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III.

12093

Kormányrendeletek

A Kormány 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelete
a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek
Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 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), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. § (5) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Kecskemét megyei jogú város
közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 6058/5 helyrajzi számú, természetben a 6000
Kecskemét, Lórántffy Zsuzsanna utca 1. szám alatt található ingatlannak a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért
felelős államtitkára által irányított szervezeti egységei elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával
kapcsolatos beruházást érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
elsőfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
elsőfokú hatóságként jár el,
b)
elsőfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
elsőfokú szakhatóságként jár el.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
másodfokú hatóságként jár el,
b)
másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel
rendelkező kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig 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 használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések
kivételével – hirdetményi úton is közli.
(4) Hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
Amennyiben a hatóság a döntését több módon is közli, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen a hatóság által
alkalmazott közlési módok alapján a döntés a legkorábban közöltnek minősülne.
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(5) Az 1. § (1) bekezdése szerinti
a)
építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b)
beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c)
beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű
üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások
Az 1. § (1) bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási
hatósági ügyek:
1.
környezetvédelmi hatósági eljárások,
2.
természetvédelmi hatósági eljárások,
3.
általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,
4.
területrendezési hatósági eljárások,
5.
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
6.
vízügyi hatósági eljárások,
7.
tűzvédelmi hatósági eljárások,
8.
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
9.
útügyi hatósági eljárások,
10.
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
11.
műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
12.
hírközlési hatósági eljárások,
13.
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14.
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15.
földmérési hatósági eljárások,
16.
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17.
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18.
erdővédelmi hatósági eljárások,
19.
közegészségügyi hatósági eljárások,
20.
azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás
megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
21.
az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelete
az állam tulajdonában álló egyes kiadó és tankönyvkiadó gazdasági társaságok állami feladatellátásának
központi költségvetési szerv által történő átvételéről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az 1. mellékletben meghatározott gazdasági társaságok által ellátott feladatot 2014. október 1-jétől
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mint átvevő költségvetési szerv látja el.
2. §		
Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az átvevő
költségvetési szerv vezetője képviseli.
3. §		
Az átvételi felelőst az oktatásért felelős miniszter jelöli ki.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
A

B

1
2

C

D

E

A társaság
cégneve

székhelye

cégjegyzékszáma

adószáma

főtevékenysége

3

Nemzedékek Tudása
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1143 Budapest,
Szobránc u. 6–8.

01-10-042493

10908679-2-42

58.11’08
Könyvkiadás

4

APÁCZAI Kiadó és
Könyvterjesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság

9500 Celldömölk,
Széchenyi u. 18.

18-09-000260

10380949-2-18

58.11’08
Könyvkiadás

A Kormány 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelete
a nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek 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), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nagycenk, 452/2 helyrajzi
számú ingatlanon fekvő Széchenyi-mauzóleum megóvásához és helyreállításához szükséges tudományos feltárási,
tervezési, valamint kivitelezési munkálatokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket.
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(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
elsőfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
elsőfokú hatóságként jár el,
b)
elsőfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
elsőfokú szakhatóságként jár el.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
másodfokú hatóságként jár el,
b)
másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
másodfokú szakhatóságként jár el.
2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel
rendelkező kormánymegbízottként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat
jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig 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 használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(4) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű
üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások
Az 1. § (1) bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási
hatósági ügyek:
1.
környezetvédelmi hatósági eljárások,
2.
természetvédelmi hatósági eljárások,
3.
általános építésügyi hatósági eljárások,
4.
területrendezési hatósági eljárások,
5.
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
6.
vízügyi hatósági eljárások,
7.
tűzvédelmi hatósági eljárások,
8.
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
9.
útügyi hatósági eljárások,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

12097

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
vízvédelmi hatósági eljárások,
azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás
megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 203/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelete
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 és az egységes működési kézikönyvről szóló
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben,
a 3. §, 4. §, 6. § és 7. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. 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 módosítása
1. §		
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] 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 23. és 34. alcím hatálya kiterjed az (1) bekezdésben megjelölt alapokból, valamint az Európai Vidékfejlesztési
Mezőgazdasági Alapból, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből
a 2014-2020 programozási időszak operatív programjainak keretében finanszírozott közbeszerzésekre is.”
2. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha valamely támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és e rendelet
közreműködő szervezetet említ, azon a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztériumban az irányító hatóság vezetője által kijelölt
szervezeti egységet kell érteni.”
3. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem köteles biztosítékot nyújtani)
