E:315 mezőjében a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyébe a „Bátonyterenye Város
Önkormányzata” szöveg,
2.70. D:317 mezőjében az „Általános Iskola és Könyvtár komplex” szövegrész helyébe a „Község Önkormányzata
középületeinek” szöveg,
2.71. D:319 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek”
szöveg,
2.72. D:323 mezőjében a „Rendőrség IX. számú épületének” szövegrész helyébe a „Rendőrség, Budapest, X.
Kerepesi út 47–49. szám alatti épületeinek” szöveg,
2.73. E:324 mezőjében az „Országos Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a „Budapesti
Rendőr-főkapitányság” szöveg,
2.74. D:325 mezőjében a „középületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.75. D:326 mezőjében a „középületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.76. D:333 mezőjében a „Munkácsy Mihály Gimnázium és Gárdonyi Géza Tagiskola” szövegrész helyébe
az „A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda” szöveg,
2.77. D:334 mezőjében a „Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda és” szövegrész helyébe az „A Kaposvári Kodály
Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája és a Kaposvári” szöveg,
2.78. D:341 mezőjében a „székhelyének” szövegrész helyébe a „Tábornok utcai épületeinek” szöveg,
2.79. D:342 mezőjében a „Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság laboratóriumainak, BALL
telephely„ szövegrész helyébe a „Remény utcai, Frankel Leó utcai és miskolci” szöveg,
2.80. D:343 mezőjében az „Erdészeti Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Mester utcai és kaposvári” szöveg,
2.81. D:344 mezőjében az „Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumai debreceni” szövegrész
helyébe a „Királyok utcai” szöveg,
2.82. D:345 mezőjében az „Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága fővárosi laboratóriumai” szövegrész helyébe
a „Keleti Károly utcai” szöveg,
2.83. D:346 mezőjében az „Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság fővárosi laboratóriumai budapesti”
szövegrész helyébe a „debreceni” szöveg,
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2.84. D:347 mezőjében az „Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumai kaposvári” szövegrész
helyébe a „Budaörsi úti” szöveg,
2.85. D:348 mezőjében az „Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumai ÉKI” szövegrész helyébe
a „Szállás utcai” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1590/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
1. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 240. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(Támogatást igénylő

támogatási összege

neve)

(Projekt rövid

(Projekt megvalósításával

legfeljebb

bemutatása)

összefüggő feltételek)

A projekt célja
a projektben
érintett épület
energetikai
jellemzőinek és
besorolásának
javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy
az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől,
ha
a) 2015. szeptember
15-ig legalább a projekt
megvalósításához
szükséges olyan
vállalkozási szerződések
megkötésére sem
kerül sor, amelyek
hatálybalépésének
feltételei a támogatási
szerződés támogatást
igénylő általi kézhezvétele
és a vállalkozó erről
történő tájékoztatása,
vagy
b) a projekt záró
elszámolási csomagjának
benyújtása nem történik
meg 2015. december
15-ig.

[Kiemelt projekt
(1.)

(Kapcsolódó operatív
program neve)

(Konstrukció kódja)

(Konstrukció neve)

(Projekt megnevezése)

(Mrd Ft)]

„

240.

KEOP

5.7.0.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Épületenergetikai
fejlesztés
Nagykanizsán
a Hevesi Sándor
Általános Iskolában

Nagykanizsa
Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

0,15
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”

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(Projekt rövid bemutatása)

(Projekt megvalósításával összefüggő feltételek)
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2. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 336. sora helyébe a következő sor lép:
[Kiemelt projekt
(Kapcsolódó
(1.)

operatív
program neve)

(Konstrukció

(Konstrukció

kódja)

neve)

támogatási
(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

összege
legfeljebb
(Mrd Ft)]

„

336.

KEOP

5.7.0.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Katonai
Nemzetbiztonsági
Katonai NemzetSzolgálat
biztonsági Szolgálat
épületeinek
energetikai
korszerűsítése

0,15

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
A projekt célja
a projektben érintett a) 2015. szeptember 15-ig legalább
a projekt megvalósításához szükséges
épület energetikai
olyan vállalkozási szerződések
jellemzőinek és
megkötésére sem kerül sor, amelyek
besorolásának
hatálybalépésének feltételei
javítása
a támogatási szerződés támogatást
az épülethatároló
igénylő általi kézhezvétele és
szerkezeteinek
a vállalkozó erről történő tájékoztatása,
hőszigetelésével,
vagy
illetve nyílászárók
b) a projekt záró elszámolási
cseréjével.
csomagjának benyújtása nem történik
meg 2015. december 15-ig.
”

19169

(A)
(Kapcsolódó
(1.)

operatív
program neve)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)
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3. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 349–351. sora helyébe a következő sorok lépnek:
[Kiemelt projekt
(Konstrukció
kódja)

(Konstrukció neve)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő

támogatási

(Projekt rövid

(Projekt megvalósításával összefüggő

neve)

összege legfeljebb

bemutatása)

feltételek)

(Mrd Ft)]

„
A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) 2015. szeptember
A piliscsabai FM
KASZK – Dr. Szepesi
Középületek kiemelt
349.

