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Kormányrendeletek

A Kormány 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelete
az Igazságügyi Hivatalról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3–7. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. § és a 4. § tekintetében a pártfogó felügyelői szolgálat kijelölése tárgyában a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 126/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és az 5. § tekintetében a jogi segítségnyújtó szolgálat kijelölése tárgyában a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény 74. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és a 6. § tekintetében az áldozatsegítő szolgálat, ezen belül a támogató hatóság és a döntő hatóság kijelölése tárgyában
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és a 7. § tekintetében a kárpótlási hatóság kijelölése tárgyában az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul
megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló
2006. évi XLVII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az Igazságügyi Hivatal jogállása
1. §		
Az Igazságügyi Hivatal az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi
hivatal.
2. §

(1) Az Igazságügyi Hivatalt főigazgató vezeti. A főigazgató helyettes államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.
(2) A főigazgató tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik. A főigazgató-helyetteseket a miniszter nevezi ki és
menti fel. A főigazgató-helyettesek felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogköröket
a főigazgató gyakorolja.

2. Az Igazságügyi Hivatal feladatai
3. §

(1) Az Igazságügyi Hivatal
a)
ellátja – a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével – a pártfogó
felügyelői tevékenységgel, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és kárpótlással kapcsolatos
jogszabályokban meghatározott feladatokat,
b)
szakmai ellenőrzéseivel, módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti
a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő fővárosi, megyei igazságügyi
szolgálatai (a továbbiakban: igazságügyi szolgálat) egységes jogalkalmazását,
c)
gyakorolja az igazságügyi szolgálatok feletti szakmai irányító szerv jogköreit,
d)
a feladatkörébe tartozó ügyekben – ideértve a szakmai pályázatok és az együttműködési megállapodások,
valamint a nemzetközi kapcsolatok rendszerét is – tájékoztató, koordinációs és képviseleti tevékenységeket
lát el,
e)
az a)–c) pontban és a (2)–(4) bekezdésben meghatározott feladatok és tevékenységek ellátása érdekében
országosan egységes informatikai rendszert működtet,
f)
ellátja a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 20. §-a
szerinti feladatokat,
g)
segíti a miniszter által vezetett minisztérium jogszabály-előkészítési feladatainak ellátását a miniszter
felkérése alapján folytatott tudományos kutatói tevékenysége útján,
h)
támogatja a jogi szakvizsgabizottság és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tevékenységét.
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(2) A jogi segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási, valamint közigazgatási hatósági
ügyekben az e rendeletben foglalt kivételekkel első fokon az igazságügyi szolgálat, másodfokon az Igazságügyi
Hivatal jár el. A büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével a pártfogó felügyelői
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben az igazságügyi szolgálat, az e rendeletben meghatározott esetekben
az Igazságügyi Hivatal jár el.
(3) Az igazságügyi szolgálatok jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és pártfogó felügyelői feladatokat ellátó szervezeti
egységei a székhelyüktől eltérő településeken (kerületekben) kihelyezett ügyfélszolgálati irodákat működtethetnek.
Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó szervezeti egységei közösségi foglalkoztatókat
működtethetnek. A kihelyezett ügyfélszolgálatok és közösségi foglalkoztatók tevékenységének szakmai ellenőrzését
az Igazságügyi Hivatal látja el.
(4) Az igazságügyi szolgálat tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében és 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés
h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője az Igazságügyi
Hivatal főigazgatója.
4. §

(1) A Kormány – a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével – pártfogó felügyelői
szolgálatként az igazságügyi szolgálatot és az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.
(2) A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkező magyar
állampolgár, vagy külföldi személy esetében – a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok
kivételével – a pártfogó felügyelői feladatok ellátására a fővárosi kormányhivatal igazságügyi szolgálata az illetékes.
(3) Az Igazságügyi Hivatal
a)
a pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatban a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről
szóló 2006. évi CXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti közvetítői tevékenység végzésére vonatkozó
pályázatot ír ki és szerződést köt a közvetítővel,
b)
– a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével – a pártfogó felügyelői
tevékenység országos adatbázisából statisztikai kimutatást készít,
c)
kialakítja és fejleszti a pártfogó felügyelői szolgálat és a tevékenységével érintett hatóságok, intézmények és
szervezetek közötti együttműködést.

5. §

(1) A Kormány jogi segítségnyújtó szolgálatként az igazságügyi szolgálatot és az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.
(2) A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás
iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti igazságügyi szolgálat
is illetékes.
(3) A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkező külföldi
személy esetében a kérelem elbírálására a fővárosi kormányhivatal igazságügyi szolgálata illetékes.
(4) Az Igazságügyi Hivatal
a)
a jogi segítségnyújtás országos adatbázisából statisztikai kimutatást készít,
b)
ellátja a jogi segítői névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat, és a jogi szolgáltatások nyújtására
a miniszter nevében szolgáltatási szerződést köt a jogi segítőkkel és a tolmácsokkal,
c)
gyakorolja a jogi segítségnyújtási eljárásban a visszatérítendő tartozás elengedésével vagy mérséklésével
összefüggő méltányossági jogkört,
d)
kialakítja és fejleszti a jogi segítségnyújtó szolgálat és a tevékenységével érintett hatóságok, intézmények és
szervezetek közötti együttműködést.

6. §

(1) A Kormány áldozatsegítő szolgálatként az igazságügyi szolgálatot és az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.
(2) A Kormány az áldozatsegítési eljárásban támogató hatóságként az igazságügyi szolgálatot jelöli ki.
(3) A Kormány az áldozatsegítési eljárásban döntő hatóságként a fővárosi kormányhivatal igazságügyi szolgálatát jelöli
ki.
(4) Az áldozatsegítési szolgáltatás iránti kérelmet az az igazságügyi szolgálat bírálja el, amelynél a kérelmet az áldozat
először benyújtotta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes igazságügyi
szolgálathoz kell áttenni.
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(5) A járadékra való jogosultságot a járadékra jogosult lakóhelye szerint illetékes igazságügyi szolgálat ellenőrzi.
(6) A támogató hatósági eljárásra az az igazságügyi szolgálat illetékes, amelynél a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat
először benyújtotta, illetve – az áldozat kérése esetén – amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes.
(7) Ha az áldozatnak a támogatást vissza kell térítenie, erre az az igazságügyi szolgálat kötelezi, amelyik a támogatást
engedélyezte.
(8) Ha a járadék felülvizsgálata során az igazságügyi szolgálat arról szerez tudomást, hogy a bűncselekmények
áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti megszüntető ok áll fenn, akkor a járadék
megszüntetését kezdeményezi a döntő hatóságnál.
(9) Az Igazságügyi Hivatal
a)
az áldozatsegítés országos adatbázisából statisztikai kimutatást készít,
b)
figyelemmel kíséri az áldozati jogok érvényesülését, tájékoztatást kér az áldozatokkal kapcsolatba kerülő
hatóságoktól, intézményektől, szervezetektől és tapasztalatairól évente elemző jelentést készít,
c)
gondoskodik a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi
CXXXV. törvény 41. § (2) bekezdésében előírt tájékoztató előkészítéséről, és annak az igazságügyi szolgálatok
részére történő eljuttatásáról,
d)
az áldozatsegítési eljárásban méltányossági jogkört gyakorol.
7. §

(1) A Kormány kárpótlási hatóságként a minisztert és az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.
(2) Az Igazságügyi Hivatal
a)
eljár első fokon a vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos igazgatási és közigazgatási hatósági ügyekben,
b)
ellátja a személyi kárpótlási eljárásokkal összefüggő hatósági feladatokat,
c)
ellátja a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben foglalt feladatokat,
d)
ellátja a külön jogszabályban meghatározott személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket,
e)
eljár a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről szóló
1992. évi XLIX. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, a kárpótlási jegy visszatérítésére irányuló eljárásban.
(3) Kárpótlási hatóságként a miniszter másodfokon eljár a vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos közigazgatási
hatósági ügyekben.

3. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.
9. §

(1) Az Igazságügyi Hivatal a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból kiválással jön létre.
(2) Az e kormányrendelet alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól az Igazságügyi Hivatalhoz átkerülő feladatés hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is
kiterjedően – a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jogutódja az Igazságügyi Hivatal.

10. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
11. §

(1) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében
az „A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „Az elsőfokú kárpótlási hatóság” szöveg lép.
(2) Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal”
szövegrész helyébe az „az elsőfokú kárpótlási hatóság” szöveg lép.
(3) A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész
1.45. pontjában az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi Hivatal” szöveg
lép.
(4) Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi
Hivatalt” szöveg,
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b)

5. § (2) bekezdésében az „A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „Az Igazságügyi
Hivatal” szöveg

lép.
(5) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sorában
a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.
12. §		
Hatályát veszti a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a, 3. alcíme
és 10. § g) és h) pontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjába foglalt
táblázat a következő 3. sorral egészül ki:
1

3

(A

B

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre)

Igazságügyi Hivatal

irányítás

A Kormány 234/2014. (IX. 18.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Ktdt. 13. § (1) bekezdés d) pontja esetében – a termékdíj felszámítása nélkül történő forgalomba hozatal során
– a termékdíjköteles termék kötelezettje, a termékdíjköteles termék Ktdt. 1. § (3) bekezdése szerinti termékáram
megjelölésével a számlán, a számla tételeire hivatkozva
a)
„a(z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”, vagy
b)
„a(z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül
megfizetésre”
szöveget tünteti fel, továbbá a termékdíjköteles termék termékdíjának alapját képező tömegét, KT vagy CsK kódját.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 235/2014. (IX. 18.) Korm. rendelete
a Magyar Államnak a Bombardier MÁV Hungary Kft.-ben történő részesedés szerzése társasági
összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a
alapján a Bombardier MÁV Hungary Kft.-ben (székhely: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19., Cégjegyzékszám:
13-09-066438) a Magyar Állam részesedés szerzését – tekintettel a munkahelyek megőrzésére, és a hazai járműipar
fejlesztésére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 236/2014. (IX. 18.) Korm. rendelete
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítményfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendelet rendelkezéseit az 1. mellékletben foglalt táblázatnak – a Nemzeti Stadionfejlesztési Program
keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2014. (IX. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.)
beiktatott – 10. sorában felsorolt beruházással összefüggő, a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”
2. §		
A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 236/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
A Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 10. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(1.)