„h) az állam, helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulásának többségi befolyása alatt álló, az e) és
f ) pont szerint nem minősülő gazdasági társaság, ha a támogatást
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ha) az állam, helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása vagy – központi költségvetési szerv kivételével –
költségvetési szerv vagyonának fejlesztésére fordítja, vagy
hb) a ha) alpontban meghatározott személyek valamelyikének többségi befolyása alatt álló jogi személy olyan
vagyontárgyának fejlesztésére fordítja, amely közfeladat ellátását szolgálja vagy közfeladat ellátását mozdítja elő,
és az (1) bekezdés szerinti kötelezettsége alól kormányhatározat mentesíti,”
4. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 91. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A központi koordinációs szerv, illetve az irányító hatóság a döntést követő 10 napon belül közzéteszi
a kedvezményezett nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése módjának, a szabálytalanság
következményének és a szabálytalansággal érintett összegnek a feltüntetésével a központi koordinációs szerv által
működtetett honlapon – a személyes adatok kivételével – a szabálytalansági eljárásban a központi koordinációs
szerv, illetve az irányító hatóság vagy a közreműködő szervezet által hozott, szabálytalanság megtörténtét
megállapító jogerős döntéseket.”
5. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 108. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közreműködő szervezet, az igazoló hatóság és a központi koordinációs szerv belső ellenőrzési részlegei
minden év november 15-éig, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági
feladatok ellátására kijelölt tagja minden év december 15-éig megküldik éves ellenőrzési tervüket – az annak
alapjául szolgáló kockázatelemzéssel együtt – az államháztartásért felelős miniszter és az ellenőrzési hatóság
részére. Közreműködő szervezet kijelölése esetén a közreműködő szervezet az éves ellenőrzési tervét minden év
november 15-éig az irányító hatóság részére is megküldi. Az éves ellenőrzési terv változását haladéktalanul meg kell
küldeni az államháztartásért felelős miniszter és az ellenőrzési hatóság részére. Közreműködő szervezet kijelölése
esetén a közreműködő szervezet az éves ellenőrzési terv változását haladéktalanul megküldi az IH részére is.
(2) Az irányító hatóság, illetve a feladat delegálása esetén a közreműködő szervezet minden év november
15-éig megküldi éves helyszíni ellenőrzési tervét – az annak alapjául szolgáló kockázatelemzéssel együtt –
az államháztartásért felelős miniszter és az ellenőrzési hatóság részére. Közreműködő szervezet kijelölése
esetén a közreműködő szervezet az éves helyszíni ellenőrzési tervét minden év november 15-éig az irányító
hatóság részére is megküldi. Az éves helyszíni ellenőrzési terv változását haladéktalanul meg kell küldeni
az államháztartásért felelős miniszter és az ellenőrzési hatóság részére. Közreműködő szervezet kijelölése esetén
a közreműködő szervezet az éves helyszíni ellenőrzési terv változását haladéktalanul megküldi az IH részére is.”
6. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 115. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti közreműködő szervezet az irányító hatósággal kötött teljesítményalapú finanszírozási
szerződésben, illetve az irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti egység finanszírozásának vonatkozásában
a Miniszterelnökség által kiadott támogatói okiratban rögzített feladatmegosztás és feladatátadás alapján,
bármely operatív program valamennyi prioritása végrehajtásában történő – az operatív programokban, illetve
rendszerleírásokban rögzített munkamegosztást nem érintő – kiegészítő közreműködéssel is megbízható.”
7. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 49. alcíme a következő 122/B. §-sal egészül ki:
„122/B. § Ha a 2014–2020 programozási időszakhoz kapcsolódó közbeszerzés tekintetében a 39/B–40/A. § vagy
a 44. § alkalmazásának lett volna helye, de az eljárás megindítására vagy a szerződés módosítására 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 és az egységes
működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2014. (VIII. 14.) Korm.
rendelet hatálybalépését megelőzően úgy került sor, hogy e rendelkezéseket nem alkalmazták, a támogatást
igénylő, illetve a kedvezményezett a 45. § (1) bekezdése szerint utólagos ellenőrzésre köteles benyújtani
az eljárás, illetve módosítás dokumentumait. Ebben az esetben a központi koordinációs szerv a folyamatban lévő
közbeszerzési eljárásba megfigyelőt nem jelöl, és nem kerül sor a 42. § szerinti ellenőrzésre.”
8. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 49. alcíme a következő 122/C. §-sal egészül ki:
„122/C. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások visszafizetésének biztosításaként felajánlott bankgarancia
tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 50. § (1) bekezdése irányadó. A 2007–2013
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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 és az egységes
működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2014. (VIII. 14.) Korm.
rendelet hatálybalépését megelőzően a támogatás visszafizetésének biztosítékaként felajánlott bankgarancia
az abban foglaltak szerint felhasználható.”
9. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
1.
4. § h) pontjában, 6. § (2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdés a) pontjában és 105. § (3) bekezdésében
az „a Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szövegrész helyébe az „az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,
2.
4. alcímének címében az „A Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szövegrész helyébe az „Az európai uniós
források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,
3.
5. §-ában az „A Miniszterelnökséget vezető államtitkár a miniszterelnöknek az európai uniós támogatások
felhasználásáért való felelőssége körében” szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásáért
felelős miniszter” szöveg,
4.
5. § h) pont ha) alpontjában az „egységes működési kézikönyvet készít” szövegrész helyébe az „előkészíti
az egységes működési kézikönyvet” szöveg,
5.
14. § (1) bekezdés e) pontjában az „1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja” szövegrész helyébe a „2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja” szöveg,
6.
30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „a Magyar Állam” szövegrész helyébe az „az állam” szöveg,
7.
33. § (1) bekezdés a) pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garanciaszerződés” szöveg,
8.
33. § (8) bekezdés f ) pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
685/B. §-ában” szövegrész helyébe a „Ptk. 8:2. §-ában” szöveg,
9.
57. § (2) bekezdésében, 3. melléklet D:2 és D:3 mezőjében, valamint 3. melléklet 53. sorában az „a Kormány
európai uniós források felhasználásáért felelős tagja” szövegrész helyébe az „az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,
10.
83. § (2) bekezdés c) és e) pontjában a „685. § b) pontja” szövegrész helyébe a „8:1. § (1) bekezdés 1. pontja”
szöveg,
11.
85. § (6) bekezdésében az „NFÜ” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
12.
101. § (1) és (2) bekezdésében a „232. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „6:47. §-a” szöveg,
13.
101. § (5) bekezdésében a „301. §-a” szövegrész helyébe a „6:48. §-a” szöveg,
14.
106. § (1) bekezdésében az „a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja esetében
a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által
vezetett minisztérium” szöveg
lép.
10. §