KEOP

5.7.0.

jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése

László Mezőgazdasági,
Erdészeti Szakképző
Iskolája és Kollégiuma
multifunkcionális
csarnokának energetikai
korszerűsítése

FM Középmagyarországi
Agrár-szakképző
Központ, Bercsényi

0,15

Miklós Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és
Kollégium

A projekt célja

15-ig legalább a projekt

a projektben érintett

megvalósításához szükséges

épület energetikai

olyan vállalkozási szerződések

jellemzőinek és

megkötésére sem kerül sor,

besorolásának javítása

amelyek hatálybalépésének

az épülethatároló

feltételei a támogatási szerződés

szerkezeteinek

támogatást igénylő általi

hőszigetelésével, illetve

kézhezvétele és a vállalkozó erről

nyílászárók cseréjével.

történő tájékoztatása, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) 2015. szeptember
15-ig legalább a projekt

350.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt

Önkormányzata

jelentőségű épületenergetikai

középületeinek

fejlesztése

energetikai
korszerűsítése II.

a projektben érintett
Oroszlány Város
Önkormányzata

0,15

épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló

megvalósításához szükséges
olyan vállalkozási szerződések
megkötésére sem kerül sor,
amelyek hatálybalépésének
feltételei a támogatási szerződés
támogatást igénylő általi
kézhezvétele és a vállalkozó erről
történő tájékoztatása, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
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A projekt célja

Oroszlány Város
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A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) 2015. szeptember
15-ig legalább a projekt
A projekt célja

Bicske Város
351.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt

Önkormányzata

jelentőségű épületenergetikai

középületeinek

fejlesztése

energetikai
korszerűsítése

a projektben érintett
Bicske Város
Önkormányzata

0,15

épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló

megvalósításához szükséges
olyan vállalkozási szerződések
megkötésére sem kerül sor,
amelyek hatálybalépésének
feltételei a támogatási szerződés
támogatást igénylő általi
kézhezvétele és a vállalkozó erről
történő tájékoztatása, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.

”

19171

19172
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A Kormány 1591/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai”
című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek többlettámogatása vonatkozásában
kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
b)
hozzájárul az 1. és 2. melléklet szerinti projektek többlettámogatása vonatkozásában
a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes
zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia
Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.)
Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. és 2. melléklet szerint
c)
hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:43 mezőjében a „187 307 767” szövegrész helyébe a „284 980 635” szöveg,
b)
C:49 mezőjében az „517 772 728” szövegrész helyébe az „535 832 128” szöveg,
c)
C:52 mezőjében a „263 000 000” szövegrész helyébe a „404 628 521” szöveg és
d)
C:57 mezőjében a „157 385 933” szövegrész helyébe a „467 385 933” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Támogatást igénylő neve

D

E

F

Projekt

Többlet-

Projekt megnövelt

támogatása

támogatás

támogatása

(Ft)

(Ft)

(Ft)

G

Projekt rövid bemutatása

H

I

Kötelezettségvállalás

Támogatási szerződés

határideje

módosításának határideje

2015. szeptember 15.

2015. szeptember 30.

2015. szeptember 15.

2015. szeptember 30.

A projekt keretében az eredetileg kijelölt
épület homlokzati és födémszigetelése
valósul meg a tagozatok és a műemléki jelleg
figyelembevételével. Megtörténik a korszerűtlen
külső nyílászárók új, fa nyílászárókra történő
cserélése, a meglévő világítótestek egy

Vas Megyei
2.

KEOP-5.6.0/122013-0039

Kormányhivatal
épületének
energiahatékonysági

Vas Megyei
Kormányhivatal

részének cserélése és napelemek elhelyezésével
187 307 767

97 672 868

284 980 635

csökkentésre kerül az épület villamosenergia-
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1. melléklet az 1591/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

felvétele, így az épület működési költségei is
jelentősen csökkenni fognak. A használati melegvíz

beruházása

előállítására napkollektorok kerülnek elhelyezésre
a déli fekvésű tetőn a napelemek mellett.
A projektbe bevonásra kerülő épületek esetén
utólagos külső hőszigetelés, nyílászárócsere és
napelemes rendszer telepítése valósul meg.
A projekt célja a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság főépületének, valamint az „M2”
jelű épületének energetikai korszerűsítése
az energiahatékonyság fokozásával. A beruházás
3.