(A beruházás megnevezése)

(C)
(Kedvezményezett neve)

(A beruházás azonosító adatai)

„
10.

Budapest Szusza Ferenc
Stadion labdarúgó
sportlétesítmény fejlesztése

Nemzeti Sportközpontok

Budapest, IV. kerület
közigazgatási területén
fekvő, 74232, 74333 helyrajzi
számú ingatlan
”

A Kormány 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelete
a Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával 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) és e) pontjában,
az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. § 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 Budapest X. kerület,
Fehér út 9–11. szám alatti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló, a Budapest X. kerület közigazgatási területén
fekvő, 39206/11 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként
az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. melléklet szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás tárgyában
hozott döntés kivételével – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
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4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges
hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási
szervek
A
1

Beruházás
megnevezése

B
Beruházás azonosítója

C
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési eljárások

D

E

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

általános építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

4

útügyi hatósági engedélyezési
eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedési
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

5

a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi
és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

6

vízügyi és vízvédelmi hatósági
eljárások

Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

7

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke

8

Budapesti 1. Számú
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási hatósági Földhivatal
eljárások

2

3

Lőtér
fejlesztésére
és bővítésére
irányuló
beruházás

Budapest
X. kerület,
39206/11
helyrajzi számú,
természetben
a Fehér út 9–11.
szám alatt fekvő
ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Földhivatala
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9

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

10

beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai,
tűzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési
eljárások, jogszabályban
rögzített tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges
hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

1

A

B

C

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2

Építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

3

Környezetvédelem és
természetvédelem

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

4

Vízügy és vízvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5

Közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

6

Rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és
a közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén

X. Kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság

7

Tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

8

Katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

9

Talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

10

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke

11

Műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

12

Egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13

Műemlékvédelem és régészet

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
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A Kormány 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelete
a Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával
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) és e) pontjában,
az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. § 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 Budapest III. kerület, Folyondár
utca 15. szám alatti Nemzeti Edzésközpont kialakítására irányuló, a Budapest III. kerület közigazgatási területén
fekvő, 16155/4 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként
az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. melléklet szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás tárgyában
hozott döntés kivételével – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek
A

1

Beruházás megnevezése

B
Beruházás azonosítója

C
A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési
eljárások

D

E

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

5

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. §
(2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

6

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

8

telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások

Budapesti 1. Számú Földhivatal

Budapest Főváros
Kormányhivatalának Földhivatala

9

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

10

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési Belügyminisztérium Országos
és használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
ügyekben eltérési engedélyezési eljárások,
jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

3
4

Nemzeti
Edzésközpont
megvalósítására
irányuló beruházás

Budapest III. kerület,
16155/4 helyrajzi
számú, természetben
a Folyondár utca
15. szám alatt fekvő
ingatlan

nincs

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 128. szám

általános építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások

2

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel
rendelkező szakhatóságok

1

A

B

C

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2

Építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

3

Környezetvédelem és természetvédelem

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

4

Vízügy és vízvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

5

Közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6

Rendészet: az egyéb országos közutak, a helyi közutak és
a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

III. Kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság

7

Tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

8

Katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

9

Talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

11

Műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

12

Egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13

Műemlékvédelem és régészet

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
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2. melléklet a 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
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A Kormány 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelete
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával 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) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szombathelyen megvalósuló,
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő,
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.
(3) A Kormány a Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §

(1) A Beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos
joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f ), j) és k) pontjában, valamint az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően
– az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat,
illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével,
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások
lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1

A

B

C

D

E

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások

2

3

Nyugatmagyarországi
utánpótlás-nevelési
centrum

A Szombathely
közigazgatási
területén fekvő,
0975/5 és 4066
helyrajzi számon
nyilvántartott
földrészlet, illetve
az ezekből a
földrészletekből
telekalakítási eljárás
jogerős befejezését
követően kialakított
földrészletek

általános
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások, régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
(a további régészeti
feladatellátás
meghatározása
kivételével)

4

további régészeti
feladatellátás
meghatározása

5

környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

6

7

a Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a
területi mérésügyi és
műszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és 13. §
(2) bekezdése szerinti
engedélyezési
eljárások

Szombathelyi
Járási Hivatal Járási
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Szombathelyi
Járási Hivatal Járási
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Vas Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal Győri
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága

Vas Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Vas Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala,
régészet esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
nincs

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
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8

vízügyi és vízvédelmi
hatósági eljárások

Vas Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

9

hírközlési hatósági
eljárások

10

földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlannyilvántartási
hatósági eljárások
talajvédelmi hatósági
eljárások

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Szombathelyi
Járási Hivatal Járási
Földhivatala

11

12

Vas Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága
Belügyminisztérium
beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések Országos
Katasztrófavédelmi
létesítési és
Főigazgatóság
használatbavételi
eljárásai,
tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások,
jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Vas Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

nincs
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2. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő
hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

1

A

B

C

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Szombathelyi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

Vas Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

2

Építésügy

3

A településrendezési követelményeknek Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának jegyzője
és a helyi építési szabályzatnak való
megfelelőség

4

Környezetvédelem, természetvédelem

Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

5

Vízügy és vízvédelem

Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

6

Közlekedés: közút

Vas Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

7

Rendészet: gyorsforgalmi utak esetén

Országos Rendőr-főkapitányság

rendészetért felelős miniszter

8

Rendészet: az egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől el
nem zárt magánutak esetén

Szombathelyi Rendőrkapitányság

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

9

Tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

10

Katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

11

Talajvédelem

Vas Megyei Kormányhivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

12

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

13

Műszaki biztonság

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Vas Megyei Kormányhivatal
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A Kormány 240/2014. (IX. 18.) Korm. rendelete
a Pozsony, Stefanikova 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának a Magyar Állam javára történő
megszerzéséhez és az ehhez kapcsolódó beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos
szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2. §-ban meghatározott beszerzései tekintetében megállapítja,
hogy a beszerzések során a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy
a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot,
amelyeknek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.
2. §		
Az 1. § szerinti beszerzésnek minősül a Pozsony, Stefanikova 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának a Magyar Állam
javára történő megszerzése, az ingatlan építési és kivitelezési szolgáltatásainak beszerzése, továbbá az ingatlan
berendezéséhez kapcsolódó árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 10/2014. (IX. 18.) FM rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(2) bekezdése a következő 36. ponttal egészül ki:
[A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének az alábbi tárgyköröket szabályozó, közösségi
előírások átvételét megvalósító kötelező előírásait e rendelet következő mellékleteiben adom ki:]
„36. a halászati- és akvakultúra-termékek tudományos nevéről és kereskedelmi megnevezéséről szóló 38. melléklet.”
2. §		
Az R. 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló
10/2014. (IX. 18.) FM rendelettel megállapított 38. melléklet rendelkezéseinek meg nem felelő csomagolóeszközök
és címkék 2014. december 12-ig használhatóak fel és az ilyen jelöléssel ellátott termékek minőségmegőrzési vagy
fogyaszthatósági idejük lejártáig hozhatók forgalomba.”
3. §

(1) Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Ez a rendelet a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i
104/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
(2) Az R. 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § Ez a rendelet a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és
az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. §		
Az R. 13. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §		
Az R. a 2. melléklet szerinti 38. melléklettel egészül ki.
6. §		
Az R. 38. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § (2) bekezdése, a 6. § és a 3. melléklet 2014. december 13-án lép hatályba.

8. §		
Ez a rendelet
a)
a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK
tanácsi rendelet 4. cikkének, és
b)
a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 10/2014. (IX. 18.) FM rendelethez
Az R. 13. melléklet A rész I. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Nem terjed ki az előírás a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012.
november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján eredetmegjelölésként vagy földrajzi
jelzésként oltalom alatt álló, valamint hagyományos különleges termékként bejegyzett termékekre.”

2. melléklet a 10/2014. (IX. 18.) FM rendelethez
„38. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez
A halászati- és akvakultúra-termékek tudományos neve és kereskedelmi megnevezése
1. A halászati- és akvakultúra-termékek jelölésén a 104/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése alapján a fajok
tudományos neve és kereskedelmi megnevezése a 2. pontban foglaltak szerint tüntethető fel.
2. A halászati- és akvakultúra-termékek tudományos neve és kereskedelmi megnevezése:
I. Édesvízi fajok
A. Sorszám

B. Tudományos név

C. Kereskedelmi név

D. Megengedett további elnevezés

1.