(1) Hatályát veszti a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdés 1b. pontjában az „az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet] alapján” szövegrész,
2.
2. § (1) bekezdés 5a. pontjában az „a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján” szövegrész,
3.
21. § (1b) bekezdésében az „– a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján –” szövegrész,
4.
28. § (1) bekezdésében az „a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés a) pontja.

2. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EMK) a következő
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Ha valamely támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és e rendelet
közreműködő szervezetet említ, azon a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztériumban az irányító hatóság vezetője által kijelölt
szervezeti egységet kell érteni.”
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12. §		
Az EMK a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások visszafizetésének biztosításaként felajánlott bankgarancia
tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 50. § (1) bekezdése irányadó.”
13. §		
Az EMK 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
14. §		
Az EMK 1. melléklet
1.
16.1. c) pontjában a „támogatásáról szóló szabályzat” szövegrész helyébe a „támogatására vonatkozó
szabályok” szöveg,
2.
23.3. d) pontjában az „a Miniszterelnökség, mint a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezetet irányító szerv
által meghatározott, a www.szechenyi2020.hu oldalon közzétett” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
3.
160.5. pontjában, 301.2. pontjában, 627.1. pontjában, 638.2. pontjában, 649. pontjában, 654. pontjában,
659.2. a) és b) pontjában, 659.7. pontjában az „a Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szövegrész helyébe
az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,
4.
583.2. pontjában, 659.6. pontjában, 659.8. pontjában, 660.2. pontjában az „A Miniszterelnökséget vezető
államtitkár” szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,
5.
587.1. pontjában, 659.1. pontjában az „a Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szövegrészek helyébe
az „az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter” szöveg,
6.
590.8. pontjában az „a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, mint a fejezetet irányító szerv vezetőjét,”
szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert” szöveg,
7.
593.2. pontjában a „Miniszterelnökségi utasítás” szövegrész helyébe a „TS Eljárásrend” szöveg,
8.
593.3. pontjában a „Miniszterelnökségi utasításban” szövegrész helyébe a „TS Eljárásrendben” szöveg,
9.
606.4. pontjában az „a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, mint a fejezetet irányító szerv vezetője,”
szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,
10.
611.7. pontjában a „KSZ” szövegrész helyébe a „központi koordinációs szerv” szöveg,
11.
612.4. pontjában a „kedvezményezett” szövegrész helyébe a „kedvezményezett, esetlegesen a konzorciumi
tag” szöveg,
12.
613.1. pontjában a „dokumentumcsomagot papíron” szövegrész helyébe a „dokumentumsablont papíron”
szöveg,
13.
613.2. pontjában a „dokumentumcsomagot” szövegrész helyébe a „dokumentumsablont” szöveg,
14.
659.5. pontjában, 660.1. pontjában az „a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak” szövegrész helyébe
az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek” szöveg,
15.
662. c) pontjában az „eredményeként” szövegrész helyébe az „eredményeként az IH és” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti az EMK
1.
111.1. pontjában az „a KSZ egyetértése esetén” szövegrész,
2.
504.1. m) pontjában a „ , melynek előfeltétele a kedvezményezettnek folyósított összegek visszafizetése”
szövegrész,
3.
662. b) pontjában a „feladat” szövegrész.
16. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 203/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
1. Az EMK 1. melléklet 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. A pályázati felhívásokban elő kell írni, hogy a támogatást igénylőnek az esélyegyenlőség és a környezeti
fenntarthatóság területén vállalásokat kell tennie, ha a vállalások közösségi rendeletekben foglalt adatszolgáltatási
kötelezettségekhez vagy az adott operatív programban vállalt indikátorokhoz kapcsolódnak. Egy pályázatban
legfeljebb 6 horizontális szempont kérhető.”
2. Az EMK 1. melléklet 54. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. A garanciaszerződés
126. A garanciaszerződésre irányadó rendelkezéseket a Ptk. LXI. Fejezete határozza meg.”
3. Hatályát veszti az EMK 1. melléklet 127.1–127.3. pontja.
4. Az EMK 1. melléklet 591.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„591.2. Belső projektek esetében a pénzügyi lebonyolítás egységes működési kézikönyvben nem részletezett
folyamata a Rendelet 116. § (7) bekezdése szerint elkészített technikai segítségnyújtás eljárásrend (a továbbiakban:
TS Eljárásrend) szerint történik.”
5. Az EMK 1. melléklete a következő 612.8. és 612.9. ponttal egészül ki:
„612.8. Konzorciumok esetén, ha egy dokumentumcsomag egyes részeit különböző konzorciumi tagok küldik
be, és a konzorciumi tagok egyike a 612.4. pont szerint kérelmezte a mellékletek papír alapú benyújtását, a KSZ
ügyintézési határideje a hiányzó mellékletek postai beérkezésétől kezdődik.
612.9. Ha a 612.4. pont szerinti kérelem esetén a hiányzó mellékletek postai beérkezése a dokumentumcsomag
elektronikus beküldését követő 15 napon belül nem történik meg, a KSZ-nek meg kell kezdenie
a dokumentumcsomag feldolgozását.”
6. Az EMK 1. melléklete a következő 618.4. és 618.5. ponttal egészül ki:
„618.4. A 618.3. pont szerinti meghibásodás esetén, ha a kedvezményezett nem tudja határidőben postára adni
a dokumentumcsomagot, a következő napon történő postára adás esetén a határidőt megtartottnak kell tekinteni.
618.5. A 618.3. pont szerinti tájékoztatásban meg kell jelölni a meghibásodás kezdetét és – ha lehetséges – annak
várható végét.”
7. Az EMK 1. melléklet 661. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„661.1. E fejezet rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az IH az operatív program lebonyolításába KSZ-t vont be.
661.2. A KSZ-ek éves munkatervében foglalt tevékenységek végrehajtása a központi koordinációs szerv, az IH és
a KSZ-ek közötti, az operatív programok végrehajtására kötött teljesítményalapú finanszírozási megállapodás
(a továbbiakban: KSZ Megállapodás) alapján kerül ellenőrzésre, valamint értékelésre.”
8. Az EMK 1. melléklet 663. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„663. A központi koordinációs szerv által elfogadott KSZ elszámolások alapján – az IH-k által elvégzett szakmai
értékelések figyelembevételével – a teljesítésigazolható összeget a központi koordinációs szerv határozza meg,
melyről tájékozatja az IH-t.”
9. Az EMK 1. melléklete a következő 675. és 676. ponttal egészül ki:
„675. A Rendelet 5/B. §-a szerinti ellenőrzéssel kapcsolatos részletszabályokat a központi koordinációs szerv
a www.szechenyi2020.hu honlapon teszi közzé, melyben meghatározza a kincstár, az IH-k és a központi
koordinációs szerv közötti munkamegosztást.
676. A kincstár a Rendelet 68. § (2) bekezdése szerint valamennyi operatív program tekintetében teljes körű
számviteli nyilvántartást vezet, melynek megvalósítása érdekében elkészíti a bizonylati alátámasztás biztosítására
vonatkozó szabályzatot. A szabályzat célja a kincstár részére küldendő számviteli bizonylatok körének és
tartalmának, valamint beküldési határidejének meghatározása. A szabályzat hatálya kiterjed a kincstárra, az IH-kra és
a KSZ-ekre. A szabályzat a www.szechenyi2020.hu honlapon kerül közzétételre.”
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A Kormány 204/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 40. § c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 3. jogcímcsoport)
vonatkozásában]
„c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a kijelölt
közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás terhére indított
projektek esetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,”
2. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
A:14 mezőjében a „Norvég Alap” szövegrész helyébe az „EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég
Finanszírozási Mechanizmus” szöveg,
b)
A:15 mezőjében a „Svájci Alap” szövegrész helyébe a „Svájci–Magyar Együttműködési Program” szöveg,