KEOP-5.6.0/122014-0004

Épületenergetikai
korszerűsítés Veszprém,
Rendőr-főkapitányság

Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság

keretében megtörténik a külső nyílászárók cseréje,
263 000 000

141 628 521

404 628 521

a homlokzatok hőszigetelése, a lapostető utólagos
hőszigetelése, a meglévő elavult, szabályozatlan
nyílt égésterű hőtermelő cseréje kondenzációs
típusú gázkazánra. A beruházási elemek
megvalósításával az épületek „A+” energetikai
kategóriába kerülnek.

19173

19174

A támogatást igénylő korszerűsíteni kívánja
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság öt rendőrkapitánysága (Túrkeve,
Jászberény, Tiszafüred, Tokaj, Tiszaújváros)

Jász-Nagykun4.

KEOP-5.6.0/122014-0009

Szolnok Megyei

Jász-Nagykun-

Rendőr-főkapitányság

Szolnok Megyei

épületeinek energetikai

Rendőr-főkapitányság

épületeit. Az egyes projekthelyszíneken
157 385 933

310 000 000

467 385 933

az épületek utólagos külső oldali hőszigetelésére,

2015. szeptember 15.

2015. szeptember 30.

a külső nyílászárók cseréjére, a hőleadó
rendszerek korszerűsítésére és szabályozhatóvá

korszerűsítése

tételére, a hőtermelő cseréjére, a használati
melegvíz ellátórendszer átalakítására, valamint
a villamossági rendszer korszerűsítésére kerül sor.

2. melléklet az 1591/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
A

1.

Projekt azonosító
száma

B

C

D
Projekt

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatása
(Ft)

E
Többlettámogatás
(Ft)

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Kötelezettségvállalás határideje

Projekt megnövelt
támogatása
(Ft)

A tervezett energiahatékonysági beruházás az intézet
épületállománya, ezen belül is a régi építésű épületek nettó
légtérfogatának több mint 50%-át érinti.
A korszerűsítés keretében megvalósul

Épületenergetikai
2.

KEOP-5.6.0/12-

korszerűsítés

Országos Onkológiai

2014-0001

az Országos Onkológiai

Intézet

Intézetben

517 772 728

18 059 400

535 832 128

1. a külső homlokzati hőszigetelés,
2. a nyílászárók cseréje,

2015. szeptember 15.

3. a termosztatikus radiátorszelepek felszerelése,
4. energiamenedzsment-épületfelügyeleti rendszer telepítése,
frekvenciaváltók) beépítése.
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5. egyéb eszközök (pl. hő- és villamosenergia fogyasztásmérők,

19175
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A Kormány 1592/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek
forrásszerkezetének módosításáról
A Kormány
1. egyetért
a)
a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú, „8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz
építése” projekt első és második szakasza összesített támogatásának 753 039 396 forinttal,
b)
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0021 azonosító számú, „86. Zalalövő elkerülő szakasz” című projekt első és
második szakasza összesített támogatásának 1 435 246 976 forinttal,
c)
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0026 azonosító számú, „M86 gyorsforgalmi út Szeleste–Csorna szakasz II. ütem
megvalósítása Hegyfalu–Csorna szakasz a 105+800–139+165 km sz. között” című projekt első és második
szakasza összesített támogatásának 12 779 698 687 forinttal
történő csökkentésével,
2. egyetért
a)
az 1. pont a) és c) alpontja szerinti projektek,
b)
a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0005 azonosító számú, „M7 autópálya Érd, Iparos úti csomópont átépítés
előkészítése és kivitelezése” című projekt, és
c)
a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú, „8. sz. főút Várpalota I. szakasz 23+900–29+700 km
szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése” című projekt
forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
3. hozzájárul az 1. pont a) és c) alpontja, valamint a 2. pont c) alpontja szerinti projektek első szakasza szerinti
többlettámogatása tekintetében a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív
programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti
Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
4. hozzájárul az 1. pont a) és c) alpontja, valamint a 2. pont szerinti projektek első szakasza tekintetében a támogatási
szerződések 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedési Operatív Programmal összefüggő tervezési
dokumentumok előkészítése során vegye figyelembe az 1. pont a) és c) alpontja, valamint a 2. pont szerinti
projektek 1. mellékletben meghatározott költségeit,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
6. egyetért a 2. pont c) alpontja szerinti projekt és a „8. számú főút Székesfehérvár–Veszprém szakasza” című
nagyprojekt (a továbbiakban: nagyprojekt) összevonásával,
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 6. pontban foglaltakra figyelemmel átdolgozott
nagyprojekt támogatási kérelmének Európai Bizottsághoz történő ismételt benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
8. egyetért az 1. pont b) alpontja szerinti projekt forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
9. hozzájárul az 1. pont b) alpontja szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához a 2. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 31.
10. visszavonja a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú („8. sz. főút Várpalota I. szakasz 23+900–29+700 km
szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és finanszírozásáról szóló 1376/2014. (VII. 8.)
Korm. határozat 4. és 5. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

19176

1. melléklet az 1592/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
C

1.

