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III. Kormányrendeletek

A Kormány 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelete
a fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő feltételeinek meghatározásával 
összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  9.  § tekintetében 
a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 290.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 12.  § (1)  bekezdés 
g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatást a  kibocsátó jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevelei után jogosult igénybe venni, amelyekkel 
finanszírozott jelzáloghitel-ügylet az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:)
„g) ügyleti kamatának és a támogatás időtartama alatt – a szerződésszegést, valamint az előtörlesztési díjat kivéve – 
bármilyen címen felszámított költségének és egyéb ellenszolgáltatásának együttes éves mértéke szerződéskötéskor 
és a  kamatperiódus lejártakor legfeljebb a  hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél kibocsátásakor érvényes, 
a  (4)  bekezdés szerint számított állampapírhozamnak vagy referenciahozamnak a  110%-a, növelve 
4 százalékponttal, csökkentve a (3) bekezdés szerinti kamattámogatással.”

2. §  Az R1. IV. fejezete a következő 21/D. §-sal egészül ki:
„21/D. § (1) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, 
e  rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetében az  Fhtv. 17/B.  § (2)  bekezdése, 17/C.  §-a, 
17/D. §-a, valamint 20/A. §-a helyett a (2)–(6) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A hitelintézet – a támogatás időtartama alatt – a 12. § és a 13. § szerint támogatott kölcsön ügyleti kamatának 
egyoldalú módosítására nem jogosult. A 12. § és a 13. § szerinti kamattámogatott kölcsönök ügyleti kamata a 12. § 
és a 13. § rendelkezéseinek megfelelően változik.
(3) A  hitelintézet által – az  ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján  – 
érvényesített ügyleti kamatmódosítás nem minősül egyoldalú kamatemelésnek.
(4) A  12. és a  13.  § szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a  12.  § (1)  bekezdés g)  pontja, továbbá 
a  13.  § (2)  bekezdése szerinti ügyleti kamat, költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes mértéke az  e  rendelet 
alapján az  ügyleti kamatra, költségre és egyéb ellenszolgáltatásra együttesen alkalmazható mindenkori 
legmagasabb mérték, csökkentve
a) az adott kölcsönszerződésre az e rendelet szerint a kölcsönszerződés megkötésekor az ügyleti kamatra, költségre 
és egyéb ellenszolgáltatásra együttesen alkalmazható legmagasabb mérték, és az  adott kölcsönszerződés 
megkötésekor érvényes ügyleti kamat, költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes mértékének a különbözetével,
b) a 2015. február 1-jén már szerződött állomány tekintetében az e rendelet szerint 2014. december 31-én az ügyleti 
kamatra, költségre és egyéb ellenszolgáltatásra együttesen alkalmazható legmagasabb mérték és az  adott 
kölcsönszerződés 2014. december 31-én érvényes ügyleti kamata, költsége és egyéb ellenszolgáltatása együttes 
mértékének a különbözetével.
(5) Az  ügyleti kamat és költség az  adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok fordulónapján módosul 
a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint. Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésben rögzített kamat és költség nem 
volt kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egy havi kamatperiódust kell tekinteni.
(6) A 12. és 13. § szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a kamattámogatási időszak lejártát követően 
a hitelintézet
a) az  Fhtv. 17/C.  §-nak megfelelően állapítja meg a  hitelszerződés szerinti kamatot, és azt az  Fhtv. 17/B.  § 
(2) bekezdése és 17/D. §-a szerint változtatja, vagy
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b) a kamattámogatási időszakban érvényes kamatváltoztatás vagy kamatfelár-változtatás módszertant alkalmazza 
tovább
ba) ugyanazzal a kamatperiódussal és kamatfelár-periódussal, vagy
bb) azzal, hogy ha a kamattámogatási időszakhoz képest eltérő kamatperiódusra vagy kamatfelár-periódusra tér át, 
a kamat megállapításához a kamatperiódus hosszához igazodó referenciahozamot vesz figyelembe.
(7) A  (2)–(6)  bekezdést az  Fhtv. hatálya alá nem tartozó, az  e  rendelet, valamint a  lakáscélú támogatásokról szóló 
106/1988. (XII. 26.) MT rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönökre is megfelelően alkalmazni kell.”

3. §  Az R1. a következő 53. §-sal egészül ki:
„53.  § (1) E  rendeletnek a  fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő feltételeinek 
meghatározásával összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Módr7.) 1. §-ával megállapított 12. § (1) bekezdés g) pontját és 2. §-ával megállapított 21/D. §-át 
a Módr7. hatálybalépését megelőzően megkötött kölcsönszerződések esetén is alkalmazni kell.
(2) Az Fhtv. 33. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e  rendelet szerinti kamattámogatással 
nyújtott kölcsönszerződések esetében a hitelintézetnek az Általános Szerződési Feltételeit és az azt magukba foglaló 
üzletszabályzatát 2015. július 1-jei hatállyal kell módosítani.”