c)
B:14 és B:15 mezőjében a „Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „európai uniós
források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,
d)
A:24 mezőjében az „Intelligens” szövegrész helyébe az „Integrált” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 40. § d) pontjában az „ , a technikai segítségnyújtás terhére
indított projektek esetében a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy”
szövegrész.
4. §		
Ez a rendelet 2014. augusztus 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 12/2014. (VIII. 14.) HM rendelete
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben a következőket
rendelem el:
1. §		
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) ÁKT: Ágazati Katasztrófavédelmi Terv, amely meghatározza – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) rendelkezéseinek
megfelelően – a katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet esetén a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi
tevékenysége tervezésére, szervezésére, működésére, riasztására, részleges vagy teljes aktivizálására és ezek
végrehajtására vonatkozó feladatokat,
d) honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 13. pontja szerinti honvédségi
szervezet és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.”
2. §		
Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A HKR elemei:
a) a VKCS,
b) az SMVCS-KOT,
c) a Művelet Vezető Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Csoportja (a továbbiakban: MVCS-KOCS),
d) a Katasztrófavédelmi Operatív Csoport (a továbbiakban: KOCS),
e) az Operatív Csoport (a továbbiakban: OCS),
f ) a végrehajtó erők,
g) az Ágazati Információs Központ (a továbbiakban: ÁIK),
h) az MH Járványügyi Védekezési Csoport (a továbbiakban: JVCS).”
3. §		
Az R. 7–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § A HM KÁT a védekezés időszakában
a) irányítja a VKCS-t,
b) jóváhagyásra előterjeszti a honvédelmi miniszternek a katasztrófaveszély esetén alkalmazandó intézkedések,
a veszélyhelyzet esetén alkalmazandó rendeleti úton bevezetett intézkedések ágazaton belüli érvényesülésének
szabályait, továbbá a különleges jogrendet el nem érő mértékű katasztrófák esetén bevezetendő rendszabályokat,
c) felterjeszti a honvédelmi miniszternek a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) jogkörét meghaladó
kirendelésekre vonatkozó javaslatokat, előkészíti a tájékoztatót az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó
bizottsága részére.
8. § A HVKF a védekezés időszakában
a) dönt a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 37. § (3) bekezdés alapján a hatáskörébe tartozó erők kirendeléséről,
b) felügyeli az alárendeltségébe tartozó, katasztrófavédelmi feladatokat végrehajtó állomány tevékenységét,
c) irányítja az SMVCS-KOT-ot.
9. § (1) A VKCS a HKR felsőszintű közigazgatási, védelmi igazgatási és külső-belső koordinációs feladatokat ellátó
szerve, mely a HM KÁT döntéseinek előkészítéséért, illetve a honvédelmi miniszter részére felterjesztésre kerülő
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javaslatok szakmai kidolgozásáért, a HM-hez beérkező igények pontosításáért, és a pontosított igények SMVCS-KOT
felé történő továbbításáért, valamint a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központtal (a továbbiakban: NVK)
történő együttműködésért felel.
(2) A VKCS részleges vagy teljes állománnyal a HM KÁT intézkedése alapján, a HVKF egyidejű tájékoztatása mellett
kerül aktivizálásra. Azonnali intézkedést igénylő helyzetben, a VKCS vezetőjének döntése alapján – a HM KÁT
tájékoztatása mellett – a VKCS részleges vagy teljes állománnyal kerül aktivizálásra.
(3) A VKCS vezetői beosztást a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezet, illetve a honvédelmi
miniszter irányítása alatt álló, védelmi igazgatási feladatok szakmai előkészítését végző és végrehajtását koordináló
központi hivatal vezetői állományából, a HM KÁT által kijelölt személyek látják el.
(4) A VKCS szakmai összetételét a HM KÁT határozza meg. A HVKF-et a VKCS-ben az általa kijelölt és vezényelt
állandó összekötő képviseli.
(5) A VKCS állomány és a HVKF összekötő feladatellátása heti váltásban, havi szolgálatvezénylés alapján, illetve
az aktivizálást követően 24 órás váltásban, laktanyán kívüli készenléti szolgálat keretei között történik.
(6) A VKCS a védekezés időszakában
a) kidolgozza a HM KÁT KKB-ban való képviseletével összefüggő, a honvédelmi ágazatra háruló feladatok
végrehajtásához szükséges előterjesztéseket,
b) előkészíti a honvédelmi miniszter és a HM KÁT döntéseit,
c) a HM KÁT által meghatározottak szerint koordinálja a feladatok végrehajtását,
d) kiküldött ágazati szakértőin keresztül a HM nevében folyamatos kapcsolatot tart fenn a KKB operatív
munkaszervével, a védekezésben érintett központi államigazgatási szervekkel, a védelmi igazgatás területi és helyi
szerveivel, valamint a honvédelemben közreműködő szervekkel, elemzi az információkat és végzi a szükséges
HM-en belüli és kívüli koordinációt,
e) közreműködik a fővárosi és megyei védelmi bizottságok hatáskörébe utalt döntések előkészítésében és
végrehajtásában,
f ) folyamatosan együttműködik az SMVCS-KOT-tal és pontosított információkkal látja el azt az MH védekezésben
való közreműködésével kapcsolatos igények vonatkozásában, mely tevékenység nem befolyásolja a KKB NVK
részéről a VKCS, illetve az SMVCS-KOT irányába történő párhuzamos információáramlást.
10. § (1) Az SMVCS-KOT a HKR felsőszintű katonai vezetési feladatokat ellátó szerve, amely részleges vagy teljes
állománnyal a HVKF intézkedése alapján, a HM KÁT egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra. A feladatellátás
heti váltásban, havi szolgálatvezénylés alapján, illetve az aktivizálást követően 24 órás váltásban, laktanyán kívüli
készenléti szolgálat keretei között történik.
(2) Azonnali intézkedést igénylő helyzetben, az SMVCS-KOT parancsnokának döntése alapján – a HM KÁT és a HVKF
egyidejű tájékoztatása mellett – az SMVCS-KOT részleges vagy teljes állománnyal kerül aktivizálásra.
11. § (1) Az SMVCS-KOT parancsnok feladatait, valamint az SMVCS-KOT szakmai feladatait a HVKF által kijelölt
személyek látják el. Az SMVCS-KOT a HVKF intézkedése alapján, az SMVCS-KOT parancsnok javaslatára további
személyekkel kiegészíthető.
(2) Az SMVCS-KOT a védekezés időszakában
a) összegyűjti és feldolgozza a várható és a bekövetkezett katasztrófák felméréséhez, értékeléséhez szükséges
információkat,
b) riasztja a katasztrófavédelemre kijelölt honvédségi erőket,
c) kezdeményezi a végrehajtó erők igénybevételét,
d) a HVKF, illetve a honvédelmi miniszter döntése alapján kirendeli a riasztott erőket,
e) irányítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásába bevont honvédségi erőket,
f ) irányítja a veszélyeztetett katonai szervezetek biztonságos helyre történő kivonását,
g) javaslatot tesz a HKR-be kijelölt erők alkalmazására, esetleges megerősítésére, váltására, valamint
a katasztrófavédelembe bevonandó erők kijelölésére és felkészítésére,
h) folyamatosan információt biztosít a VKCS részére a honvédségi erők védekezésben való közreműködésére
irányuló, HM-hez érkező igények teljesíthetőségéről, illetve azok teljesítésének helyzetéről,
i) az MH-n kívüli együttműködőkkel a VKCS-n keresztül tartja a kapcsolatot,
j) előkészíti a HVKF-nek a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos döntéseit.
12. § (1) Az MVCS-KOCS és a KOCS a HKR középszintű katonai vezetési szerve, amely teljes állománnyal
az SMVCS-KOT parancsnok intézkedése alapján kerül aktivizálásra. A feladatellátásuk heti váltásban, havi
szolgálatvezénylés alapján, illetve az aktivizálást követően 24 órás váltásban, laktanyán kívüli készenléti szolgálat
keretei között történik.
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(2) Az MVCS-KOCS és KOCS működtetésére kötelezett szervezeteket a HVKF jelöli ki.
(3) Az MVCS-KOCS a védekezés időszakában az SMVCS-KOT irányítása alapján az OCS-okon keresztül, a KOCS-ok
pedig közvetlenül vezetik a végrehajtó erőket.
13. § A katasztrófavédelmi tevékenység során, szükség esetén az SMVCS-KOT parancsnok vagy az MVCS-KOCS-ot,
illetve a KOCS-okat működtető szervezetek vezetőinek javaslata alapján a HKR-be kijelölt végrehajtó erőkből
előzetesen kialakított munkacsoportoktól eltérő végrehajtó szervezetek is kialakíthatók és felkészítés után
alkalmazhatók.”
4. §