Blicca bjoerkna

karikakeszeg

keszeg

2.

Vimba vimba

szilvaorrú keszeg

keszeg

3.

Abramis ballerus

laposkeszeg

keszeg

4.

Abramis brama

dévérkeszeg

keszeg, dévér

5.

Abramis sapa

bagolykeszeg

keszeg

6.

Acipenser baerii

szibériai tok

lénai tok

7.

Acipenser gueldenstaedtii

8.

Acipenser nudiventris 2

simatok

9.

Acipenser ruthenus 1

kecsege

10.

Acipenser stellatus 2

sőregtok

11.

Ameiurus melas

fekete törpeharcsa

12.

Ameiurus nebulosus

törpeharcsa

13.

Anguilla anguilla

angolna

14.

Aspius aspius

balin

ragadozó őn

15.

Barbus barbus

márna

rózsás márna

16.

Carassius carassius

kárász

széles kárász, aranykárász

17.

Carassius gibelio

ezüstkárász

18.

Chondrostoma nasus

paduc

19.

Clarias batrachus

békaharcsa

20.

Clarias gariepinus

afrikai harcsa

21.

Ctenopharyngodon idella

amur

22.

Cyprinus carpio

ponty

23.

Esox lucius

csuka

24.

Huso huso 2

viza

25.

Hypophthalmichthys molitrix

fehér busa

busa

26.

Hypophthalmichthys nobilis

pettyes busa

busa

27.

Ictalurus punctatus

pettyes harcsa

1
2

vágótok
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28.

Ictalurus spp. egyéb fajai

törpeharcsa

29.

Lates calcarifer

barramundi

30.

Lates niloticus

nílusi sügér

31.

Leuciscus idus

jászkeszeg

32.

Lota lota

menyhal

33.

Micropterus salmoides

pisztrángsügér

34.

Oncorhynchus mykiss

szivárványos pisztráng

35.

Oreochromis spp.

tilápia

36.

Pangasius spp.

cápaharcsa

37.

Pelecus cultratus

garda

38.

Perca fluviatilis

39.

Polyodon spatula

40.

Rutilus rutilus

bodorka

41.

Salmo trutta m fario

sebes pisztráng

42.

Salvelinus fontinalis

pataki szajbling

43.

Scardinius erythrophthalmus

vörösszárnyú keszeg

pirosszemű kele

44.

Silurus glanis

harcsa

szürke harcsa, folyami harcsa,
lesőharcsa

45.

Stizostedion lucioperca = Sander
lucioperca

süllő

fogassüllő, fogas

46.

Stizostedion volgense = Sander
volgensis

kősüllő

47.

Tinca tinca

compó

sügér
1

ausztrál süllő
jász
fekete sügér

panga, pangasius
csapó sügér

lapátorrú tok
veresszárnyú koncér

II. Tengeri fajok
A. Sorszám

B. Tudományos név

C. Kereskedelmi név

D. Megengedett további elnevezés

1.

Alutera monoceros

egyszarvú vérteshal

2.

Amiantis purpurata

bíborkagyló

3.

Anabas testudineus

ázsiai kúszóhal

4.

Auxis thazard

tonmakréla

5.

Aprion virescens

zöld csattogóhal

6.

Boops boops

nagyszemű durbincs

7.

Brama spp.

aranyosfejű hal

8.

Buccinum undatum

közönséges kürtcsiga

9.

Cancer pagurus

nagy tarisznyarák

10.

Cephalopholis fulva

vörösfejű vajhal

11.

Cephalopholis sonnerati

paradicsom sügér

12.

Cephalopholis taeniops

kékpettyes csíkossügér

13.

Cervimunida johni

kék zömök homár

14.

Clupea harengus

hering

nemes hering

15.

Conger conger

tengeri angolna

konger

16.

Coregonus pollan

kék maréna

17.

Coregonus genus egyéb fajai 3

maréna

18.

Crangon crangon

közönséges garnéla

19.

Crassostrea gigas

amerikai osztriga

aranysávos durbincs
hullámos kürtcsiga

homoki garnéla
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20.

Cultellus spp.

palloskagyló

21.

Cynoglossus spp.

kutyanyelvhal

22.

Dentex dentex

tengeri fogas

fogasdurbincs

23.

Dicentrarchus labrax

farkassügér

tengeri sügér

24.

Engraulis spp.

szardella

ajóka

25.

Epinephelus alexandrinus

sziklajáró csíkossügér

26.

Epinephelus chlorostigma

foltos csíkossügér

27.

Epinephelus malabaricus

malabári csíkossügér

28.

Etelis carbunculus

mélytengeri vörös
csattogóhal

29.

Ethmidium maculatum

csendes-óceáni
menhaden

30.

Etrumeus teres

vörösszemű hengeres
hering

31.

Euthynnus [Katsuwonus] pelamis

csíkoshasú tonhal, bonitó

(konzerv termék esetén) tonhal

32.

Euthynnus alleteratus = Euthynnus
quadripunctatus

atlanti kis tonhal

(konzerv termék esetén) bonitó

33.

Euthynnus affinis

keleti kis tonhal

(konzerv termék esetén) bonitó

34.

Euthynnus lineatus

fekete tonhal

(konzerv termék esetén) bonitó

35.

Euthynnus spp. egyéb fajai

bonitók

(konzerv termék esetén) bonitó

36.

Gadus morhua

közönséges tőkehal

atlanti-óceáni tőkehal

37.

Gadus macrocephalus

csendes-óceáni tőkehal

38.

Hippoglossus hippoglossus

óriás laposhal

39.

Homarus gammarus

homár

40.

Hyperoplus lanceolatus

nagy homoki angolna

41.

Hyperlophus vittatus

homoki spratt

42.

Illex spp.

sebes kalmár

43.

Isurus oxyrinchus

lándzsafogú cápa

44.

Lampris guttatus

tündöklőhal

45.

Lepidocybium flavobrunneum

kígyómakréla

46.

Lepidopus caudatus, Sphanopus
carbo

villásfarkú abroncshal

47.

Lepidorhombus spp.

szárnyas rombuszhal

48.

Limanda limanda

közönséges lepényhal

49.

Limanda aspera

sárgaúszójú lepényhal

50.

Liza aurata

tengeri aranypér

51.

Loligo spp.

valódi kalmár

52.

Lophius spp.

horgászhal

53.

Lutjanus agennes

afrikai vörös csattogóhal

54.

Lutjanus fulgens

aranyos csattogóhal

55.

Lutjanus goreensis

gorei csattogóhal

56.

Lutjanus malabaricus

malabári csattogóhal

57.

Lutjanus sanguineus

púposfejű csattogóhal

58.

Lutjanus sebae

vörös csattogóhal

59.

Lutjanus synagris

mexikói csattogóhal

60.

Macruronus magellanicus

érdesfejű gránátoshal

atlanti laposhal

királyhal

japán lepényhal

ördöghal, szerzetes hal

hoki, északatlanti gránátoshal,
patagóniai gránátoshal
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61.

Makaria nigricans

kék marlin

kormos marlin, atlanti kék marlin

62.

Melanogrammus aeglefinus

foltos tőkehal

63.

Merlangus merlangus

vékonybajszú tőkehal

64.

Merluccius merluccius

hekk

65.

Merluccius hubbsi

dél-amerikai hekk, argentin hekk

66.

Merluccius polylepis

chilei hekk, ausztrál hekk

67.

Merluccius gayi

perui hekk, dél-csendes-óceáni
hekk

68.

Merluccius bilinearis

észak-amerikai hekk, ezüst hekk

69.

Merluccius capensis

fokföldi hekk

70.

Merluccius senegalensis

szenegáli hekk

71.

Merluccius paradoxus

mélytengeri fokföldi hekk

72.

Merluccius polli

Benguela hekk, trópusi hekk

73.

Merluccius productus

észak-csendes-óceáni hekk

74.

Merluccius spp. egyéb fajai,
Urophycis spp.

hekk

szürke tőkehal

75.

Metapenaeus monoceros

pettyes garnéla

barna garnéla, rózsaszín garnéla

76.

Micromesistius poutassou = Gadus
poutassou

puha tőkehal

77.

Micropogon furnieri

fehérszájú árnyékhal

78.

Microstomus kitt

kisfejű lepényhal

79.

Molva spp.

északi vagy fogas
menyhal

80.

Mugil spp.

tengeri pérhal

81.

Mullus surmuletus, Mullus barbatus sávos vörösmárna

82.

Mycteroperca rubra

piros csíkossügér

83.

Mytilus spp.

kékkagyló

84.

Nematalosa vlaminghi

ausztrál alóza

85.

Nemipterus spp.

fonálúszójú keszeg

86.

Nephrops norvegicus

norvég homár

87.

Octopus spp.

polip

88.

Ommastrephes sagittatus

nyílkalmár

89.

Oncorhynchus nerka

csendes-óceáni lazac

90.

Oncorhynchus gorbuscha

púposlazac

91.

Oncorhynchus keta

ketalazac

92.

Oncorhynchus tschawytscha

királylazac

93.

Oncorhynchus kisutch

koholazac

94.

Oncorhynchus masou

95.

Oncorhynchus rhodurus

96.

Opisthonema oglinum

atlanti cérna hering

97.

Orcynopsis unicolor

karcsú palamida

98.

Ostrea edulis

osztriga

99.

Pagellus spp.

vörösdurbincs

100.