2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. §-a a következő (11)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.  évi CLXII.  törvény (a  továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, 
e  rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetében az  Fhtv. 17/B.  § (2)  bekezdése, 17/C.  §-a, 
17/D. §-a, valamint 20/A. §-a helyett a (12)–(16) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(12) A  hitelintézet – a  támogatás időtartama alatt – a  kölcsön ellenszolgáltatásának egyoldalú módosítására nem 
jogosult. Az ellenszolgáltatás az 5. § (2) bekezdése szerint változik.
(13) A  hitelintézet által – az  ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján  – 
érvényesített ellenszolgáltatás módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek.
(14) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén az ellenszolgáltatás mértéke az e rendelet 
alapján alkalmazható mindenkori legmagasabb ellenszolgáltatás, csökkentve
a) az adott kölcsönszerződésre az e rendelet szerint a kölcsönszerződés megkötésekor alkalmazható legmagasabb 
ellenszolgáltatás, és az adott kölcsönszerződés megkötésekor érvényes ellenszolgáltatásának a különbözetével,
b) a  2015. február 1-jén már szerződött állomány tekintetében pedig az  e  rendelet szerint 2014. december 31-én 
alkalmazható legmagasabb ellenszolgáltatásnak és az  adott kölcsönszerződés 2014. december 31-én érvényes 
ellenszolgáltatásának a különbözetével.
(15) Az  ellenszolgáltatás mértéke az  adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok fordulónapján módosul 
a  (12)–(14)  bekezdésben foglaltak szerint. Abban az  esetben, ha a  kölcsönszerződésben rögzített kamat nem volt 
kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egy havi kamatperiódust kell tekinteni.
(16) Az  e  rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a  kamattámogatási időszak lejártát 
követően a hitelintézet
a) az  Fhtv. 17/C.  §-nak megfelelően állapítja meg a  hitelszerződés szerinti kamatot, és azt az  Fhtv. 17/B.  § 
(2) bekezdése és 17/D. §-a szerint változtatja, vagy
b) a kamattámogatási időszakban érvényes kamatváltoztatás vagy kamatfelár-változtatás módszertant alkalmazza 
tovább
ba) ugyanazzal a kamatperiódussal és kamatfelár-periódussal, vagy
bb) azzal, hogy ha a kamattámogatási időszakhoz képest eltérő kamatperiódusra vagy kamatfelár-periódusra tér át, 
a kamat megállapításához a kamatperiódus hosszához igazodó referenciahozamot vesz figyelembe.”

5. §  Az R2. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § (1) E  rendeletnek a  fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő feltételeinek 
meghatározásával összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Módr2.) 4. §-ával megállapított 10. § (11)–(16) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően 
megkötött kölcsönszerződések esetén is alkalmazni kell.
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(2) Az Fhtv. 33. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e  rendelet szerinti kamattámogatással 
nyújtott kölcsönszerződések esetében a hitelintézetnek az Általános Szerződési Feltételeit és az azt magukba foglaló 
üzletszabályzatát 2015. július 1-jei hatállyal kell módosítani.”

3. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 10.  §-a 
a következő (11)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.  évi CLXII.  törvény (a  továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, 
e  rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetében az  Fhtv. 17/B.  § (2)  bekezdése, 17/C.  §-a, 
17/D. §-a, valamint 20/A. §-a helyett a (12)–(16) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(12) A  hitelintézet – a  támogatás időtartama alatt – a  kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem 
jogosult. Az ügyleti kamat az (1) bekezdés szerint változik.
(13) A  hitelintézet által – az  ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján  – 
érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek.
(14) Az  e  rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén az  ügyleti kamat mértéke az  e  rendelet 
alapján alkalmazható mindenkori legmagasabb ügyleti kamat, csökkentve
a) az adott kölcsönszerződésre az e rendelet szerint a kölcsönszerződés megkötésekor alkalmazható legmagasabb 
ügyleti kamat, és az adott kölcsönszerződés megkötésekor érvényes ügyleti kamatának a különbözetével,
b) a  2015. február 1-jén már szerződött állomány tekintetében pedig az  e  rendelet szerint 2014. december 31-én 
alkalmazható legmagasabb ügyleti kamatának és az adott kölcsönszerződés 2014. december 31-én érvényes ügyleti 
kamatának a különbözetével.
(15) Az  ügyleti kamat mértéke az  adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok fordulónapján módosul 
a  (12)–(14)  bekezdésben foglaltak szerint. Abban az  esetben, ha a  kölcsönszerződésben rögzített kamat nem volt 
kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egy havi kamatperiódust kell tekinteni.
(16) Az  e  rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a  kamattámogatási időszak lejártát 
követően a hitelintézet
a) az  Fhtv. 17/C.  §-nak megfelelően állapítja meg a  hitelszerződés szerinti kamatot, és azt az  Fhtv. 17/B.  § 
(2) bekezdése és 17/D. §-a szerint változtatja, vagy
b) a kamattámogatási időszakban érvényes kamatváltoztatás vagy kamatfelár-változtatás módszertant alkalmazza 
tovább
ba) ugyanazzal a kamatperiódussal és kamatfelár-periódussal, vagy
bb) azzal, hogy ha a kamattámogatási időszakhoz képest eltérő kamatperiódusra vagy kamatfelár-periódusra tér át, 
a kamat megállapításához a kamatperiódus hosszához igazodó referenciahozamot vesz figyelembe.”