(1) Az R. 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A végrehajtó erők feladatai:)
„b) közreműködés az SMVCS-KOT, az MVCS-KOCS, illetve a KOCS-ok feladatszabása alapján a katasztrófák elleni
védekezésben.”
(2) Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A katasztrófavédelmi tevékenységet végző katonai erők sem polgári, sem más szerv alárendeltségébe nem
kerülnek, vezetésük az MH Művelet Vezetési Rendszer (a továbbiakban: MH MVR) vezetési rendje szerint történik.
A katasztrófavédelmi munkák helyszínén szakmai feladataikat a helyi védelemvezető határozza meg, a kirendelt
erők parancsnokai útján.”

5. §		
Az R. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § Az ÁIK végrehajtja a 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat – nukleáris-, vegyi és
biológiai veszélyhelyzetben –, értékelt adatokat szolgáltat a VKCS javaslatai, illetve az SMVCS-KOT döntései
előkészítéséhez, és azonnal értesíti a közvetlenül veszélyeztetett katonai szervezeteket.”
6. §		
Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A KKB operatív munkaszervében ágazati szakértőként részt vesznek a VKCS-nak a HM katasztrófavédelmi
tevékenységét koordináló szervezetének és a honvédelmi miniszter irányítása alatt álló, védelmi igazgatási feladatok
szakmai előkészítését végző és végrehajtását koordináló központi hivatalának kijelölt képviselői. Feladatkörükben
egyidejűleg, folyamatosan információt szolgáltatnak a VKCS és az SMVCS-KOT részére.”
7. §		
Az R. 18. §-át megelőző Katasztrófavédelmi riasztás alcím címe helyébe a következő alcím lép:
„Katasztrófavédelmi riasztás, aktivizálás”
8. §		
Az R. 19. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A KKB-tól, annak operatív munkaszervétől, valamint annak működése eléréséig a megyei, fővárosi védelmi
bizottságoktól érkező katasztrófavédelmi feladatokban való közreműködésre történő felkérés esetén a VKCS, illetve
a VKCS kikülönített elemeként a KKB operatív szervébe beosztott ágazati szakértők ágazati központi ügyeleti szerv
általi riasztását, illetve a riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes aktivizálását a HM KÁT rendeli el. A HKR
5. § b)-h) pontjaiban meghatározott elemeinek riasztását, illetve a riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes
aktivizálását a HM KÁT egyidejű tájékoztatása mellett a HVKF rendeli el.
(2) A HKR teljes aktivizálására a VKCS vezető és az SMVCS-KOT parancsnoka együttes javaslatot tesz a HM KÁT részére
a HVKF egyidejű tájékoztatása mellett.
(3) A HKR 5. § b)–h) pontjaiban meghatározott elemeinek riasztását, illetve a riasztáson keresztül történő részleges
vagy teljes aktivizálását – azonnali intézkedést igénylő esetben a HM KÁT és a HVKF egyidejű tájékoztatása mellett –
az SMVCS-KOT parancsnoka is jogosult elrendelni.”
9. §		
Az R. a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § A 9. § (2) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében és a 19. § (1) és (3) bekezdésében hivatkozott készenléti
szolgálatok részleges vagy teljes aktivizálását a jogosultak, az arra okot adó helyzet szakmai szempontok szerinti
értékelése alapján rendelik el. A szakmai értékelés kiterjed különösen a kialakult helyzet földrajzi kiterjedésére,
a fenyegetett személyek és anyagi javak körére, valamint a honvédségi közreműködés mértékére.”
10. §		
Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A honvédelmi erők kirendelésének általános rendje szerint a katasztrófa típusa szerinti országos hatáskörű
irányító szerv, illetve a megyei, fővárosi védelmi bizottság az igénybevételre vonatkozó kérését a KKB-hez, vagy
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annak operatív munkaszervéhez terjeszti fel. A KKB, vagy annak operatív munkaszerve az igényeket továbbítja
az ágazat központi ügyeleti szervének. Amennyiben a kormányzati koordinációs szerv nem kerül összehívásra
az igénybevételre vonatkozó kérést közvetlenül az ágazat központi ügyeleti szerve részére kell megküldeni, aki
erről haladéktalanul értesíti a VKCS vezetőjét, illetve az SMVCS-KOT parancsnokát. A kirendelésről a honvédelemi
miniszter, illetve a HVKF dönt.”
11. §		
Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) Rendkívüli esetben, amennyiben a katasztrófa következtében az élet- és vagyonmentés indokolja
az azonnali intézkedést és katonai képességek közreműködését, a védelmi igazgatási, rendvédelmi, vagy
az Országos Mentő Szolgálathoz tartozó szervek igénye alapján, illetve ha az ebből adódó késedelem súlyos
következménnyel járna, közvetlenül az érintett által felkért katonai szervezet parancsnoka a regionális
együttműködés kereteire figyelemmel saját hatáskörben dönt a segítségnyújtásról, melynek során a közreműködés
mértéke és jellege nem veszélyeztetheti az adott katonai szervezet alaprendeltetés szerinti feladatellátásának
maradéktalan biztosítását, a készenlét fenntartását, a hadrafoghatóság szintjét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kirendelés és feladatvégrehajtás jóváhagyását az adott katonai szervezet
parancsnoka a tevékenység megkezdésével párhuzamosan a hadműveleti ügyeleti szolgálatok útján, illetve
aktivizált HKR esetén a HKR vezetési rendjének megfelelő úton kezdeményezi a HVKF-nél.
(3) A rendkívüli kirendelésről a KKB operatív munkaszervét – annak működése esetén – az SMVCS-KOT parancsnoka
a VKCS-n keresztül tájékoztatja.
(4) A rendkívüli kirendelés időtartama kizárólag a közvetlen életveszély és a jelentős anyagi kár bekövetkezte
közvetlen veszélyének fennállásáig, illetve a védekezésben résztvevő társszervek, szervezetek részére történő
feladatátadásig terjedhet ki.
(5) Az (1) és (4) bekezdésekben foglalt feltételek megszűnését követően, a további közreműködésre vonatkozó
elöljárói feladatszabás hiányában a kirendelt képességeket haladéktalanul vissza kell vonni.
(6) A rendkívüli kirendelések során felmerülő veszteségek pótlásáról, költségek elszámolásáról és járandóságok
biztosításáról a kirendelő katonai szervezet parancsnokának összefoglaló jelentésére és előterjesztésére
figyelemmel a HVKF dönt.”
12. §		
Az R. 23. és 24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„23. § A HM KÁT a felkészülés és a megelőzés időszakában
a) gondoskodik a HKR felkészítéséről,
b) irányítja a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos nemzetközi együttműködést,
c) kijelöli a KKB szerveibe a HM-et képviselő szakembereket,
d) a katasztrófavédelmi ágazati költségvetés felhasználása irányelveinek jóváhagyásával gondoskodik
a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges egyes eszközök beszerzéséről, a feladatok végrehajtására
kijelölt állomány védelméhez szükséges egyes technikai és védőeszközök biztosításáról,
e) meghatározza a VKCS szakmai összetételét.
24. § A HVKF a felkészülés és a megelőzés időszakában
a) szabályozza a középszintű vezető szervek, végrehajtásban részt vevő katonai szervezetek Katasztrófavédelmi
Alkalmazási Terveinek kidolgozását,
b) kijelöli az MVCS-KOCS-ot, a KOCS-okat, illetve a tervezett végrehajtó erőket,
c) jóváhagyásra felterjeszti a HM KÁT útján a honvédelmi miniszter részére az egyes katasztrófatípusok
sajátosságaira kidolgozott ÁKT-t,
d) biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kijelölt erők igénybevételi feltételeinek folyamatos
meglétét,
e) szabályozza az alárendeltségébe tartozó készenléti szolgálatok vezénylésének, ellátásának rendjét, a HKR riasztási
feltételeit,
f ) gondoskodik a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges technikai eszközök hadrafoghatóságáról,
g) kijelöli az MH nukleáris, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezet HKR részeként
működő elemeit, szabályozza a működés rendjét,
h) meghatározza az SMVCS-KOT szakmai összetételét.”
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13. §

(1) Az R. 25. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezete a felkészülés és megelőzés időszakában)
„h) meghatározott állományának készenléti szolgálatba vezénylésével biztosítja a VKCS működését.”
(2) Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló, védelmi igazgatási feladatok szakmai előkészítését és végrehajtását
koordináló központi hivatal a felkészülés és megelőzés időszakában
a) koordinálja a HM KÁT KKB tagságából adódó védelmi igazgatási feladatokat,
b) szakmai segítséget nyújt a honvédelmi igazgatás területi szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához,
c) a katasztrófavédelmi szervekkel együttműködve részt vesz a megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei
komplex védelmi igazgatási továbbképzésének megszervezésében, végrehajtásában,
d) javaslatot tesz a HM KÁT részére a központi államigazgatási szervekkel való – védelmi igazgatással kapcsolatos –
szakmai kapcsolattartás rendjére,
e) meghatározott állományának készenléti szolgálatba vezénylésével biztosítja a VKCS működését,
f ) biztosítja a VKCS működésének infrastrukturális feltételeit.”
(3) Az R. 25. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az SMVCS-KOT működtetéséért felelős szervezet a felkészülés és megelőzés időszakában
a) koordinálja az ÁKT kidolgozását és összeállítja az ÁKT-t,
b) részt vesz a katasztrófavédelmi gyakorlatok előkészítésében és levezetésében, ennek keretében elkészíti
a gyakorlatok minisztériumi szintű levezetési tervét,
c) összehangolja a középszintű vezető szervek és a végrehajtó erők katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervező és
kidolgozó munkáját,
d) biztosítja az SMVCS-KOT riasztási, aktivizálási feltételeit,
e) szervezi és végrehajtja a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erők felkészítésének és készenlétének
ellenőrzését,
f ) előkészíti és levezeti az SMVCS-KOT katasztrófavédelmi feladatokra történő szakmai felkészítését.”
(4) Az R. 25. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság)
„b) működteti az ágazati „veszélyes anyag és veszélyes objektum” adatbázist, melynek felhasználhatóságát biztosítja
az SMVCS-KOT működtetéséért felelős szervezet és az Ágazati Információs Központot működtető szervezet részére.”