D

E

Módosítás előtti forrásszerkezet

F

Integrált

2.

G

H

I

J

Módosított forrásszerkezet
Támogatási

Integrált

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást

Közlekedés

Közlekedés-

Közlekedés

Közlekedés-

száma

megnevezése

igénylő neve

Operatív Program

fejlesztési Operatív

Operatív Program

fejlesztési Operatív

(Ft)

Program

(Ft)

Program

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

Kötelezettségvállalás

szerződés

határideje

módosításának
határideje

(Ft)

A projekt célja az M7 autópálya érdi
M7 autópálya
KÖZOP-1.5.03.

09-11-20130005

Érd, Iparos úti
csomópont
átépítés
előkészítése és
kivitelezése

csomópontjának kapacitásbővítése,

NIF Nemzeti

amelynek során 2x2 sávosra

Infrastruktúra

bővül az Iparos út, továbbá

Fejlesztő
zártkörűen

1 544 311 212

551 492 141

1 303 682 800

792 120 553

működő

a forgalombiztonság növelése
érdekében 4 db jelzőlámpás és 1 db

2015. október 15.

2015. október 31.

2015. október 15.

2015. október 31.

körforgalmú csomópont kiépítésére

Részvény-

kerül sor. A projekt előkészítési és

társaság

kivitelezési munkálatokat foglal
magába.
A 8. számú főút a TEN-T hálózat
része, amely közép- és hosszú távú
magyarországi gyorsforgalmi és
közúti fejlesztéseket foglal magában.
Országos vonatkozásban az M8–M4
tengely része, amely nemzetgazdasági
jelentősége az ország és a Dunántúl
számára kiemelkedő. A 8. számú főút
regionális szinten fontos innovációs

8. sz főút

Infrastruktúra

tengelyt köt össze a Székesfehérvár–

KÖZOP-1.5.0-

Székesfehérvár

Fejlesztő

09-11-2013-

nyugati elkerülő

zártkörűen

0011

III. szakasz

működő

építése

Részvény-

a térség számára fejlődést biztosít, és

társaság

meghatározó szerepe van a Balatonra

Várpalota–Veszprém–Körmend–
15 034 859 239

5 770 053 777

17 745 715 424

2 306 158 196

Ausztria tengelyen. A 8. számú
főút fejlesztése és korszerűsítése

irányuló turisztikai forgalom
biztonságos lebonyolításában is.
Az útkorszerűsítéssel a 8. számú főút
Székesfehérvár–Veszprém–Herend
közötti, a távlatban Körmendtől
az országhatárig emelt sebességű
(110 km/h), magas, homogén
szolgáltatási színvonalú főút jön létre
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4.

NIF Nemzeti

5.

NIF Nemzeti

I. szakasz

Infrastruktúra

KÖZOP-1.5.0-

23+900–

Fejlesztő

09-11-2014-

29+700 km

zártkörűen

0008

szelvények

működő

közötti szakasz

Részvény-

tervezése és

társaság

A Várpalotát elkerülő szakasz I.
üteme fejlesztésének keretében
12 252 862 796

21 352 255 583

15 852 324 714

17 752 793 665

új nyomvonalon, 6 km-en létesül
gyorsforgalmi út 2x2 sávos,

2015. október 15.

2015. október 31.

2015. október 15.

2015. október 31.

kialakítással. A beruházás várhatóan
2018. közepére valósul meg.

kivitelezése
Vas és Győr-Moson-Sopron megye
észak–déli tengelyét a 86. számú
főút alkotja, amely egyúttal a régió
észak–déli, egyben TEN-T tengelye
is. A projekt megvalósításával

M86

a főút forgalma lakott területen

gyorsforgalmi

6.