7. §  Az R3. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § (1) E  rendeletnek a  fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő feltételeinek 
meghatározásával összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Módr6.) 6. §-ával megállapított 10. § (11)–(16) bekezdését a Módr6. hatálybalépését megelőzően 
megkötött kölcsönszerződések esetén is alkalmazni kell.
(2) Az Fhtv. 33. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e  rendelet szerinti kamattámogatással 
nyújtott kölcsönszerződések esetében a hitelintézetnek az Általános Szerződési Feltételeit és az azt magukba foglaló 
üzletszabályzatát 2015. július 1-jei hatállyal kell módosítani.”

4. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről szóló 275/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelete
a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági 
állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság 
működésének egyes szabályairól

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1c)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendeletet az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) 
IV/A.  Fejezetében szabályozott, a  400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmények építésének, 
átalakításának, valamint a  400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre való bővítésének építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásaiban kell alkalmazni.

2. A kérelem benyújtása

2. § (1) Az építésügyi hatóság az Étv. 57/C. § (1) bekezdésében foglalt esetben szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából 
megkeresi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjét (a továbbiakban: Kormányhivatal).

 (2) Az  építési engedélyezési eljárás megindítását megelőző előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadására irányuló 
kérelmet az  ügyfél nyújtja be a  Kormányhivatalhoz. A  kérelmet postai úton, személyesen, írásban, illetve 
elektronikus úton lehet benyújtani.

 (3) Az  előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadása iránti kérelem adattartalmát az  1.  melléklet tartalmazza. 
Az  5000  m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építménnyel kapcsolatos hatástanulmányt a  2.  mellékletben 
foglalt adattartalommal kell csatolni.

3. A szakhatósági eljárás különös szabályai

3. § (1) A  Kormányhivatal a  szakhatósági állásfoglalást, illetve előzetes szakhatósági hozzájárulást akkor adja meg, ha 
a kereskedelmi építménynek a létesítés helye szerinti településre és annak vonzáskörzetére gyakorolt
a) környezeti,
b) infrastrukturális,
c) településrendezési, valamint
d) településfejlesztési
közvetlen és közvetett hatása összességében kedvező.

 (2) A  Kormányhivatal az  (1)  bekezdés szerinti követelményeknek való megfelelést az  Étv. 57/D.  §-ban meghatározott 
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményének mérlegelésével állapítja meg.

4. A Bizottság

4. § (1) A  Bizottság tagját a  kijelölő miniszter bármikor indokolás nélkül visszahívhatja azzal, hogy a  kijelölő miniszter 
a Bizottság működőképessége érdekében haladéktalanul gondoskodik az új tag kijelöléséről.

 (2) A Bizottság működési rendjét maga határozza meg, elnöke az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy.
 (3) A  Bizottság egyszerű többséggel alakítja ki véleményét. Szavazategyenlőség esetén az  elnök szavazata dönt. 

A Bizottság a Kormányhivatalnak az Étv. 57/C. § (2) bekezdése alapján meghatározott határidő lejártát megelőzően 
legalább 15 nappal megküldi véleményét.

5. § (1) A  Bizottság a  fenntartható fejlődés követelményeinek való megfelelésről a  véleményét a  tervezett kereskedelmi 
építménynek az  épített és természeti környezetre, a  környező településekre gyakorolt közvetlen és közvetett 
környezetterhelő hatása, az érintett lakosság életkörülményeire, valamint az emberi egészségre gyakorolt közvetlen 
és közvetett hatása alapján, a 3. melléklet szerinti szempontrendszer alapján alakítja ki.

 (2) A Bizottság véleményét indokolni köteles.
 (3) A  Bizottság a  3.  melléklet szerinti szempontrendszer alapján meghozott véleménye kialakítása során az  egyes 

szempontokat külön-külön és összességében is értékeli.
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6. §  Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

7. §  E rendelet a  belső piaci szolgáltatásról szóló az  Európai Parlament és a  Tanács 2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez

Az előzetes szakhatósági hozzájárulás benyújtásához szükséges kérelem adattartalma