14. §

(1) Az R. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A HM KÁT szakirányítást gyakorol a VKCS, illetve az SMVCS-KOT katasztrófavédelmi felkészítése, kiképzése,
továbbképzése, valamint a HKR elemeinek gyakorlatokon történő részvétele felett.”
(2) Az R. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az SMVCS-KOT működtetéséért felelős szervezet vezetője által az SMVCS-KOT katasztrófavédelmi felkészítésére
vonatkozó, a HVKF útján felterjesztett felkészítési tervet a HM KÁT hagyja jóvá.”
(3) Az R. 30. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A VKCS szakmai felkészítését a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezete és a honvédelmi
miniszter irányítása alatt álló, védelmi igazgatási feladatok szakmai előkészítését végző és végrehajtását koordináló
központi hivatala közösen szervezi, a közösen felterjesztett felkészítési tervet a HM KÁT hagyja jóvá.”
(4) Az R. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az MVCS-KOCS-ot, illetve KOCS-ot felállító szervezet megszervezi a védekezésre kijelölt szervezetek
állományának felkészítését.”

15. §

(1) Az R. 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A VKCS, az SMVCS-KOT, az MVCS-KOCS, a KOCS-ok állománya, az ÁIK kijelölt állománya, valamint a kijelölt
végrehajtó erők meghatározott munkacsoportjai laktanyán kívüli katasztrófavédelmi készenléti szolgálatot látnak el.
(2) Aktivizálást követően az (1) bekezdés szerinti készenléti szolgálatok szolgálati helyükön hajtják végre
katasztrófavédelmi feladataikat.”
(2) Az R. 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti készenléti szolgálatok beérkezési kötelezettségének óraszámát az adott készenléti
szolgálat szolgálati intézkedésének tartalmaznia kell.”
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16. §		
Az R.
a)
3/A. §-ában a „Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: KOT)” szövegrész helyébe a „Stratégiai
Művelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: SMVCS-KOT)”,
b)
4. §-ában a „közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkára (a továbbiakban:
HM KÁT)”,
c)
15. § (4) bekezdésében, 17. §-ában, 25. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában, 29. § (1) bekezdésében, 31. §
(3) bekezdésében a „HM közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe a „HM KÁT”,
d)
15. § (5) bekezdésében az „a KOT” szövegrész helyébe az „az SMVCS-KOT”,
e)
19. § (5) bekezdésében az „a KOT vezető”, szövegrész helyébe az „az SMVCS-KOT parancsnok”,
f)
22. § a) pontjában a „jóváhagyja” szövegrész helyébe a „kiadja”,
g)
25. § (1) bekezdés e) pontjában a „tárcát” szövegrész helyébe a „HM-et”,
h)
28. § b) pontjában az „a KOT” szövegrész helyébe az „az SMVCS-KOT parancsnok”,
i)
29. § (2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § (3) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar
főnöke” szövegrész helyébe a „HVKF”,
j)
36. § (1) bekezdésében az „irányul” szövegrész helyébe az „irányulnak”,
k)
36. § (1) bekezdésében a „törvényi” szövegrész helyébe az „alaptörvényi”
szöveg lép.
17. §		
Hatályát veszti az R. 25. § (2) bekezdése.
18. §		
Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Hende Csaba s. k.,

		

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 13/2014. (VIII. 14.) HM rendelete
a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a 4–9. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben, a 6. § tekintetében a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) honvédségi jármű: a rendeltetésszerű használat során közutat is igénybevevő, az MH-ban rendszeresített és
üzemeltetett közúti és terepjáró jármű, ide nem értve a kerekes harcjárműveket,”
2. §		
Az R. 3. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A honvédségi érdekkörbe tartozó civil szervezetek tagjai részére a honvédségi jármű vezetését szolgálati
érdekből kérelemre a honvédelmi miniszter engedélyezi.”
3. §

(1) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A honvédségi járművek, harcjárművek és áramforrás aggregátok igénybevétele nem honvédségi szervezetek,
természetes személyek, jogi személyek részére egyedi igény esetén – a (6) és (7) bekezdésben meghatározott
kivétellel – kiegészítő tevékenység keretében engedélyezhető.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 110. szám