Pagrus caeruleosticus = Sparus
caeruleosticus

kékpettyes durbincs

101.

Palaemon serratus

fűrészes garnéla

európai hekk, földközi-tengeri
tőkehal, csacsihal

bajuszos vörösmárna

karcsú homár

nerkalazac

lapos bonitó
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102.

Palinurus cygnus

ausztrál languszta

nyugati languszta

103.

Palinurus vulgaris

languszta

104.

Pandalus borealis

hidegvízi garnéla

norvég garnéla

105.

Paralithodes camtschaticus

vörös királyrák

alaszkai királyrák, kamcsatkai
királyrák

106.

Parapeneopsis spp.

guineai garnéla

107.

Patagonotothen ramsayi

hosszúfarkú déli tőkehal

jéghal, patagóniai nototénia

108.

Peaneus vannamey

fehérlábú ostorgarnéla

garnéla

109.

Peaneus monodon

óriás csíkos ostorgarnéla

garnéla

110.

Pecten maximus

fésűkagyló

nagy fésűkagyló

111.

Penaeus spp.

ostoros garnéla

112.

Peprilus spp.

vajhal

113.

Phycis blennoides

villás tőkehal

114.

Platichthys flesus

érdes lepényhal

115.

Pleuronectes platessa

sima lepényhal

116.

Pollachius pollachius

sávos vagy sárga tőkehal

117.

Pollachius virens

fekete tőkehal

118.

Psetta maxima

óriás rombuszhal

119.

Prionace glauca

kék cápa

120.

Pristipomoides filamentosu

Crimson csattogóhal

121.

Projasus bahamondei

chilei languszta

122.

Psettodes belcheri

foltos tüskésrombuszhal

123.

Pseudupeneus prayensis

nyugat-afrikai kecskehal

124.

Raja batis

sima rája

125.

Raja genus egyéb fajai

rája

126.

Reinhardtius hippoglossoides

grönlandi laposhal

127.

Rhinonemus spp.

tengeri menyhal

128.

Rhizoprionodon acutus

tejcápa

129.

Rhomboplites aurorubens

vörös sznapper

130.

Ruditapes decussatus

Vénuszkagyló

131.

Ruditapes philippinarum

132.

Tapes spp.

133.

Veneridae

134.

Mercenaria mercenaria

135.

Salmo salar

atlanti lazac

nemes lazac, norvég lazac

136.

Salvelinus namaycush

amerikai tavi pisztráng

tavi szajbling

137.

Sarda sarda

atlanti bonitó

(konzerv termék esetén) bonitó

138.

Sarda chilentis

csendes-óceáni bonitó

(konzerv termék esetén) bonitó

139.

Sarda orientalis

keleti bonitó

(konzerv termék esetén) bonitó

140.

Sarda genus egyéb fajai

bonitó

(konzerv termék esetén) bonitó

141.

Sardina pilchardus

szardínia

európai szardínia

142.

Sardinops melanostictus

japán szardínia

143.

Sardinops neopilchardus

ausztrál szardínia

144.

Sardinops ocellatus

dél-afrikai szardínia

145.

Sardinops sagax

chilei szardínia

146.

Sardinops caeryleus

kaliforniai szardínia

ezüstös tengeri compó

fehérszemű cápa
rácsos Vénuszkagyló
keleti Vénuszkagyló

pénzkagyló
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147.

Sardinella spp.

szardinella

alasák

148.

Sciaena aneus = Pennahia anea

nagyszemű árnyékhal

149.

Scomber scombrus, Scomber
japonicus

közönséges makréla

150.

Scorpaena stephanica

foltosúszójú sziklahal

151.

Sebastes marinus

vörös álsügér

152.

Sebastes mentella

mélyvízi vörös álsügér

153.

Sepia officinalis, Rossia macrosoma, tintahal
Sepiola rondeletti

154.

Seriola rivoliana

sárgafarkú fattyúmakréla

155.

Seriola genus egyéb fajai

sárgafarkú fattyúmakréla

156.

Solea spp.

nyelvhal

157.

Sparidae

tengeri durbincsfélék

158.

Sparus aurata

aranydurbincs

159.

Spicara smaris

közönséges
nyurgadurbincs

160.

Spondyliosoma cantharus

fekete durbincs

161.

Sprattus sprattus

sprotni

spratt

162.

Squalus acanthias

tüskéscápa

kutyacápa

163.

Scyliorhinys spp.

macskacápa

164.

Strangomera bentincki

chilei hering

165.

Synaptura cadenati

guineai nyelvhal

166.

Tapes rhomboides

szögletes Vénuszkagyló

167.

Theragra chalcogramma

alaszkai tőkehal

168.

Thunnus alalunga

hosszúúszójú tonhal,
germon

(konzerv termék esetén) tonhal

169.

Thunnus [neothunnus] albacares

sárgaúszójú tonhal

(konzerv termék esetén) tonhal

170.

Thunnus thynnus

nagy tonhal

(konzerv termék esetén) tonhal

171.

Thunnus [parathunnus] obesus

nagyszemű tonhal

(konzerv termék esetén) tonhal

172.

Thunnus spp.

tonhal

(konzerv termék esetén) tonhal

173.

Trachurus spp.

fattyúmakréla

174.

Trachynotus carolinius

közönséges pompano

175.

Trigla spp.

morgóhal

176.

Trisopterus luscus

francia tőkehal

177.

Trisopterus minutus

törpe tőkehal

178.

Uroteuthis duvaucelii = Loligo
duvauceli

indiai kalmár

179.

Venerupis aurea

aranysárga Vénuszkagyló

180.

Xiphias gladius

kardhal

kardoshal

181.

Zeus faber

kakashal

Szent Péter hala

spanyol makréla

norvég álsügér

közönséges/valódi nyelvhal

Megjegyzés:
1
Harmadik országból történő behozatalhoz CITES engedély megléte szükséges és csak akvakultúrás termelésből származó termék hozható
forgalomba.
2
Védett halfaj, kereskedelmi forgalomba csak a természetvédelmi jogszabályok előírásai alapján kerülhet, harmadik országból történő behozatalhoz
CITES engedély megléte szükséges és csak akvakultúrás termelésből származó termék hozható forgalomba.
3
A hegyesorrú maréna (Coregonus oxyrynchus) az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős halfaj, kereskedelmi forgalomba
hazánkban nem hozható.”
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3. melléklet a 10/2014. (IX. 18.) FM rendelethez
Az R. 38. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A halászati- és akvakultúra-termékek jelölésén az 1379/2013/EU rendelet 35. cikk (1) bekezdése alapján a fajok
tudományos neve és kereskedelmi megnevezése a 2. pontban foglaltak szerint tüntethető fel.”

A földművelésügyi miniszter 11/2014. (IX. 18.) FM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A termelői szervezetek a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló,
2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti Közép-Magyarország
(HU1), Alföld és Észak (HU3), valamint a Dunántúl (HU2) NUTS1 régióban működő termelői szervezetek
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK
és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 35. cikkében meghatározott kiegészítő nemzeti
támogatást vehetnek igénybe a 2014. évi működési alapjuk kiegészítésére.
(2) A termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatása vonatkozásában e rendeletben nem szabályozott kérdések
tekintetében a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.)
VM rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] foglaltak az irányadók.

2. §

(1) A kiegészítő nemzeti támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Egyes speciális
szövetkezések (TÉSZ) támogatása előirányzata.
(2) A 3. § (2) bekezdésben meghatározott támogatásra rendelkezésre álló összeg 100 millió forint.

3. §

(1) A támogatás legmagasabb mértéke a tanácsi rendelet 34. cikke alapján meghatározott összegű és a termelői
szervezet részére az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcsés feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2011. június 7-i
543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 69. és 72. cikke szerinti kérelem
alapján kifizethető uniós pénzügyi támogatás 80%-a.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékű támogatáson felül támogatás vehető igénybe a tanácsi rendelet
157. cikk (1) bekezdés c) pont xiii. alpontjában meghatározott feladatok szakmaközi alapon történő végrehajtására,
ideértve a külföldi szakkiállításon történő kiállítás költségeit is.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján járó támogatás együttes összege nem haladhatja meg a tanácsi rendelet 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzügyi hozzájárulás 80%-át.