 1. A kérelmező
a) neve, címe;
b) cégjegyzékszáma, vagy vállalkozói száma;
c) eddigi beruházásai.

 2. Az építeni, átalakítani, vagy bővíteni kívánt kereskedelmi építmény
a) alapterülete m2-ben;
b) címe, helyrajzi száma;
c) célja (üzlet, bevásárlóközpont, egyéb) és szükségessége;
d) tervezett profilja (fő árucsoportonként);
e) az építmény egyéb funkciója a kereskedelmi építményen kívül;
f ) kereskedelmi vonzáskörzete (települések felsorolása, lakosságszám);
g) bővítés vagy átalakítás esetén eddigi funkciója;
h) tervezett átadási ideje;
i) közösségi közlekedési elérhetőségei;
j) önálló kerékpárforgalmi létesítményei;
k) hőveszteség tényezője;
l) megújuló energiaforrás igénybevétele, módja, mértéke, felhasználása;
m) barna-, illetve zöldmezős beruházással érintett területek mértéke;
n) a terület teherbíró képességének, terhelhetőségének vizsgálata;
o) a kereskedelmi építmény környezetre, természetre, tájra gyakorolt hatásának bemutatása;
p) a kereskedelmi építmény által érintett védett természeti területek, Natura 2000 területek, ökológiai hálózat 

vagy tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület;
q) tájba illesztést igazoló látványterv a meglévő és a tervezett állapot bemutatásával;
r) funkciójának figyelembe vételével foglalkoztatni tervezett munkaerő jellemzői;
s) a működése során keletkező hulladék várható mértéke és annak kezelése.

 3. Nyilatkozat arról, hogy szükség van-e az 5000 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építménnyel kapcsolatos 
hatástanulmányra.

 4. Csatolandó dokumentumok a kereskedelmi építményre vonatkozóan:
a) a létesítendő építménnyel kapcsolatban kapott engedélyek (ha van ilyen) másolata;
b) a tervezett beruházással kapcsolatban benyújtott és kezdeményezett kérelmek másolata;
c) a  kereskedelmi építmény közlekedési kapcsolatai által érintett állami és önkormányzati tulajdonú 

területekkel kapcsolatos közútkezelői, tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulások.
 5. Közlekedési hatásvizsgálat az alábbi elemekre kiterjedően:

a) a  kereskedelmi építmény közlekedési kapcsolataira vonatkozó műszaki tervek, a  tervezett kapcsolatok 
forgalmi méretezése, közúti biztonsági hatásvizsgálat és közúti biztonsági audit;

b) a kereskedelmi építmény üzemeltetése által várható térségi forgalomnövekedés (különös tekintettel a nehéz 
tehergépjármű forgalomra) modellezése, hatáselemzés;

c) a  megnövekedett forgalomból eredő környezeti hatások bemutatása, a  szükséges zaj-, rezgés és 
levegőszennyezés elleni intézkedések bemutatása;
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d) a  kereskedelmi építmény megközelíthetősége közösségi közlekedéssel, az  ehhez szükséges megállóhelyek 
kialakításának tervei;

e) a  kereskedelmi építmény gyalogos és kerékpáros megközelíthetőségének vizsgálata, járdák, kerékpárutak, 
kerékpártárolók kialakításának tervei;

f ) a  közlekedési kapcsolatok által érintett állami és önkormányzati tulajdonú területeken megvalósítandó 
közvilágítás kiépítésére vonatkozó tervek, illetve a  közvilágítás üzemeltetésére vonatkozó 
kötelezettségvállalási nyilatkozat;

g) az  5000 m2 alapterületet meghaladó kereskedelmi építmények esetében a  közlekedési hatásvizsgálatnak 
ki kell térnie a  kereskedelmi építmény közlekedési kapcsolatainak megvalósításához tartozó értékelemzés 
bemutatására és részletes költség-haszon elemzésre;

h) a  közlekedési hatásvizsgálatnak ki kell terjednie a  kereskedelmi építmény működésével kapcsolatos 
közúti forgalomból származó, a  közutak műszaki állapotára, a  közlekedésre gyakorolt hatására, és annak 
függvényében a közutak felújítására, illetve fejlesztésére;

i) a  kereskedelmi építmény esetében biztosítani kell a  biztonságos gyalogos és a  kerékpáros 
megközelíthetőséget, továbbá a környezetkímélő közösségi közlekedési eszközzel történő megközelítést is.

 6. Az Étv. 57/C. § (1) bekezdése szerinti kérelem részletes indokolása.
 7. Nyilatkozat arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
 8. Kötelezettségvállalási nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az építés és a létesítmény kereskedelmi célú hasznosítása 

során gondoskodik a kérelemben foglaltak érvényre juttatásáról.
 9. Cégszerű aláírás és dátum.

2. melléklet az 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez

Az 5000 m2 alapterületet meghaladó kereskedelmi építmények kérelméhez kapcsolódó 
hatástanulmány tartalmi elemei

 1. a kereskedelmi építmény tervezett profilja főbb árucsoportok szerint;
 2. a kereskedelmi építmény alapterületének megoszlása rendeltetés szerint;
 3. a tervezett kereskedelmi üzletek, szolgáltatók száma;
 4. a kereskedelmi vonzáskörzet (közvetlen és közvetett) meghatározása, fejlesztési potenciálok;
 5. a vonzáskörzet demográfiai mutatói;
 6. munkanélküliségi mutatók a vonzáskörzetben;
 7. a  várhatóan foglalkoztatottak száma, egyéb sajátosságai (részmunkaidős foglalkoztatás, megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatása, roma nemzetiségűek foglalkoztatása);
 8. az építmény tervezett kiskereskedelmi forgalma;
 9. az építmény napi látogatottsági mutatói;
 10. a szelektív hulladékgyűjtés, válogatás, feldolgozás módja;
 11. összefoglalás a  tervezett beruházás vidékfejlesztési, környezetvédelmi hatásairól, amelyet a  kereskedelmi 