12109

(2) Az R. 4. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A honvédelmi miniszter által fenntartott köznevelési intézmény részére a honvédségi járművek, harcjárművek és
áramforrás aggregátok igénybevétele honvédségi érdekből térítésmentesen engedélyezhető.
(7) Honvédségi érdekből a honvédségi szervezetekhez érkező delegációk, és nem honvédségi szervezetek
tagjainak honvédségi járműveken a honvédségi szervezetek állományával együtt történő szállítása térítésmentesen
engedélyezhető.”
4. §		
Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A már forgalomba helyezett honvédségi jármű átalakításához szükséges előzetes engedély kiadására vonatkozó
kérelmet a közlekedési hatósághoz – a szaktervező által jóváhagyott műszaki dokumentációval együtt – csak
a hadfelszerelés fejlesztésekért felelős HM szervezet vezetőjének hozzájárulásával lehet benyújtani.”
5. §		
Az R. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ER. 2. § (9) bekezdése szerinti N kategóriába tartozó honvédségi járműveket nem kell felszerelni az MR. 92. §
(2) bekezdésében meghatározott menetíró műszerrel (a továbbiakban: tachográf ), és az MR. 93/A. §-ában
meghatározott sebességkorlátozóval.”
6. §		
Az R. 27–29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) Az új honvédségi járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatát a tulajdonosként bejegyzett szervezet
vezetőjének meghatalmazása alapján a hatósági szerződéssel rendelkező vizsgálóállomásokon a gyártó, vagy
a forgalmazó végzi a speciális katonai követelmények figyelembevételével.
(2) A honvédségi szervezetek felelősek azért, hogy a rendelet hatálya alá eső, forgalomban tartott gépjárműveik
a műszaki, közlekedés-biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfeleljenek.
28. § (1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott honvédségi járművek műszaki, közlekedés-biztonsági és
környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzését egyidejűleg az időszakos vizsgálat keretében kell elvégezni.
(2) A honvédségi járművek időszakos vizsgálatát, a forgalmi engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítását
elsődlegesen a honvédségi vizsgáló állomásokon, a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező
honvédségi vizsgabiztosok (a továbbiakban: vizsgabiztosok) végezhetik. A honvédségi vizsgáztatás feltételeinek
hiánya esetén az időszakos vizsgálatokat a közlekedési hatóság által üzemeltetett, vagy hatósági szerződéssel
rendelkező vizsgáló állomásokon kell elvégezni.
(3) A honvédségi vizsgáló állomásokon a vizsgabiztosok kizárólag a honvédségi járművek időszakos vizsgálatát
végezhetik.
(4) A honvédségi szervezetek mentesülnek az időszakos vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos hatósági eljárások
díjainak megfizetése alól, ha a jármű vizsgálatát honvédségi vizsgálóállomáson végzik.
29. § (1) A honvédségi járművek műszaki alkalmasságának érvényességét jelző érvényesítő címkéket és plaketteket
– szín és darabszám szerint – a honvédségi vizsgálóállomások részére a tulajdonosként bejegyzett szervezet
közvetlenül a gyártótól szerzi be, és ezekkel a szükséges mennyiségben ellátja a vizsgabiztosokat.
(2) A tulajdonosként bejegyzett szervezet a beszerzett címke készletekről és plakettekről – szín és darabszám
szerint – készített kimutatást az átvételt követő 5 napon belül megküldi a közlekedési hatóságnak.”
7. §		
Az R. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vizsgabiztosok mentesülnek az ER. 12/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott követelmény teljesítése
alól, amennyiben a honvédségi vizsgáló állomáson a vizsgált jármű mozgatása a jármű vezetésére jogosító vezetői
engedéllyel rendelkező segítő személyzet útján biztosított.”
8. §		
Az R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) Az egykörös fékberendezéssel forgalomba helyezett, valamint a mérete alapján a vizsgasoron nem
vizsgálható járművek időszakos vizsgálatánál a görgős fékerőmérő berendezés és a mérő-adatgyűjtő berendezés
kiírószerkezetes vagy adattárolós lassulásmérő berendezéssel helyettesíthető.
(2) Az időszakos vizsgálatnál az ER. 2. § (9) bekezdése szerinti N kategóriába tartozó honvédségi járművek
mentesülnek a beépített tachográf és sebességkorlátozó műszeres ellenőrzésének, hitelesítésének és illesztésének
az ER. 5. mellékletében foglalt kötelezettsége alól.”
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9. §		
Az R. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) A Magyarország területén kívüli tartós katonai missziós feladatokra kijelölt honvédségi járműveken
a külföldre távozás előtt el kell végezni az időszakos vizsgálatot.
(2) Az időszakos vizsgálatot csak a visszaérkezést követően kell végrehajtani, ha a honvédségi jármű következő
időszakos vizsgálatának határideje a missziós feladat külföldön történő végrehajtásának időszakára esik.”
10. §		
Az R.
a)
9. § (2) bekezdésében az „intézkedést” szövegrész helyébe a „határozatot”,
b)
9. § (3) bekezdésében a „típusbizonyítvánnyal” szövegrész helyébe a „forgalombahelyezési engedéllyel”,
c)
11. § (1) bekezdésében a „HM felsőszintű logisztikai tervező, irányító és végrehajtó szerv” szövegrész helyébe
a „hadfelszerelés fejlesztésekért felelős HM szervezet”,
d)
14. § (1) bekezdésében az „EURO–4” szövegrész helyébe az „EURO–4 és annál magasabb”,
e)
30. § (1) bekezdésében a „műszaki adatlappal” szövegrész helyébe a „plakettekkel”,
f)
30. § (2) bekezdésében a „műszaki adatlapokat” szövegrész helyébe a „plaketteket”,
g)
38. § (1) bekezdésében az „EURO–5” szövegrész helyébe az „EURO–5 és annál magasabb”
szöveg lép.
11. §		
Hatályát veszti az R. 9. § (2) bekezdésében az „ , illetve a szervezetbe állítási” szövegrész, valamint a 35–36. §.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 298/2014. (VIII. 14.) 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 Jaime Alberto Cabal Sanclemente rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Kolumbiai Köztársaság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2014. július 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. július 18.
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03445-1/2014.

A köztársasági elnök 299/2014. (VIII. 14.) 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 Juraj Chmiel rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Cseh Köztársaság magyarországi rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2014. július 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. július 25.
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03551-1/2014.
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A köztársasági elnök 300/2014. (VIII. 14.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetéséért, valamint a magyar nemzet és más nemzetek kulturális
kapcsolatainak gazdagításában szerzett érdemeiért
Ullein-Reviczky Lovice Mária művészettörténész részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. április 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. április 17.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01417-10/2014.

A köztársasági elnök 301/2014. (VIII. 14.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–bajor gazdasági kapcsolatok elmélyítése és a Magyarországra irányuló német befektetések ösztönzése
érdekében végzett tevékenysége, valamint a magyar–német védelempolitikai együttműködés további erősítésében
játszott szerepe elismeréseként
Christian Schmidt, a Bundestag (CSU) képviselője, a Szövetségi Védelmi Minisztérium parlamenti államtitkára részére,
a magyarországi demokratikus átalakulás és a többpártrendszer kialakításában játszott felbecsülhetetlen szerepe,
valamint az objektív Magyarország-kép kialakítása érdekében tett erőfeszítései elismeréseként
dr. Hermann Otto Solms volt Bundestag-képviselő (FDP), a Bundestag egykori alelnöke részére a
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MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. május 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. május 12.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01417-18/2014.

A köztársasági elnök 302/2014. (VIII. 14.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a német–magyar kapcsolatok ápolása terén végzett eredményes munkája, valamint az országaink közötti vezetői
szintű együttműködés javítása érdekében tett erőfeszítései elismeréseként
dr. Hans Dieter Heumann nagykövet, a Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Szövetségi Biztonságpolitikai
Akadémia) elnöke részére,
a magyar–bajor gazdasági kapcsolatok elmélyítése és a Magyarországra irányuló német befektetések ösztönzése
érdekében végzett tevékenysége, valamint az objektív Magyarország-kép kialakításában játszott szerepe
elismeréseként
Hartmut Koschyk Bundestag-képviselő (CSU), a Szövetségi Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. július 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. július 24.
		
		

KEH ügyszám: VIII-1/01417-22/2014.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök 303/2014. (VIII. 14.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–német kapcsolatok elmélyítésében játszott aktív szerepéért
Cornelia Pieper, a Bundestag (FDP) képviselője, a Németországi Szövetségi Köztársaság Külügyminisztériumának volt
államminisztere részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata
a magyar–német kapcsolatok elmélyítéséért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Jens Ackermann, a Bundestag (FDP) Német–Magyar Baráti Tagozatának volt elnöke részére,
az Európa Tanács fórumain, Magyarország melletti következetes és elkötelezett kiállásáért
Joachim Hörster, a Bundestag (CDU) képviselője, a Bundestag delegációjának vezetője részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. július 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. július 24.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/00467-10/2014.

A köztársasági elnök 304/2014. (VIII. 14.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a Magyarországra irányuló bajor befektetések és a magyar–német gazdasági kapcsolatok elmélyítésének
ösztönzése érdekében végzett tevékenysége, valamint az objektív Magyarország-kép kialakításáért tett erőfeszítései
elismeréseként
Michael Glos volt Bundestag-képviselő (CSU), egykori gazdasági miniszter részére,
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a magyarországi németekkel ápolt szoros és személyes kapcsolatáért és szervezeteik támogatásáért
Reinhold Gall, a Németországi Szövetségi Köztársaság Baden-Württemberg tartományának belügyminisztere részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. július 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. július 24.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01416-11/2014.