út Szeleste–

NIF Nemzeti

Csorna szakasz

Infrastruktúra

KÖZOP-3.5.0-

II. ütem

Fejlesztő

09-11-2013-

megvalósítása

zártkörűen

0026

Hegyfalu–

működő

Csorna szakasz

Részvény-

a 105+800–

társaság

139+165 km sz.
között
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8. sz. főút
Várpalota

kívül vezethető el. Az új nyomvonal
megépítése kihat a régió gazdasági
potenciáljára, a megyeszékhelyek
47 086 253 114

51 581 233 717

65 488 470 778

20 399 317 366

(Győr, Szombathely) és a főváros
könnyebb elérhetőségére, továbbá
a forgalombiztonságra. Az új út –
Győr–Csorna–Szombathely közötti
teljes kiépülése esetén – a települések
közötti együttműködés erősítésén
keresztül hozzájárulna a kistérségi,
és ez által a régiós együttműködések
további fejlődéséhez, a kistérségi,
valamint a régiós identitás
kialakításához

19177

A

B

19178

2. melléklet az 1592/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
C

1.

D

E

Módosítás előtti forrásszerkezet
Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

2.

Közlekedés Operatív
Program
(Ft)

Hazai költségvetési forrás
(Ft)

F

G

H

Módosított forrásszerkezet
Közlekedés Operatív
Program
(Ft)

Hazai költségvetési forrás

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

A 86. számú főút Vas és Győr-MosonSopron megye észak–déli tengelye,
amely egyúttal TEN-T hálózat része is.
A 86. számú főút 25+499–36+360
kilométerszelvényei közötti szakaszon

NIF Nemzeti
3.

KÖZOP-3.5.0-09-11-

86. Zalalövő elkerülő

2013-0021

szakasz

keleti irányból kerüli el Zalalövő várost.

Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság

14 659 718 773

5 747 917 473

13 073 812 156

5 898 577 114

A 25+499–27+940
kilométerszelvények között a burkolat
megerősítésére kerül sor 2,56 km
hosszon a meglévő nyomvonalon,
majd keleti irányba kiválva Zalalövő és
Keménfa települések között elhaladva
10,71 km hosszon új nyomvonalon
kerül kialakításra.
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A Kormány 1593/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú („Megvalósíthatósági tanulmány készítése
a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz,
támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
A Kormány hozzájárul
1. a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú, „Megvalósíthatósági tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi
keleti elkerülő út építésére” című projekt (a továbbiakban: projekt) vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz
a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
2. a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.
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1. melléklet az 1593/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Megvalósíthatósági
tanulmány
készítése
KÖZOP-3.5.0-09-11a hódmező2015-0001
vásárhelyi keleti
elkerülő út
építésére

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város
Önkormányzat

D
Projekt támogatása
(Ft)

30 988 000

E

F

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzat
a 47. számú főút
és a 4421. számú út
összekötésével a megyei
jogú várost keleti irányból
elkerülő út építését kívánja
megvalósítani, amelyhez
első lépésként előzetesen
elemezni szükséges
a tervezett beruházás
társadalmi, gazdasági,
és környezeti hatásait,
továbbá a kivitelezés
technikai feltételeinek
megvalósíthatóságát.
Jelen projekt keretében
az elemzéshez szükséges
megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére
kerül sor.

1. A megvalósíthatósági tanulmány
készítése során ki kell térni a vizsgált
útszakasz útkategória szerinti besorolására,
tekintettel arra, hogy a Közlekedés
Operatív Program 3. prioritásának
támogatása az egy, két és három
számjegyű útszakaszok (főutak) építésére,
fejlesztésére vehető igénybe. Ha
a tanulmány eredményei alapján erre
nincs lehetőség, úgy a projekt zárásakor
a támogató kezdeményezheti a támogatási
szerződéstől való elállást, amely
a támogatási összeg visszafizetését vonja
maga után.
2. A megvalósíthatósági tanulmány
kidolgozása során szükséges felvenni
a kapcsolatot a NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársasággal egyeztetés céljából,
a kapcsolódó projektekkel való összhang
biztosítása érdekében.
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A Kormány 1594/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.4.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz
– területszerzési költségek” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-3.4.0-09-11-2011-0002 azonosító számú, „445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz
– területszerzési költségek” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó
cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 15.
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.
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1. melléklet az 1594/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

E

F

G

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása

Többlettámogatás

Projekt megnövelt

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

támogatása
(bruttó, Ft)

2.