építménnyel szemben elvár a befektető;
 12. a kereskedelmi építményt védett természeti területen, Natura 2000 területen tervezik-e;
 13. a megnövekedett járműforgalom hatása a lakosságot érintő közlekedési eredetű zajterhelésre.
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3. melléklet az 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez

A Bizottság által vizsgált és értékelt szempontrendszer elemei
a) a település és vonzáskörzete meglévő kereskedelmi építményeinek összessége figyelembe vételével 

a tervezett kereskedelmi építmény elhelyezésének indokolása a 3. § (1) bekezdésére figyelemmel,
b) a kereskedelmi építmény szükségességének indokolása társadalmi, fogyasztói, természeti erőforrás 

felhasználási, kereskedelmi stb. szempontok szerint,
c) a kereskedelmi építmény, rendeltetés energetikai megoldásai és energiaigénye, felhasználása, energiaforrása 

és mindezt befolyásoló műszaki-technológiai megoldás,
d) az építmény és a várható forgalom becsült károsanyag-kibocsátása,
e) a tervben zöldmezős és barnamezős beruházással érintett területek térmértéke, termőföld vagy erdő 

művelésből való kivonásának szükségessége és térmértéke, új beépítésre szánt terület kijelölésének 
szükségessége és a terület térmértéke,

f ) a terület teherbíró képességének, terhelhetőségének vizsgálata (beleértve az  érintett környezeti és 
természeti elemek és rendszerek terhelhetőségét, megújulási képességét, szennyezésmegkötő- és 
pufferkapacitását),

g) a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges beszállítói kör által megvalósított környezetterhelés,
h) épület-energetikai szempontok (pl. az épület energiaigénye, a használt energia „típusa”),
i) a közlekedési hatóság által a  hatályos szabályozás alapján vizsgáltakon túli közlekedésrendezési 

összefüggések,
j) közép- és hosszú távú célok a  további építési tevékenységekre vonatkozóan (esetleges későbbi bővítés, 

modernizálás),
k) település- és területrendezési szempontok (pl. az  épület teljes életciklusa, az  érintett ingatlan 1  km-es 

körzetének aktuális területhasználata és a  területtel kapcsolatos várható településszerkezeti változások 
bemutatása, az  érintett és a  szomszédos települések térségi szerkezeti tervben érintett kivágatának 
bemutatása stb.),

l) a kereskedelmi építmény környezetre, természetre, gyakorolt hatása, különösen
la) védett természeti területek, Natura 2000 területek, természeti területek, érzékeny természeti 

területek, az ökológiai hálózat koherenciájára gyakorolt hatás mértéke,
lb) ha a  létesítmény Natura 2000 területre hatással lehet, a  hatások előzetes becslése a  terület 

kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások figyelembevételével,
m) a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az  érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, 

különösen az alábbi tényezők figyelembevételével:
ma) a  hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása, kedvező 

vagy kedvezőtlen mivolta,
mb) a hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatásaihoz,
mc) az  érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy tájvédelmi 

funkcióinak megváltozása,
md) településrendezési szempontok (pl. az  épület teljes életciklusa, az  érintett ingatlan 1  km-es 

körzetének aktuális területhasználata és a  területtel kapcsolatos várható településszerkezeti 
változások bemutatása),

me) a településkarakter megváltozása,
mf) a  telepítés (a  környezetbe illeszkedés, a  beépítés vagy az  építészeti jellegzetesség és látvány, 

a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztése, a helyi építészeti érték védelmének érvényre 
juttatása, azokra gyakorolt hatása,

mg) a  település, a  régió fejlesztési koncepciójához, stratégiai programjához a  megvalósítani 
kívánt építmény általi illeszkedése (a kereskedelmi tevékenységgel történő jövőbeli esetleges 
felhagyás esetén az  épület további hasznosítására vonatkozó tervek, az  építmény környékének 
rehabilitációjára vonatkozó elképzelések),

mh) az  építmény és a  kapcsolódó tevékenységek, fejlesztések (pl. közlekedési rendszer) hatása a  tájra 
(tájkép, tájjelleg, tájhasználat, tájszerkezet megváltozása, egyedi tájértékek érintettsége, tájba 
illeszkedést igazoló látványterv a meglévő és a tervezett állapot ábrázolásával),
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mi) a  veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített környezet 
értékeinek ritkasága, pótolhatósága,

mj) a  veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások pótolhatósága, 
a kereskedelmi építmény vidékfejlesztésre gyakorolt hatása,