4. §

(1) A 3. § (1) és (2) bekezdés szerinti kiegészítő nemzeti támogatás igénybevétele érdekében a 150/2012.
(XII. 28.) VM rendelet 15. § (5) vagy (7) bekezdése szerinti működési program módosítása iránti kérelmet, valamint
bejelentést az 1. melléklet szerint kitöltött táblázattal együtt kell benyújtani az agrárpolitikáért felelős miniszternek
(a továbbiakban: miniszter).
(2) A 3. § (1) bekezdés szerinti kiegészítő nemzeti támogatás igénybevétele érdekében – a 150/2012. (XII. 28.)
VM rendelet 15. § (5) bekezdésétől eltérően – a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 15. § (7) bekezdésében foglaltakon
felül nem szükséges a működési program módosítás agrárpolitikáért felelős miniszter által történő jóváhagyása
abban az esetben sem, ha a módosítás eredményeképpen a jóváhagyott működési programban szereplő
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tevékenységekre vagy intézkedésekre eredetileg jóváhagyott keretösszeg, valamint a működési alap összege
legfeljebb az e rendelet alapján igénybe vehető kiegészítő nemzeti támogatás mértékével növekszik. Az e bekezdés
szerinti működési program módosítást legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig be kell jelenteni a miniszternek.
A bejelentéssel együtt kell benyújtani az 1. melléklet szerint kitöltött táblázatot.
(3) A 3. § (2) bekezdés szerinti támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg – a 2. §-ban meghatározott forrás
mértékéig – a működési program módosítási kérelmek és a bejelentések beérkezési sorrendjének megfelelően kerül
jóváhagyásra.
5. §

(1) A 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti kiegészítő nemzeti támogatás kifizetése iránti kérelmet a bizottsági rendelet
94. cikkének megfelelően a tanácsi rendelet 34. cikkében hivatkozott támogatás igénylésével együtt, a bizottsági
rendelet 69. cikke szerinti kérelemben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által
rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon
kell benyújtani az MVH-hoz. Részleges kifizetés az 1. §-ban meghatározott támogatás vonatkozásában nem
igényelhető.
(2) A kiegészítő nemzeti támogatás felhasználását a működési program kapcsán 2014. évben felmerült kiadásokra
vonatkozó bizonylatokkal kell igazolni. A tanácsi rendelet 34., valamint 35. cikkében meghatározott, a támogatás
mértékére vonatkozó követelményeknek a bizottsági rendelet 69. cikke szerinti kérelem egészét tekintve kell
teljesülniük.
(3) A kiegészítő nemzeti támogatás a felhasználását igazoló számla elszámolni kívánt nettó értékének 100%-áig
terjedhet.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet
a)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és
b)
az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és
feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i
543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
8. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban:
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás igénybevételének további feltétele a zöldség-gyümölcs termelői csoport kötelezettségvállalása
arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósított beruházást a termelői szervezetként való elismerés
megszerzéséig nem idegeníti el és azt követően öt évig vagy – ha ez az időszak rövidebb – a számvitelről szóló
törvény alapján meghatározott értékcsökkenési időszak végéig az elismerés által érintett termékek érdekében
közvetlenül vagy kiszervezés útján használja.”
(2) A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.)
FM rendelettel [a továbbiakban: 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet] megállapított 6. § (3) bekezdést a 11/2014. (IX. 18.)
FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. §		
Hatályát veszti a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 105/2011. (XI. 10.)
VM rendelet.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 11/2014. (IX. 18.) FM rendelethez
A működési program pénzügyi áttekintése a kiegészítő nemzeti támogatás alkalmazásának évében
A
1.

B

C

Tervezett támogatás

1.1

D

Az igénylő saját
hozzájárulása
A tagok által
befizetett és

Intézkedés költségvetése

Kiegészítő nemzeti

Uniós támogatás

a termelői szervezet

összesen (E Ft)

támogatás (E Ft)

(E Ft)

által befizetett

Működési program
intézkedései 2014. év

hozzájárulás összesen
(E Ft)

2.

Összesen:

2. melléklet a 11/2014. (IX. 18.) FM rendelethez
A működési alap kiegészítő nemzeti támogatásának és a tanácsi rendelet 34. cikkében hivatkozott
támogatásának kifizetése iránti egységes kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok
felsorolása
1. A kérelmező azonosító adatai.
1.1. A kérelmező ügyfél-azonosítója.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A jogosultság évének megjelölése, az érintett időszak pontos behatárolásával.
3.1. A működési program tárgyévi kiadásai alapján igényelt támogatás összegének pontos megjelölése,
a támogatás alapját képező kiadások, a hozzájuk tartozó számlák.
4. A jóváhagyott működési programnak a termelői szervezet befolyásán kívül eső, a kérelemben megjelölt okokból
a program évét követő április 30-ig megvalósítani kívánt intézkedésének megjelölése, ezen intézkedések alapján
igényelt támogatás összege.
5. Az igényelt támogatás összegének intézkedésenként történő feltüntetése.
5.1. A be nem takarítás intézkedés adatai, ideértve annak működési program szerinti megnevezését, a be
nem takarított zöldség-gyümölcs megjelölését, a betakarítás módjának, időpontjának, helyszínének,
területnagyságának, és a kérelmezett kompenzáció összegének feltüntetésével, továbbá a be nem takarítást
engedélyező döntés számát.
5.2. Az árukivonás adatai, különösen az ingyenes szétosztással történő piacról történő árukivonás intézkedéssel
érintett termék megnevezése, a kivonni szándékozott termék mennyisége, a fogadó szervezet neve,
azonosító adata, az áru csomagolására, szállítására és kivonására vonatkozó adatok.
6. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
7. Csatolt dokumentumok.
8. Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1520/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. 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. §-ában biztosított jogkörében eljárva a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél
keletkezett 797 887 ezer forintnak a felhasználását engedélyezi és
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi
költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1363/2014. (VI. 30.) Korm. határozatban megállapított 2013. évi
további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból
a)
az Ávr. 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a X. Igazságügyi Minisztérium
fejezetnél keletkezett 178 125 ezer forintnak, valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél
keletkezett 3988 ezer forintnak a felhasználását és
b)
az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli
el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1520/2014. (IX. 18.) Korm. határozathoz
A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

Kiemelt
előir.szám

X.
2
1

1

B1
2

9
10

18
6
7

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K5

5

FejezetCím-név
név

Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

20

XVIII.

Ezer forintban

1

K5
K5
K5
K5
K5

Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése
Egyéb működési célú kiadások
Közép-európai elnökségi feladatok
Közép-európai elnökségi feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti Befektetési Ügynökség
Egyéb működési célú kiadások
Külügyi és Külgazdasági Intézet
Egyéb működési célú kiadások

-178 125

337 918

-43 889
-62 171
-7 951
-44 513
-1 269

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 128. szám

13527

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 128. szám

A Kormány 1521/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetekben történő címrendi
módosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai
fejlesztési programok alcímbe tartozó 5. Agrármarketing célelőirányzat jogcímcsoport besorolását a Kvtv.
1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 52. Agrármarketing
célelőirányzat alcímre változtatja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstárnál a címrendi változás
2014. január 1-jei határnappal történő átvezetése, valamint azzal egyidejűleg az átrendezés időpontjáig
végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, zárolások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó
költségvetési maradványok átrendezése iránt.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1522/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a Halmajugra község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási
célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Halmajugra község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás
szerint 07/131, 07/60, 07/118, 07/120, 07/119 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből
az esetleges telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1523/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a szolnoki atlétikai centrum beruházásról
A Kormány
1. egyetért a szolnoki atlétikai centrum megvalósítására kidolgozott koncepcióval, amely keretében a Szolnok
közigazgatási területén fekvő, 7355/4 helyrajzi számú, természetben a Szolnok, Véső utca 2. szám alatti ingatlanon
egy 8 versenysávos, dobópályát, fedett magas és rúdugró pályát, kondicionáló termet és egyéb kiegészítő
funkciókat is tartalmazó atlétikai centrum (a továbbiakban: Beruházás) valósul meg;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést
a Beruházás műszaki és pénzügyi ütemezéséről, továbbá a Beruházás finanszírozására vonatkozó javaslatról;
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Felelős:

nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. október 15.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Sportközpontok közalkalmazotti létszámának egy
státusszal történő – a Beruházás megvalósításáig tartó, határozott idejű – bővítése érdekében tegye meg
a szükséges intézkedéseket a központi költségvetés emberi erőforrások minisztere irányítása alá tartozó fejezetben
rendelkezésre álló előirányzatból.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Beruházás megvalósításáig folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1524/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a balatonfüredi uszoda beruházás támogatásáról, valamint azzal összefüggésben a FINA 2021. évi
Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges
létesítményfejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban:
Világbajnokság) sikeres megrendezése olyan közös cél, amely elérése érdekében a Kormánynak kiemelten együtt
kell működnie a versenyszámoknak helyt adó települési önkormányzatokkal;
2. támogatja, hogy a Világbajnokság nyíltvízi versenyszámainak helyt adó Balatonfüred közigazgatási területén
a versenyek idején edzés és bemelegítő helyszínként funkcionáló uszodakomplexum (a továbbiakban: létesítmény)
épüljön meg;
3. egyetért azzal, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott cél elérése érdekében a Kormány támogassa a létesítmény
megépítését azzal a feltétellel, hogy az legyen alkalmas a Világbajnokság méltó és magas színvonalú
megrendezésére, egyben biztosítsa a Világbajnokság versenyszámaihoz szükséges edzés lehetőségét;
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1750/2013.
(X. 24.) Korm. határozat 6. pontja alapján rendelkezésre álló keretösszeg terhére a 2014. és 2015. években biztosítson
összesen 350,0 millió forint támogatást Balatonfüred Város Önkormányzata részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2014. évi támogatási rész tekintetében 2014. november 30., illetve folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért a gödöllői uszoda beruházási program (a továbbiakban: Beruházás) megvalósítási koncepciójával, amely
szerint a Beruházás
a)
építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK),
b)
a Gödöllő közigazgatási területén fekvő, 5880 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg,
c)
keretében fejlesztésre kerülő b) pont szerinti ingatlan vagyonkezelője az NSK legyen,
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d)

2.

3.

4.

5.