KÖZOP-3.4.0-09-112011-0002

445. sz. főút
Kecskemét északi
elkerülő szakasz
– területszerzési
költségek

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság

1 361 515 600

408 200 000

1 769 715 600

A projekt tárgyát képező 445. számú főút
Kecskemét várost északról kerüli el a 44. számú
főút és az M5 autópálya között.
A dunaföldvári Beszédes József híd és
az Alföld középső területeinek kapcsolatából
adódó nyugat–északkeleti tranzitforgalom
Kecskemét belső úthálózatát terheli.
Az 52. és 441. számú másodrendű főutak
kapcsolata csak az 5. számú elsőrendű főút
Kecskemét nagykörútján vezető szakaszán
keresztül biztosított. A forgalom biztonságos
átvezetését biztosítja az elkerülő út.
A projekt célja a 445. számú főút Kecskemét
északi elkerülő szakasza kivitelezésének
az előkészítése.
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A Kormány 1595/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a KÖZOP-4.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú („MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát” című) projektjavaslat
támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, és az azzal kapcsolatos kötelezettség vállalásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-4.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú, „MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát” című, egymilliárd
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,
2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. hozzájárul a projekt tekintetében a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív
programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti
Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
4. jóváhagyja a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
31. § (3) és (5) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport 4. prioritása
keretének 735 040 000 forint összeggel történő átmeneti növelését a projekt megvalósítása érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. szeptember 15.
5. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a)
gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) 4. prioritása keretében finanszírozott
azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról, amelyekkel összefüggésben forrás szabadul fel,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
b)
tegye meg a 4. pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és
kezdeményezze az ehhez szükséges döntések meghozatalát, ha a KÖZOP 4. prioritása esetén a befejezett
projektek finanszírozására fel nem használt maradványösszege eléri a 4. pontban meghatározott összeget,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal
c)
gondoskodjon a KÖZOP módosításának előkészítéséről, ha a KÖZOP 4. prioritása esetén a forrásfelhasználás
várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

19184

1. melléklet az 1595/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

1.
2.

3.

E

F

KÖZOP (EU+hazai)

Önerő összege

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

(Ft)

Projekt forrásszerkezete

KÖZOP-4.5.0-09-112015-0001

MAHART Mobil
Árvízvédelmi Gát

MAHART
Magyar Hajózási
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

735 040 000

624 336 000

A projekt célja az árvízvédelmi védvonalon
mobilgát építése a teljes kikötői
infrastruktúra, különösen a KÖZOP-ból
finanszírozott fejlesztések, és a környező
városrészek védelme érdekében, továbbá
kapcsolódó töltésépítési és gátkorona
burkolatépítési feladatok, valamint
gátelemek tárolásához szükséges
csarnoképület építése.
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A Kormány 1596/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú („Megvalósíthatósági tanulmány készítése
az NKH Hajózási Információs Rendszer átdolgozására” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről
és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
A Kormány
1. elfogadja a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú, „Megvalósíthatósági tanulmány készítése
az NKH Hajózási Információs Rendszer átdolgozására” című projektjavaslat (a továbbiakban: projekt) kiemelt
projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt tekintetében a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív
programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti
Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 15.
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban:
KÖZOP) módosításának előkészítéséről, ha a KÖZOP 2. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke
a 110%-os korlátot meghaladja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

B
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1. melléklet az 1596/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
C

E

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Projekt forrásszerkezete

Projekt
azonosító

D

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

száma

KÖZOP
(nettó, Ft)

KÖZOP hazai
társfinanszírozás
(Ft)

A projekt célja a KÖZOP célkitűzéseit alapul véve egy olyan közhiteles
KÖZOP3.

2.5.0-09-112015-0006

Megvalósíthatósági tanulmány
készítése az NKH Hajózási
Információs Rendszer
átdolgozására

Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikációs
Országos Egyesület

34 744 882

6 951 118

adatbázis létrehozása a Nemzeti Közlekedési Hatóság számára, amely

Ha a projekt nem fejeződik

az aktuális technológiákra épít, megbízhatóan használható, könnyen

be 2015. december 31-ig,

karbantartható és továbbfejleszthető, a Folyami Információs Szolgáltatások

a fennmaradó költséget

egyes elemeivel összekapcsolható és más hatóságok számára jogszabályi

a támogatást igénylőnek saját

felhatalmazás szerint hozzáférhető, megfelelően definiált jogosultsági

forrásból szükséges biztosítania.

szintek alapján.
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A Kormány 1597/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről,
az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződések megkötéséről
A Kormány
1. jóváhagyja a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0005 azonosító számú, „Híd a generációk között – A szigetszentmiklósi József
Attila lakótelep szociális célú rehabilitációja” című projekt támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul
a)
az 1. és 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek többlettámogatása vonatkozásában
a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes
zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia
Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az 1. mellékletben foglalt táblázat H:2 mezője és a 2. mellékletben foglalt táblázat H oszlopa
szerint
b)
az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének módosításához az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. október 15.
c)
a 3. melléklet szerint az ott felsorolt projektek vonatkozásában a támogatási szerződés megkötéséhez
az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 3. mellékletben foglalt táblázat H oszlopa szerint
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése
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1. melléklet az 1597/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
C