n) a kereskedelmi építménynek a település és vonzáskörzete meglévő kereskedelmi építményei összességének 
figyelembe vételével a  környezetre és vidékfejlesztésre, valamint a  lakosság életkörülményeire, illetve 
a fogyasztók védelmére gyakorolt hatása,

o) a kereskedelmi építmény vidékfejlesztésre gyakorolt hatása,
p) a kereskedelmi építmény településén és vonzáskörzetében meglévő kereskedelmi építmények, piacok 

környezetre és vidékfejlesztésre, valamint a  lakosság életkörülményeire, a  fogyasztók védelmére, továbbá 
a kérelemben szereplő kereskedelmi építményre gyakorolt fenntarthatósági hatása,

q) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a  beépítés vagy az  építészeti jellegzetesség és látvány, a  helyi jelleg 
védelme) településképbe való illesztése, a  helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatása, azokra 
gyakorolt hatása,

r) a kereskedelmi építménnyel megvalósuló foglalkoztatottság, ezen belül a  helyi lakosság foglalkoztatása, 
illetve szociális szempontok (munkanélküliek, hátrányos helyzetben lévők stb. foglalkoztatása),

s) településképi szempontok (amennyiben a  településképi véleményezésre a  polgármesterek bizottságba 
történő bevonásával sor kerül), a tervezett építmény arculati elemei,

t) az épületen belül a kereskedelmi funkción túl megvalósuló más funkciók hatása a település, régió életére.

A Kormány 6/2015. (I. 29.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
61. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében)
„d) ellátja a  kiemelt sportágakhoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztési, valamint a  nemzeti köznevelési 
infrastruktúra fejlesztési programhoz kapcsolódó, a  köznevelési intézménnyel egybe épített, vagy azzal azonos 
ingatlanon elhelyezkedő tanterem, tornaterem és tanuszoda, továbbá egyéb iskolaüzemeltetési feladatokat.”

2. § (1) A Rendelet 112. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az  állami vagyon felügyeletéért és az  állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége 
keretében)
„b) gondoskodik a  PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és 
sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, az államot 
érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről,”

 (2) A Rendelet 112. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A miniszter az  állami vagyon felügyeletéért és az  állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége 
keretében)
„d) gondoskodik – a  61.  § (2)  bekezdés d)  pontjában meghatározott feladatok kivételével − az  állami 
sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokról, valamint 
az  üzemeltetési, működtetési feladatokról. A  61.  § (2)  bekezdésben nevesített, a  nemzeti köznevelési 
infrastruktúra fejlesztési programokhoz kapcsolódó tanterem, tornaterem, tanuszoda és iskola fejlesztési kérdések 
vonatkozásában a  miniszter előzetesen megkéri a  sportpolitikáért felelős miniszter egyetértését. Az  olimpiai 
sportközpontok sportjellegű használata vonatkozásában egyeztet a sportpolitikáért felelős miniszterrel.”
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3. §  A Rendelet a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A KORMÁNY KÉPVISELETE
126/A. § (1) A Kormány a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti képviselőjeként azt a tagját 
jelöli ki, akinek
a) a sztrájkkövetelés tartalma a feladat- és hatáskörébe tartozik, illetve
b) a sztrájkkövetelés alapvető tartalma a feladat- és hatáskörét érinti.
(2) Ha a sztrájkkövetelés tartalma a Kormány más tagjának feladat- és hatáskörét is érinti, a Kormány (1) bekezdés 
szerinti tagja a  Kormány nevében képviselendő álláspontot a  Kormány érintett tagjával egyezteti, szükség esetén 
a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető eljárásba bevonja.
(3) Ha az (1) bekezdés alapján a Kormány képviseletre jogosult tagja nem állapítható meg, a Kormányt a sztrájkkal 
kapcsolatos egyeztető eljárásban a társadalmi párbeszédért felelős miniszter képviseli.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 7/2015. (I. 29.) Korm. rendelete
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A.  § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
70. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E  rendelet Módr.-rel megállapított rendelkezéseit az  érkeztető rendszer 2015. február 2-ával induló és 
2015.  február 28-áig tartó teszt időszakára is alkalmazni kell azzal, hogy az  érkeztető rendszer működtetője 
írásban értesíti a  postai szolgáltatót az  1.  mellékletben szereplő szervek teszt üzemmódba történő bevonásának 
ütemezéséről.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 8/2015. (I. 29.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján – a (3) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – az alábbi fix összegű díjra jogosult:
a) felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma
aa) nem éri el az 1200 főt 253 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 fő között van 235 000 Ft,
ac) 1500 fő felett van 197 000 Ft,
b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt 290 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van 272 000 Ft,
bc) 800 fő felett van 235 000 Ft,
c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 főt 271 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fő között van 250 000 Ft,
cc) 1500 fő felett van 214 000 Ft.”

2. §  A Kr. 14. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók havonta 130 000 Ft összegű 
rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként. A támogatás utalványozására a (2) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg 
kerül sor.”