6.

a 2014. és 2015. években összesen 3565,3 millió forint keretösszegű központi költségvetési forrásból valósul
meg;
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket a Gödöllő közigazgatási területén fekvő, 5880 helyrajzi számú ingatlan NSK vagyonkezelésébe
kerülése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. november 30.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fejlesztési területen elhelyezkedő
tankertészet áttelepítésének forrásigényét határozza meg, valamint készítsen előterjesztést a Kormány részére
a forrás biztosításának módjáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. szeptember 30.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Beruházáshoz kapcsolódó 2014. évben szükséges 90,4 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 XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím javára, a 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:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban foglalt feladat ellátásához az NSK közalkalmazotti
létszámának 4 státusszal történő bővítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a 4. pontban biztosított
forrás terhére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg az intézkedéseket
a Beruházás megvalósításához a 2015. évben szükséges forrás biztosítása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2015. évi központi költségvetés tervezése során
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.
298224

297102

XI.

Cím
szám

13

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

17

A módosítás jogcíme

16,0
4,3
7,5
62,6

Egyéb működési célú kiadások

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-90,4

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.
298224

Cím
szám

13

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

2

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

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

4 fő
Összesen

I.n.év
90,4

II. n.év

III.n.év
90,4

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

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

90,4

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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A Kormány 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi
fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójával (a továbbiakban:
Program), amely szerint a Program
a)
építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK),
b)
Szombathely közigazgatási területén fekvő, 0975/5 és 4066 helyrajzi számú ingatlanokon valósul meg,
c)
keretében fejlesztésre kerülő b) pont szerinti ingatlanok – a Szombathely 4066 helyrajzi számú ingatlan
esetében az állam tulajdonszerzését követően – az NSK vagyonkezelésébe kerülnek,
d)
beruházás-lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója, és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 0975/5 és 4066 helyrajzi számú ingatlanok
NSK vagyonkezelésébe kerülése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. szeptember 30.
3. egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására a 2014. és 2015. években összesen 2571,4 millió forint összegben
kerüljön sor, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági
minisztert, hogy gondoskodjanak a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos a 2015. évi központi költségvetés tervezésével összhangban
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Programhoz kapcsolódó 2014. évben szükséges 135,5 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 XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím javára, a 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:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
5. visszavonja a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról szóló
1100/2014. (III. 4.) Korm. határozat 2. pontját.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.
298224

297102

XI.

Cím
szám

13

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

17

A módosítás jogcíme

10,0
2,7
15,0
107,8

Egyéb működési célú kiadások

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-135,5

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.
298224

Cím
szám

13

Alcím
szám

2

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

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

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

135,5

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
135,5

II. n.év

III.n.év
135,5

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

13533
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A Kormány 1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, valamint a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházások
megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházáshoz kapcsolódó 2014. évben szükséges 177,8 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 XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok
alcím javára, a 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:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
2. a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházáshoz kapcsolódó 2014. évben szükséges 314,8 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel,
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti
Sportközpontok alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére, a 2. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.
298224

297102

XI.

Cím
szám

13

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

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

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

17

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

74,7
20,2
20,0
62,9

Egyéb működési célú kiadások

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-177,8

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.
298224

Cím
szám

13

Alcím
szám

2

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

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

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

177,8

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
177,8

II. n.év

III.n.év
177,8

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.
298224

297102

XI.

Cím
szám

13

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

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

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

17

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

34,0
9,2
10,0
261,6

Egyéb működési célú kiadások

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-314,8

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.
298224

Cím
szám

13

Alcím
szám

2

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
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2. melléklet az 1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozathoz

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

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

314,8

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

Összesen

I.n.év
314,8

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

314,8

13535
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A Kormány 1528/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás
alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport előirányzat
túllépésének jóváhagyásáról, valamint a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
működésének finanszírozása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról
A Kormány
1. a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §-a
és 5. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és
kiegészítő támogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 21 846 500 ezer forint összeggel történő
túllépését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium működésének ellátásához szükséges források
biztosítása céljából 226,0 millió forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

244234
334484

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

K5

18

K1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Módosítás
(+/-)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
Egyéb működési célú kiadások
Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K2
K3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Államháztartási egyedi
azonosító

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

-226,0

-438,0

175,0

339,0

47,0
4,0

91,0
8,0

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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1. melléklet az 1528/2014. (IX. 18.) Korm. határozathoz

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

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

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

2

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

244234
3
334484
18
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

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

-226,0
226,0

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

-438,0
438,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
226,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

226,0

13537
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A Kormány 1529/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elfogadásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program tervezetét (a továbbiakban: tervezet),
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a tervezetnek az Európai Bizottság részére történő
hivatalos benyújtásáról,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – kezdje meg
a tervezet vonatkozásában a hivatalos tárgyalásokat az Európai Bizottsággal.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a tervezet 2. pont szerinti benyújtását követően azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának
módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
A Kormány
1. megállapítja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja a 2. melléklet szerinti projektek támogatásának növelését,
3. hozzájárul a 2. melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának
módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről szóló
1466/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító
projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. Ezeken túlmenően a vízellátás biztonsága megfelelő lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg ugyan a közüzemi vízmű által
szolgáltatott víz minősége jellemzően megfelel a rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
399,60
0,00
10,00
Túlvállalás 14,055 Mrd Ft
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

Összesen
409,60
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1. melléklet az 1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozathoz

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2014
759,74

2014-2015
17,77

Összesen
777,51

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV
(Mrd Ft)*

A konstrukció célja

2011

2012

2013

1.1.1.

Települési szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek

87,63

0,00

0,00

1.2.0.

Szennyvízelvezetés és tisztítás

180,77

0,00

0,00

1.3.0.

Ivóvíz-minőség javítása

131,20

0,00

0,00

Megelőzés, szelektív gyűjtés, szerves hulladék lerakótól történő
eltérítése, lerakással történő ártalmatlanítás, szelektív hulladék begyűjtő
kapacitás fejlesztése, begyűjtött hulladék előkezelése, lerakó kapacitás
kihasználtságának növelése
Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés
Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció
Szennyvíziszap kezelő létesítmények
Egyedi szennyvízkezelés
Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)
szállítási feltételeinek korszerűsítése
Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez,
Más vízbázisra áttérés,
Vízkezelés,
Ivóvízhálózat rekonstrukciója,
Eddig el nem látott területek bekapcsolása a vízellátásba,
Hálózattisztítás,
Tartalékkutak,
Vízműtelepi létesítmények állapotának javítása,
Vízbiztonsági terv készítése,
Hálózatrekonstrukciós intézkedési terv

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

földművelésügyi miniszter

-

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

-
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Országos közhiteles víziközmű kataszter
0,00
0,00
10,00
Egységes közművagyon-adatbázis felállítása
elkészítése
Tartaléksor
0,00
1.
Prioritás
399,60
0,00
10,00
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra.
Az 1.1.1, 1.2.0, 1.3.0 konstrukciók 14,055 Mrd Ft túlvállalást tartalmaznak.
1.4.0

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A

1.

2.

B

C

D

E

F

G

H

I

Projekt megnevezése

Támogatást
igénylő neve

Projekt
támogatási
összege
(nettó Ft)

Projekt
támogatási
összegének
növekedése
(nettó Ft)

Projekt
megnövelt
támogatási
összege
(nettó Ft)

Támogatási
intenzitás
(%)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Dél-Balaton és Sióvölgy
Nagytérségi Szilárdhulladék
Dél-Balatoni
KEOPKezelési Konzorcium
Regionális Hulladék1.1.1/2F/09-11- működési területén a Somi
gazdálkodási
2012-0006
Regionális
Önkormányzati
Hulladékkezelőtelep
Társulás
fejlesztése

KEOP1.2.0/2F/092010-0067

Ecsedi-láp
szennyvízelvezetési és
tisztítási projekt

Ecsedi-Láp
Víziközmű
Beruházási Társulás

2 226 191 589

652 592 650

2 878 784 239

92,435692

4 574 230 205

538 144 730

5 112 374 935

95,000000

A projekt keretében egy
korábban megvalósult,
a Strukturális Politikák
Csatlakozás Előtti Eszköze ( ISPA),
illetve a Kohéziós Alap révén
finanszírozott projekt
továbbfejlesztése valósul meg.
A hulladékgazdálkodási rendszer
összesen 38 településen élő
73 024 lakost érint. A projekt
keretében a szelektív gyűjtés
további fejlesztése, kiterjesztése,
hatékonyabbá tétele,
a begyűjtött hulladékok
mechanikai előkezelésének
kialakítása, valamint az
üzemeltetés minőségét javító
célgépek beszerzése történik
meg.
A projekt keretében két
szennyvízelvezetési
agglomeráció (nagyecsedi,
mérki) öt településének
(Nagyecsed, Fábiánháza, Mérk,
Tiborszállás és Vállaj)
szennyvízkezelési feladatai
kerülnek megvalósításra. Két
szennyvíztisztító telep épül
690 m3/nap,
9535 lakosegyenérték
(a továbbiakban: LE), és
340 m3/nap, 4885 LE
kapacitással. Az öt településen
összesen mintegy 70 km
gravitációs gyűjtővezeték és
33 km nyomott csatorna épül.
A beruházás keretében
4754 bekötés kerül kiépítésre.

Nem releváns

Nem releváns
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3.

Projekt
azonosító
száma

13540

2. melléklet az 1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozathoz

KEOP1.2.0/B/102010-0033

Pocsaj-Esztár Víziközmű
Társulás fejlesztési projekt

Pocsaj-Esztár
Víziközmű
Beruházási Társulás

1 592 177 908

188 890 441

1 781 068 349

94,863454

Nem releváns
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4.