Támogatást igénylő
neve

D
Projekt elszámolható
közkiadása
(Ft)

E

F

G

H

Projekt megnövelt
Költségnövekmény

elszámolható

(Ft)

közkiadása

Projekt rövid bemutatása

Kötelezettségvállalás
határideje

(Ft)

1. A projekt célja az egykori Csepel Autógyár
dolgozói számára 1951–1966 között épített
József Attila lakótelep legrégebbi belső
területeinek rehabilitációja, ahol napjainkra
mind a lakó- és közfunkciójú épületek, mind
pedig a közösségi területek, parkok állapota
leromlott.
2. A projekt keretében
2.1. elvégzik 7 db lakóépület külső felújítását
és hőszigetelését,
2.2. létrehoznak egy 363 m2 alapterületű
közösségi házat az akcióterület idősebb lakói
számára a jelenleg zeneiskolaként működő
épületben,

2.

Híd a generációk

2.3. kialakítanak egy 120 m2 alapterületű

között – A sziget-

közösségi teret a volt légoltalmi pincékben,

KMOP-5.1.1/

szentmiklósi József

B-12-k-2012-0005

Attila lakótelep
szociális célú
rehabilitációja

Szigetszentmiklós
Város
Önkormányzata

1 087 952 200

74 775 710

1 162 727 910

2.4. felújítják a József Attila Általános Iskolát
és fejlesztik annak sportudvarát,

2015. október 15.

2.5. felújítják a „Csicsergő” II. számú óvodát és
fejlesztik annak sportudvarát,
2.6. fejlesztik a lakótelep közterületeit
és belső úthálózatát – ennek keretében
parkosítanak, parkolót építenek,
edényzetet, padokat, asztalokat telepítenek
és kerékpártárolót helyeznek ki.
3. A 2. pontban meghatározottakon
felül a beruházási elemeket kiegészítő
úgynevezett „soft” tevékenységek
keretében a helyi kötődés
erősítését, a közösségfejlesztést,
a környezettudatosságot, a bűnmegelőzést
és a közlekedésbiztonságot erősítő
programok valósulnak meg.
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játszószereket telepítenek, hulladékgyűjtő

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C
Támogatást igénylő
neve

D
Projekt elszámolható
közkiadása
(Ft)

E
Költségnövekmény
(Ft)

F

G

Projekt megnövelt
elszámolható

Projekt rövid bemutatása

közkiadása (Ft)

H
Kötelezettségvállalás
határideje

A projekt célja a kórház épületének
felújítása, bővítése, az egyes szolgáltatási
funkciók helyiségeinek átalakítása,
továbbá megfelelő színvonalú, korszerű
műszerpark létrehozása. A tervezett
ÉMOP2.

4.1.1/B-09-20100002

Kistérségi járóbeteg
szakellátó központ
kialakítása Heves
városában

központ a hagyományos szakrendeléseken

Markhot Ferenc
Oktatókórház és

653 318 519

10 387 070

663 705 589

Rendelőintézet

kívül olyan tevékenységet is végez majd,
amelyekkel a fekvőbeteg-szakellátások
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2. melléklet az 1597/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

2015. október 15.

egy részét is képes lesz kiváltani. Integrálja
az alapellátást, a gondozást, a szűrést,
a szakorvosi ellátást, a rehabilitációt;
segítséget nyújt az egészséges életmód
kialakításához; biztosítja a gyógyszer-ellátást
és a gyógyászati segédeszköz ellátást.
A projekt keretében Fertőd város
városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése
valósul meg. A projekt magában foglalja
a volt laktanya területén a Kulturális
és Szolgáltató Központ kialakítását és

3.

NYDOP-

A városközpont

3.1.1/A-09-2f-2010-

megújítása

0001

Fertődön

eszközeinek beszerzését, a Haydn-sétány
Fertőd Város
Önkormányzata

679 934 050

2 452 085

682 386 135

bővítését, a süttöri templom előtti tér
rendbetételét, parkolók kialakítását,

2015. október 15.

valamint a Fertő-tó Neusiedlersee kultúrtáj
kerékpárút fertődi szakaszának fejlesztését
is. A projekt keretében elvégzendő
tevékenységek hatásainak felerősítése miatt
sor kerül számos „soft” elem megvalósítására
is.