3. §  A Kr. a következő 76/H. §-sal egészül ki:
„76/H.  § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2015. (I. 29.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr6.) megállapított 14.  § (10)  bekezdése szerinti támogatásra 2015. január 1-jétől jogosultak 
az érintett szolgáltatók.
(2) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) 
Korm. rendelettel megállapított 14.  § (2)  bekezdése szerinti fix összegű díj kifizetésére nem kerül sor, helyette 
a  Módr6. által megállapított 14.  § (2)  bekezdése szerinti díjat kell kifizetni. Ha a  Módr6. által megállapított 14.  § 
(2)  bekezdése hatálybalépését megelőzően már sor került az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 14.  § (2)  bekezdése 
szerinti fix összegű díj kifizetésére, annak összegével csökkenteni kell a  Módr6. által megállapított 14.  § 
(2) bekezdése szerinti fix összegű díj és (10) bekezdése szerinti támogatás együttes összegét.”

4. §  Hatályát veszti a  Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat „25P 9210”, „25P 9220”, „25P 923A”, „25M 9240”, 
„25M  9250”, „25P 936Z”, „25P 937Z”, „25P 938Z”, „25M 939Z” és „25M 940Z” megjelölésű sor „Feltétel” oszlopában 
a „III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott ellátás” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelete
a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) 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 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
16.2. 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 azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek
a) Tolcsva község közigazgatási területén lévő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 142/1, 146, 148, 149 és 151 

helyrajzi számú területen,
b) Szegi község közigazgatási területén lévő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 031/36 és 031/108 helyrajzi 

számú területen, valamint
c) Szegilong község közigazgatási területén lévő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 037, 038, 039/1, 039/21, 

039/22 és 039/23 helyrajzi számú területen
megvalósításra kerülő fejlesztésére irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek a  Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek, abban 
az esetben is, ha azok az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon kívül más ingatlant is érintenek.

 (3) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (4) Azokban az  esetekben, amikor az  1.  mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az  adott 
eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági 
ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

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

2. § (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 eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (5) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

3. §  Az 1.  § (1)  bekezdésében megjelölt ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az  egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdése szerinti 
véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.



274 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 7. szám 

4. §  A Beruházásokkal összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

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

1. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

  A  B  C  D  E

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója

A Beruházás 

megvalósításával 

kapcsolatos eljárások

 Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság

2. A Tokaj Kereskedőház 
Zrt. telephelyeinek 
fejlesztésére irányuló 
beruházások

a) Tolcsva község 
közigazgatási 
területén lévő, 
az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 
142/1, 146, 148, 149 és 
151 helyrajzi számú,
b) Szegi község 
közigazgatási 
területén lévő, 
az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 
031/36 és 031/108 
helyrajzi számú,
c) Szegilong község 
közigazgatási 
területén lévő, 
az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 
037, 038, 039/1, 
039/21, 039/22 és 
039/23 helyrajzi 
számú
ingatlanok, valamint 
ezen földrészletekből 
telekalakítást 
követően kialakított 
földrészletek 

általános 
építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 
eljárások

Sárospataki Járási 
Hivatal Járási 
Építésügyi Hivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

3. örökségvédelmi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Miskolci Járási Hivatal 
Járási Építésügyi 
és Örökségvédelmi 
Hivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

4. régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 
(a további régészeti 
feladatellátás 
meghatározása 
kivételével)

Miskolci Járási Hivatal 
Járási Építésügyi 
és Örökségvédelmi 
Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

5. további régészeti 
feladatellátás 
meghatározása

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

nincs

6. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség

7. útügyi hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központja
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8. 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

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Mérésügyi 
és Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

9. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

10. hírközlési hatósági 
eljárások

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elnöke

11. földvédelmi, 
telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási hatósági 
eljárások

Tolcsva közigazgatási 
területe tekintetében: 
Sátoraljaújhelyi 
Járási Hivatal Járási 
Földhivatala,
Szegi és Szegilong 
közigazgatási 
területe tekintetében: 
Szerencsi Járási 
Hivatal Járási 
Földhivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatala

12. talajvédelmi hatósági 
eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Növény- és 
Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti 
Élelmiszerlánc- 
biztonsági Hivatal

13. bányahatósági 
engedélyezési 
eljárások

Magyar Bányászati 
és Földtani 
Hivatal Miskolci 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal
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14. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 
engedélyezési 
eljárások;
beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 
létesítési és 
használatbavételi 
eljárásai;
a jogszabályban 
rögzített 
tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel 
kapcsolatos hatósági 
eljárások

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

15. azok a 2–14. sorban 
nem szereplő 
további hatósági 
engedélyezési 
eljárások, amelyek 
a Beruházások 
megvalósításához és 
használatbavételéhez 
közvetlenül 
szükségesek

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 
szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt 
hatóság

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 
szerint másodfokú 
hatóságként kijelölt 
hatóság

2. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő 
hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

  A  B  C

1.  Szakhatósági közreműködés tárgyköre  Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság  Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2. Építésügy Sárospataki Járási Hivatal Járási 
Építésügyi Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3. Örökségvédelem Miskolci Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