A Kormány 1455/2014. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljes tulajdonosi szétválasztására vonatkozó
döntésekről
1. A Kormány
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – gondoskodjon a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen
Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Magyar Gáz Tranzit Zrt.) az MVM Magyar Villamosművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában álló részvényeinek állam javára történő megvásárlásáról,
a társasági részesedésről készített értékbecslésben meghatározott forgalmi értéken;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy biztosítson költségvetési
forrást az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban:
MFB Invest Zrt.) a Magyar Gáz Tranzit Zrt.-ben meglévő részesedése állam javára történő megszerzésére
az értékbecslésben meghatározott összeg erejéig;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. szeptember 25.
c)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a b) pont alapján biztosított forrás rendelkezésre állása esetén
– az MNV Zrt. útján – gondoskodjon a Magyar Gáz Tranzit Zrt.-nek az MFB Invest Zrt. tulajdonában álló
részvényeinek állam javára történő megvásárlásáról, a társasági részesedésről készített értékbecslésben
meghatározott forgalmi értéken;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. szeptember 30.
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d)

felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az a) és c) pontok alapján állami tulajdonba kerülő társasági
részesedések feletti állami tulajdonosi jogok gyakorlójaként – miniszteri rendeletben – gondoskodjon
a Belügyminisztérium kijelöléséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a társasági részesedések állami tulajdonba kerülését követően azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1456/2014. (VIII. 14.) Korm. határozata
egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében
történő előirányzat-átcsoportosításról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a)
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 22. Egyes székesfehérvári stratégiai
jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása címmel történő kiegészítését,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében
2000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 22. Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak
önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési
fejezetéből egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülése
érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2014. augusztus 31-ig támogatási
megállapodást köt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával;
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást – a 2. pont szerinti megállapodás megkötését követően,
legkésőbb 2015. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel – folyósítsa Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata számára.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztar
tási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

IX.
347884
018450

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8
3

Cím
szám

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

K8

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztar
tási
Fejezet
egyedi
szám
azonosító

Cím
név

Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai
22

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztar
tási
Fejezet
egyedi
szám
azonosító

Fejezet
név

2 000,0
-2 000,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 110. szám

1. melléklet az 1456/2014. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

Millió forintban, egy tizedessel
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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."

Jogcím
név

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
2 000,0

III.n.év

IV.n.év

2 000,0
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A Kormány 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
egyes kormányhatározatok módosításáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, valamint
a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 2614,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli
kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, emberi erőforrások minisztere, nemzeti fejlesztési
miniszter, az Országos Bírósági Hivatal elnöke
Határidő:
2015. június 30.
2. A Kormány a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsult kötelezettségvállalás miatt
kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból
a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 153. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél
keletkezett 99 000 ezer forintnak, valamint a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetnél keletkezett
620 959 ezer forintnak a felhasználását engedélyezi, és
b)
az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. A Kormány az Ávr. 153. §-ban biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet
8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 42. Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb
rendezvények, események támogatása jogcímcsoportnál a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési
maradványokból 44 780 ezer forintnak 2014. június 30. utáni változatlan célú további felhasználását.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. A Kormány a Kvtv. 37. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 20 643 ezer forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása címen belül, a 3. melléklet
szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
5. A Kormány egyetért azzal, hogy a Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat1.) végrehajtása során a Határozat1. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzatátcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
fejezet, 12. Balassi Intézet cím javára átcsoportosított 1200,0 millió forintból 240,0 millió forint a XVIII. Külgazdasági
és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra
2015. március 31-i elszámolási, és visszafizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidővel.
6. A pénztárgépek cseréjének és beszerzésének támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozatban a „2014. június 30.”
szövegrész helyébe a „2014. december 31.” szöveg lép.
7. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozatban a „2014. június 30., a Balassi
Intézet cím jogcímcsoport javára átcsoportosított 50,0 millió forint és a Civil Alap – pályázati program jogcímcsoport
javára átcsoportosított 1800,0 millió forint tekintetében 2014. december 31., a Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
alcím javára átcsoportosított 600,0 millió forint tekintetében 2015. február 28.” szövegrész helyébe a „2014. június
30., a Balassi Intézet cím jogcímcsoport javára átcsoportosított 50,0 millió forint és a Civil Alap – pályázati program
jogcímcsoport javára átcsoportosított 1800,0 millió forint tekintetében 2014. december 31., a Gyógyító-megelőző
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8.

9.

10.

11.

ellátás intézetei alcím javára átcsoportosított 600,0 millió forint tekintetében 2015. február 28., a Szegedi Szabadtéri
Játékok infrastruktúrájának fejlesztése jogcímcsoport javára átcsoportosított 280,0 millió forint tekintetében
2014. december 30.” szöveg lép.
A Kormány egyetért azzal, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek
szervezése, a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása, továbbá a magyar
komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1193/2014. (III. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat2.)
végrehajtása során a Határozat2. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének
változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
jogcímcsoport javára átcsoportosított 900,0 millió forintból 163,9 millió forint a K1. Személyi juttatások kiemelt
előirányzat, 44,3 millió forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat,
441,8 millió forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat, 250,0 millió forint a K5. Egyéb működési célú kiadások
kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
A Kormány egyetért azzal, hogy a nemzeti sírkert részeként védett nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvása
és helyreállítása érdekében szükséges feladatokról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1364/2014. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Határozat3.) végrehajtása során a Határozat3. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás
összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete
cím javára átcsoportosított 127,0 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és
Fesztiválközpont cím terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli
visszahagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat4.) végrehajtása során a Határozat4. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzatátcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti
Választási Iroda cím, 1. Nemzeti Választási Iroda alcím javára átcsoportosított 7000,0 millió forint az I. Országgyűlés
fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. A 2014. évi választások
előkészítése jogcímcsoport terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
A Határozat4. 2. pontjában a „Nemzeti Választási Iroda és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére
biztosított összeg tekintetében 2014. november 30.” szövegrész helyébe a „Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet részére biztosított összeg tekintetében 2014. november 30.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozathoz
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító
015558

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

12

15
347862
297102

Alcím
szám

K3
K6
K7
1

54

K5

17
VI.

347873

XX.

3

20

271489

K5

XLIII.

2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

6

13

1

329639

K1
K2
K3
K6

4

K5

2

1

K5

2

66,4
55,0
120,0

150,0
-2 614,4

K6
K6

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások
Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásával
kapcsolatos kiadások
Beruházások

251,8
68,1
49,5
330,6

63,0
593,0

200,0
667,0

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

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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6

Államháztartási egyedi
azonosító

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Bíróságok

28

295202

Kiemelt
előir.
szám

015558
347862
347873

Fejezet
szám

Cím
szám

XI.

VI.
XX.

271489

12
15

3
20

Alcím
szám

1

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

13

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

54

4
2

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

Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Jogcím
név

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása
Bíróságok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

6

28

295202

Jogcím
csop.
szám

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
időarányos
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
egyéb:
azonnal
2 példány

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

241,4
150,0
700,0

63,0
593,0
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Államháztartási egyedi
azonosító

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
2 614,4

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2 614,4

12121

12122

2. melléklet az 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozathoz
A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
XIV.
XV.

Címszám
7

1

Jogcímszám

Kiemelt
előir.szám
B2

16
25

XVI.

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

B1
B2
43

K5
K8

Ezer forintban

FejezetCím-név
név
Belügyminisztérium
Rendőrség

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási célú támogatások álalmháztartáson belülről
Nemzetgazdasági Minisztérium
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Működési célú támogatások álalmháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások álalmháztartáson belülről
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átcsoportosítás (+/-)

620 959
75 000
24 000
-99 000
-620 959
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I. Országgyűlés
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

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

I.
Országgyűlés
9
Pártalapítványok támogatása
265823
7
Tartalék
347851
8
Együtt Magyarországért Alapítvány
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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 módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-20 643
20 643
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
20 643

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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3. melléklet az 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

20 643

12123

12124
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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: Majláth Zsolt László ügyvezető.