19189

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése
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3. melléklet az 1597/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz
C

D

E

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

Projekt összköltsége

neve

(Ft)

(Ft)

F

G

Projekt elszámolható
közkiadása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

H
Támogatási szerződés
megkötésének határideje

A projekt keretében a támogatást igénylő
a berekfürdői bérelt telephelyén egy
barnamezős beruházás keretében kívánja
ÉAOP2.

1.1.1/D-14-20140001

Berekfürdői
komplex ipari
termelés
beindítása

kialakítani új telephelyét. A fejlesztés

Kunkristály

során több épület komplex (építészeti és

Manufaktúra
Korlátolt

333 253 555

476 076 508

333 253 555

energetikai) átalakítása tervezett, amelyekbe

2015. október 15.

az üveggyártáshoz szükséges technológia is

Felelősségű

telepítésre kerül. A beruházás befejeztével

Társaság

egy modern, megújuló energiát hasznosító,
üveggyártásra alkalmas telephely kerül
kialakításra.
A támogatást igénylő a Jászapáti járásban,
Jászkisér településen a környékre érkező
vállalkozások számára ipari terület létrehozását
tervezi. Jelenleg a településen nem található
a tervezetthez hasonló igényt lefedő ipari
terület. A tervezett fejlesztés eredményeként

EN6 Energetikai
ÉAOP3.

1.1.1/A-13-20130021

Ipari terület

Szolgáltató

infrastruktúra

és Befektető

fejlesztése

Zártkörűen

Jászkiséren

Működő
Részvénytársaság

két szomszédos telek alkalmassá válna
a vállalkozások betelepülését elősegítő
175 075 735

386 323 736

175 075 735

feltételek megteremtéséhez. A terület mostani

2015. október 15.

állapotában nem használt, nem található
rajta működő vállalkozás és nem rendelkezik
a vállalkozások számára fontos, termeléshez
szükséges infrastruktúrával. A projekt
betelepülő 17 cég a várakozások szerint 29
új munkahelyet teremtene, amely újabb
beruházásokat indukálhat.
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eredményeként a fenntartási időszak végéig
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A Kormány 1598/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat 2. pontja a következő g) ponttal egészül ki:
(Az 1. pontban meghatározott tilalmak nem vonatkoznak)
„g) az államhatár védelmével, valamint a menekültek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos honvédelmi,
nemzetbiztonsági, rendőrségi, menekültügyi és idegenrendészeti beszerzésekre.”
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1599/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
A Kormány
1. egyetért az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 30 millió USD keretösszegű kötött segélyhitel felajánlásával a Laoszi
Népi Demokratikus Köztársaság részére a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésének finanszírozásához;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a kötött segélyhitel felajánlásáról a Laoszi Népi
Demokratikus Köztársaság Kormányát értesítse;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat a laoszi féllel arról, hogy a Magyarország
Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás mielőbb megkötésre kerüljön.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1600/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
a Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
A Kormány
1. egyetért az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 60 millió EUR keretösszegű kötött segélyhitel felajánlásával
a Vietnámi Szocialista Köztársaság részére a Can Tho-i onkológiai kórház projektjének finanszírozásához;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a kötött segélyhitel felajánlásáról a Vietnámi Szocialista
Köztársaság Kormányát értesítse;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal

19192
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3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat a vietnámi féllel arról, hogy
a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás mielőbb megkötésre kerüljön.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 68/2015. (IX. 4.) ME határozata
az Európai Unió és az Örmény Köztársaság, a Török Köztársaság, az Azerbajdzsáni Köztársaság,
a Zöld-foki Köztársaság, Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság, a Tunéziai Köztársaság,
a Fehérorosz Köztársaság és a Marokkói Királyság közötti visszafogadási megállapodások kétoldalú
végrehajtási jegyzőkönyveinek létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek az Európai Unió és az Örmény Köztársaság, a Török Köztársaság, az Azerbajdzsáni Köztársaság, a Zöld-foki
Köztársaság, Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság, a Tunéziai Köztársaság, a Fehérorosz Köztársaság
és a Marokkói Királyság közötti visszafogadási megállapodások kétoldalú végrehajtási jegyzőkönyveinek
(a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyvek) létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Végrehajtási Jegyzőkönyvek létrehozásához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy
a Végrehajtási Jegyzőkönyvek létrehozását követően a Végrehajtási Jegyzőkönyvek szövegének végleges
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 69/2015. (IX. 4.) ME határozata
az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben
eljárva, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére
dr. Kiss Zoltánt az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójává
– 2015. szeptember 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 70/2015. (IX. 4.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére megállapítom, hogy
dr. Maruzsa Zoltán Viktor, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárának e megbízatása más vezetői
beosztásba történő áthelyezésére tekintettel
– 2015. augusztus 23-ai hatállyal –
megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