A projekt által érintett két
településen összesen
27,8 km gravitációs
gyűjtővezeték, 4,5 km nyomott
csatorna, a keletkezett
szennyvizek kezelésére egy
350 m3/nap, 3167 LE
tisztítókapacitású
szennyvíztisztító telep épül.
A megvalósuló bekötések száma
összesen 1434 db.

Kifizetési feltétel:

5.

KEOP-1.2.0/0911-2013-0033

Tiszaszentimre Község
szennyvízelvezetése és
tisztítása

Tiszaszentimre
Községi
Önkormányzat

1 266 994 969

263 392 444

1 530 387 413

94,018542

A településen keletkező
szennyvíz a projekt keretében
kiépülő 15,8 km gravitációs és
2,9 km nyomott vezetéken
keresztül kerül elvezetésre az új
építésű, 200 m3/nap, 1966 LE
kapacitású szennyvíztisztító
telepre. A bekötések tervezett
száma 886 db.

1. A támogatást igénylőnek a
közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
kerül nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult a
támogatási szerződés módosítása
során ezen alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett
támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás
vonatkozásában rendelkezésre kell
állnia a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
4. A támogatási összeg
növekedésével arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.

13541

6.

7.

KEOP1.2.0/2F/092010-0060

Szentes Város
Szennyvíztisztító telepének
fejlesztése

Ózd Város
Önkormányzata

Szentes Város
Önkormányzata

4 069 915 131

2 138 440 975

1 022 248 366

146 539 924

5 092 163 497

2 284 980 899

84,426323

95,000000

1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
Az elavult, megfelelő tisztítási
2. A támogatást igénylőnek el kell
hatékonyságot biztosítani nem
képes ózdi szennyvíztisztító telep fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
teljes körű átépítése után egy
kerül nyertesként kihirdetésre,
korszerű, 5400 m3/nap,
akkor a támogató jogosult a
33 350 LE kapacitású
támogatási szerződés módosítása
szennyvíztisztító telep kezeli
során ezen alacsonyabb összegnek
az agglomerációban keletkező
megfelelően csökkentett
szennyvizet. Az ózdi
támogatás támogatási
csatornahálózat a projekt
szerződésben történő rögzítésére.
keretében több mint
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás
46 km gravitációs és
vonatkozásában rendelkezésre kell
7 km nyomott
szennyvízvezetékkel bővül, ezzel állnia a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti
további 1434 bekötés
Főosztálya által kiállított
megvalósítása lesz elérhető.
szabályossági tanúsítványnak.
4. A támogatási összeg
növekedésével arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
Kifizetési feltétel:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
A projekt célja a szentesi
szennyvíztisztító telep teljes körű eljárás során alacsonyabb árajánlat
kerül nyertesként kihirdetésre,
modernizációja.
akkor a támogató jogosult a
A fejlesztést követően egy
támogatási szerződés módosítása
7380 m3/nap hidraulikai,
során ezen alacsonyabb összegnek
65 033 LE biológiai
megfelelően csökkentett
tisztítókapacitású telep fog
támogatás támogatási
üzemelni, továbbá a projekt
szerződésben történő rögzítésére.
keretében megépül egy évi
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás
5019 tonna kapacitású
vonatkozásában rendelkezésre kell
iszapkomposztáló is.
állnia a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
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KEOP-1.2.0/0911-2013-0004

Szennyvízelvezetés és
tisztítás fejlesztése Ózd
városában

13542

Kifizetési feltétel:

Kifizetési feltétel:

8.

KEOP-1.2.0/0911-2011-0019

Marcali Város
csatornahálózatának és
szennyvíztisztító telepének
fejlesztése

Marcali Város
Önkormányzata

1 241 945 043

108 295 497

1 350 240 540

84,270738

A projekt keretében MarcaliHorvátkút városrészének
csatornázása történik meg, ami
200 db új szennyvízbekötés,
4,7 km gravitációs gerincvezeték
és 6,3 km nyomott rendszerű
szennyvízvezeték megépítésével
érhető el. A marcali
szennyvíztisztító telep
technológiai fejlesztése és kis
léptékű kapacitásbővítése
eredményeként a hidraulikai
kapacitás 1800 m3/napra,
a biológiai tisztítókapacitás
15 700 LE-re növekszik.

1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
kerül nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés
módosítása során ezen
alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett
támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás
vonatkozásában rendelkezésre kell
állnia a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
4. A támogatási összeg
növekedésével arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
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4. A támogatási összeg
növekedésével arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.

13543

9.

KEOP-1.2.0/0911-2011-0026

A siófoki
szennyvízelvezetési
agglomeráció
szennyvízgyűjtése és
szennyvíztisztítása

Uszód, Géderlak,
Dunaszentbenedek
Községek
szennyvízcsatornázása,
Kalocsa Város
Szennyvízcsatorna
hálózatának bővítése és a
szennyvíztisztító telep
rekonstrukciója

UszódDunaszentbenedekGéderlak Községek
és Kalocsa Város
Szennyvíz Közmű
Önkormányzati
Társulás

3 742 022 493

1 794 181 808

944 147 639

86 336 019

4 686 170 132

1 880 517 827

85,000000

94,874427

A projekt Uszód, Géderlak,
Dunaszentbenedek községek
teljes szennyvízcsatornázását,
valamint Kalocsa város
szennyvízcsatorna hálózata új
terheléssel érintett szakaszának
rekonstrukcióját foglalja
magában. Emellett a meglévő
(5600 m3/nap, 56 667 LE
kapacitású) szennyvíztisztító
telepen a harmadik tisztítási
fokozat is megépül, valamint
kétszeresére (6000 t/évre) bővül
az iszapkomposztáló kapacitás.
A projekt keretében összesen
1385 házi bekötés,
27,7 km gerinccsatorna,
18,2 km nyomóvezeték épül
meg.

Kifizetési feltétel:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
kerül nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult a
támogatási szerződés módosítása
során ezen alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett
támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás
vonatkozásában rendelkezésre kell
állnia a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
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10.

KEOP-1.2.0/0911-2012-0014

NFP Nemzeti
Fejlesztési
Programiroda
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság –
Dél-Balaton
Konzorcium

1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
kerül nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés
módosítása során ezen
alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett
támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás
vonatkozásában rendelkezésre kell
állnia a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
4. A támogatási összeg
növekedésével arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.

13544

Kifizetési feltétel:
A szakaszolt projekt első,
a Környezet és Energia Operatív
Program előirányzatból
finanszírozott része keretében
a siófoki agglomeráció
csatornahálózatának bővítésére,
illetve az új siófoki
szennyvíztisztító telep
megépítésére kerül sor.
A projekt keretében a meglévő,
felhagyásra kerülő siófoki
szennyvíztisztító telep helyett
egy új, 20 000 m3/nap,
146 000 LE kapacitású tisztító
épül, illetve Siófok belváros,
Töreki városrész, Balatonendréd,
Balatonföldvár és Zamárdi
gyűjtőhálózatának bővítése
történik meg. Épül 970 új
bekötés, 15,8 km gravitációs és
12,4 km nyomott rendszerű
szennyvízvezeték.

11.

12.

KEOP1.2.0/2F/092010-0081

KEOP-1.2.0/0911-2012-0028

Szabadszállás Város
csatornázásának és
szennyvíztisztításának
megvalósítása

Szabadszállás Város
Önkormányzata

2 359 472 064

Székkutas község
szennyvízelvezetésének és
szennyvíztisztításának
fejlesztése

Székkutas Községi
Önkormányzat

1 016 716 523

17 765 605

351 736 945

2 377 237 669

94,987980

1 368 453 468

91,054766

Kifizetési feltétel:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
A településen eddig létesült
kerül nyertesként kihirdetésre,
24 bekötés a projekt keretében
akkor a támogató jogosult
2133 újjal bővül, 33,5 km
a támogatási szerződés
gravitációs és 3,8 km nyomott
módosítása során ezen
rendszerű szennyvízcsatorna
alacsonyabb összegnek
épül. A meglévő, teljesen elavult megfelelően csökkentett
szennyvíztisztító telep helyett
támogatás támogatási
egy korszerű, 745 m3/nap,
szerződésben történő rögzítésére.
6387 LE kapacitású
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás
szennyvízkezelő mű valósul meg. vonatkozásában rendelkezésre kell
állnia a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
4. A támogatási összeg
növekedésével arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
Kifizetési feltétel:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
A településen eddig létesült
2. A támogatást igénylőnek el kell
78 bekötés a projekt keretében
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
610 újjal bővül, 10,2 km
eljárás során alacsonyabb árajánlat
gravitációs és 2,6 km nyomott
kerül nyertesként kihirdetésre,
rendszerű szennyvízcsatorna
akkor a támogató jogosult a
épül. A meglévő, teljesen elavult
támogatási szerződés módosítása
szennyvíztisztító telep helyett
során ezen alacsonyabb összegnek
egy korszerű, 220 m3/nap,
megfelelően csökkentett
1938 LE kapacitású
támogatás támogatási
szennyvízkezelő mű valósul meg.
szerződésben történő rögzítésére.
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás
vonatkozásában rendelkezésre kell
állnia a Miniszterelnökség
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4. A támogatási összeg
növekedésével arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
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13.

KEOP-1.3.0/0911-2013-0034

Csongrád-Csanytelek
Önkormányzat
Ivóvízminőség-Javító
projektje

Csongrád és
Csanytelek
Ivóvízminőség-Javító
Önkormányzati
Társulás

315 554 162

245 015 698

560 569 860

90,000000
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Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
4. A támogatási összeg
növekedésével arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
Kifizetési feltétel:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
A projekt keretében a két
kerül nyertesként kihirdetésre,
település vízellátását biztosító
akkor a támogató jogosult
mélyfúrású kutak vas-mangán,
a támogatási szerződés
ammónium és arzén
módosítása során ezen
szennyezettsége
alacsonyabb összegnek
határértékeknek megfelelő
megfelelően csökkentett
tisztítását tervezik megvalósítani, támogatás támogatási
gáztalanítással kiegészítve.
szerződésben történő rögzítésére.
A beruházás közel 20 000 lakost
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás
érint.
vonatkozásában rendelkezésre kell
állnia a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
4. A támogatási összeg
növekedésével arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
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A miniszterelnök 113/2014. (IX. 18.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a belügyminiszter javaslatára
Csampa Zsoltot
a Belügyminisztérium helyettes államtitkárává
– 2014. augusztus 15-ei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 114/2014. (IX. 18.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdés c) pontja alapján,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára
Répás Zsuzsannát, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárát e tisztségéből
– 2014. szeptember 1-jei hatállyal –
felmentem.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Nemzeti Választási Bizottság 1310/2014. (IX. 18.) NVB határozata

A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerületében időközi országgyűlési
képviselő-választás kitűzése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerületében elhalálozás miatt
megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választást 2014. november 23. napjára
tűzi ki.
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint határozza
meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.;
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levélcím: 1397 Budapest, Pf. 547; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani,
hogy az legkésőbb 2014. szeptember 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet
kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági
felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi
képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott
kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi
illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 4. cikkének (3) bekezdés b) pontja szerint
„Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik (…) halálával”.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 19. § (1) bekezdése
alapján az egyéni választókerületben időközi választást kell tartani, ha a megválasztott egyéni választókerületi
képviselő megbízatása megszűnik.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdése szerint
az országgyűlési képviselők időközi választását – az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság
javaslatára figyelemmel – a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki.
A Ve. 8. § (1) bekezdése szerint az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon
belülre kell kitűzni. A Ve. 6. § (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja
a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.
Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2014. július 30-án kelt levelében arról tájékoztatta
a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökét, hogy Kiss Péter, Budapest
11. számú országgyűlési egyéni választókerületben mandátumot szerzett egyéni országgyűlési képviselő
2014. július 29-én elhunyt. Az OEVB – a Ve. 244. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – 2014. augusztus 26-i
ülésén jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi
választás napjának 2014. november 23. napját javasolta.
Tekintettel arra, hogy az OEVB időközi országgyűlési választás kitűzésére tett javaslata a Ve. fent hivatkozott
rendelkezéseinek megfelel, a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 244. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
II.		 A határozat az Alaptörvény 4. cikkének (3) bekezdése b) pontján, a Vjt. 19. §-án, a Ve. 6. § (1) bekezdésén, 8. §
(1) bekezdésén, 11. § (1) bekezdésén, 244. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án,
a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. §
(3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási
jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 12.
		
		

Dr. Patyi András s. k.,
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

Melléklet az 1310/2014. (IX. 18.) NVB határozathoz
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Budapest 11. számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2014. november 23. napjára kiírt országgyűlési képviselők időközi
választásának eljárási határidőit és határnapjait az alábbiak szerint állapítja meg.
1. Alapvető szabályok
1.1. A külképviseleti megfigyelőt legkésőbb 2014. november 13-án 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti
Választási Bizottságnál. [Ve. 5. § (3) bekezdés]
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1.2.

2.

3.

4.

5.
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A nemzetközi megfigyelő személyes adatait a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából 2015. február 23-án
kell törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés]
A választási bizottságok
2.1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. november 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
[Ve. 30. § (2) bekezdés]
2.2. A szavazatszámláló bizottság tagjai 2014. november 24-én mentesülnek a jogszabályban előírt
munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]
2.3. A munkáltató a választási szerv 2.2 pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2014.
november 24-től 2014. november 28-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. §
(2) bekezdés]
A szavazókörök
2014. november 23-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését,
utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi
számot megváltoztatni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]
A szavazóköri névjegyzék
4.1. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. szeptember 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel,
a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
[Ve. 115. § (1) bekezdés]
4.2. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. október 6-ig kell
megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]
4.3. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. szeptember 26-át követően kerül a település szavazóköri
névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]
4.4. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. november 21-én 16.00 óráig kell megérkeznie
a helyi választási irodához. [Ve. 250. § (2) bekezdés]
4.5. Az átjelentkező választópolgár 2014. november 21-én 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét. [Ve. 250. § (5) bekezdés]
4.6. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a)
legkésőbb 2014. november 21-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához,
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
b)
2014. november 23-án legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
[Ve. 103. § (2) bekezdés]
4.7. A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2014. november 21-én bírálja el. [Ve. 113. §
(2) bekezdés]
4.8. A 2014. november 21-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási
Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. §
(1) bekezdés]
4.9. A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket
és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2014. november 22-én kinyomtatja.
[Ve. 106. § (2) bekezdés]
4.10. A Nemzeti Választási Iroda a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi
névjegyzékben nyilvántartott adatait 2014. december 8-ig teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda
számára. [Ve. 101. §]
4.11. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét
2015. február 23-án kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]
4.12. A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2015.
február 23-án kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]
A külképviseleti névjegyzék
5.1. A 2014. november 7-ét követő lakcímváltozást a külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni. [Ve. 262. §
(2) bekezdés]
5.2. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. november 15-én
16.00 óráig kell megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]
5.3. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2014. november 15-én 16.00 óráig
módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]
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5.4.

6.

7.

8.

9.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2014. november 15-én 16.00 óráig kérheti
törlését a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]
5.5. A külképviseleti névjegyzék adatait 2015. február 23-án kell törölni. [Ve. 264. §]
A jelöltállítás
6.1. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. október 6-án adja át
az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]
6.2. Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2014. október 20-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 252. §
(1) bekezdés]
6.3. Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2015. február 23-án megsemmisíti. [Ve. 128. §]
A választási kampány
7.1. A választási kampányidőszak 2014. október 4-től 2014. november 23-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]
7.2. Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2014.
szeptember 19-én 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (2) bekezdés]
7.3. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2014. december 8-án 16.00 óráig
tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (4) bekezdés]
7.4. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014.
november 23-án nem folytatható. [Ve. 143. §]
7.5. 2014. november 23-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1) bekezdés]
7.6. 2014. november 23-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]
7.7. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014.
november 23-án nem léphet be. [Ve. 150. §]
7.8. A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek legkésőbb
2014. november 23-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon
belül, 2014. november 23-án történő megsemmisítés esetén 2014. november 26-án 16.00 óráig át kell adnia
az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]
7.9. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. december 23-án 16.00 óráig köteles
eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]
A szavazás előkészítése
8.1. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek
a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014.
október 20-án 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]
8.2. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét,
a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2014. november 22-én adja át
a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]
8.3. Az iratok és kellékek őrzését 2014. november 23-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]
A szavazás
9.1. A szavazóhelyiségben szavazni 2014. november 23-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]
9.2. A külképviseleten 2014. november 23-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon
a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idő szerinti
6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített
külképviseleteken 2014. november 22-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. [Ve. 269. §
(2) bekezdés]
9.3. A helyi választási iroda a Ve. 282. § (1) bekezdése szerinti szállítóborítékot az országgyűlési egyéni
választókerületi választási irodának 2014. november 24-én adja át. [Ve. 282. § (2) bekezdés]
9.4. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 2014. november 24-én a Nemzeti Választási Irodához
szállítja a helyi választási irodáktól átvett, a Ve. 282. § (1) bekezdése szerinti szállítóborítékokat. [Ve. 283. §
(2) bekezdés]
9.5. A külképviseleti választási iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát 2014.
november 27-én 24.00 óráig szállítja a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]
9.6. A Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb 2014. november 28-án
bontja fel a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat. [Ve. 285. § (1) bekezdés]
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Ha az urna határidőn túl vagy nem a Ve. 273. §-ában meghatározott módon lezárt állapotban érkezik meg
a Nemzeti Választási Irodához, vagy az urnában nem található az ellenőrző lap, az urnát – tartalmával együtt –
2015. február 23-án kell megsemmisíteni. [Ve. 285. § (2) bekezdés]
10. Az eredmény megállapítása
10.1. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 2014. november 15-ig jelöli ki
a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok
megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottságot. [Ve. 292. § (1) bekezdés]
10.2. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője legkésőbb 2014. november 29-én adja
át az urnát és a Ve. 287. § (1) bekezdése szerinti csomagot a 10.1 pont szerinti szavazatszámláló bizottság
elnökének. [Ve. 292. § (3) bekezdés]
10.3. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság legkésőbb 2014. november 29-én állapítja meg
a választás eredményét. [Ve. 294. § (2) bekezdés]
10.4. A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2014. november 26-án 16.00 óráig
tekinthető meg. [Ve. 204. §]
10.5. A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi
választási irodában 2015. február 21-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]
10.6. A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2015. február 23-án kell megsemmisíteni.
A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2015. február 21-ét követően kell átadni.
[Ve. 205. § (2) bekezdés]
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