4. Régészet Miskolci Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

5. Környezetvédelem, természetvédelem Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség

6. Vízügy és vízvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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7. Közlekedés: közút Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

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

Tolcsva közigazgatási területe 
tekintetében: Sárospataki 
Rendőrkapitányság,
Szegi és Szegilong közigazgatási 
területe tekintetében: Szerencsi 
Rendőrkapitányság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság

9. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

10. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

11. Földvédelem Tolcsva közigazgatási területe 
tekintetében: Sátoraljaújhelyi Járási 
Hivatal Járási Földhivatala,
Szegi és Szegilong közigazgatási 
területe tekintetében: Szerencsi Járási 
Hivatal Járási Földhivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala

12. Élelmiszer-biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

13. Talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

14. Erdészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

15. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke

16. Műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi 
és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal

17. Egészségügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

18. Földtan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

19. Bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

20. Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

21. A 2–20. sorban nem említett, egyéb 
szakhatósági közreműködésre 
vonatkozó tárgykörök

az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint elsőfokú eljárásban 
szakhatóságként kijelölt hatóság

az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint másodfokú 
eljárásban szakhatóságként kijelölt 
hatóság
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 29.) NGM rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 
módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (32)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet „7. Záró 
rendelkezések” alcíme a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § 2015. március 1-jéig a  kockázati biztosíték összege minden esetben megfizetettnek minősül. 
2015.  március  2-ától a  biztosítékot a  bejelentés napját megelőző 60 napban (ideértve a  bejelentés napját is) 
teljesített bejelentések alapján kell teljesíteni.”

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 3/2015. (I. 29.) NFM rendelete
az átalakított útdíjfizetési rendszer felülvizsgálatával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt feladatkörömben eljárva 
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében 
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló  
36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

1. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 
6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  díjköteles gépjárművek után egy, vagy több megye díjköteles úthálózatára érvényes jogosultság váltható, 
mely jogosultság érvényességét a  díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 
miniszteri rendelet határozza meg (a továbbiakban együtt: megyei jogosultság). A megyei jogosultság érvényességi 
ideje megegyezik a  3.  § (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott érvényességi idővel, azzal, hogy a  3.  § 
(1) bekezdésében foglaltak e jogosultságra nézve is irányadóak.”

 (2) Az R1. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a gépjármű jogosult a csomópontba, útkereszteződésbe történő behajtásra, akkor a csomóponti elemeken 
és az  útkereszteződésekben történő közlekedés során jogosult a  díjköteles úthálózatot az  adott csomópont, 
útkereszteződés bármely elemén elhagyni.”

 (3) Az R1. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  4.  § (7)  bekezdésében foglalt átalány-költségtérítésen felül a  viszonteladó további szolgáltatási-kezelési díj 
felszámítására nem jogosult a személyes ügyintézéssel történő értékesítés esetén.”
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2. § (1) Az R1. 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A.  § (1) A  2015. január 1. és 2015. január 31. között bekövetkező jogosulatlan úthasználat esetén a  pótdíj és 
a  pótdíj utólagos igazolásához kapcsolódó szolgáltatási díj utólagos elengedésének van helye a  jogosulatlan 
úthasználat helye szerinti, a  6.  § (3)  bekezdésében vagy a  3.  § (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 
jogosultságnak 2015. február 28-áig a díjköteles gépjármű vonatkozásában történő megváltása esetén.
(2) A 2014. december 31. és a 2015. január 31. között megvásárolt megyei jogosultság 2015. március 15-éig történő 
visszaváltása kezdeményezhető a (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint.
(3) A (2) bekezdés szerinti visszaváltásnak akkor van helye, ha a jogosultság birtokában úthasználat kizárólag olyan 
díjköteles útszakaszon történt, amely 2015. február 1-jét követően
a) díjmentesen vagy
b) egyéb, az adott gépjármű vonatkozásában megváltott megyei jogosultsággal
használható.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti visszaváltásnak 2015. március 15-éig helye van akkor is, ha az  adott gépjármű 
vonatkozásában egyéb, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultság birtokában történt úthasználat.
(5) A  visszaváltás a  NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, postai úton vagy a  NÚSZ Zrt. által lehetővé tett egyéb 
módon történhet.
(6) Az  ügyfélszolgálati irodában történő visszaváltás esetén a  kérelmező az  erre rendszeresített 
formanyomtatványon igazolja az úthasználati jogosultsággal rendelkező gépjárműre vonatkozó használati jogát és 
a személyazonosságát.
(7) Ügyfélszolgálaton történő visszaváltás esetén az úthasználati jogosultság a visszaváltás helye szerinti megyében 
a  visszaváltás napján fennáll azon gépjármű vonatkozásában, amelyre vonatkozóan a  jogosultság visszaváltása 
megtörtént.
(8) Postai úton történő visszaváltás esetén a  jogosultság visszaváltását kizárólag a  gépjármű üzemben tartója 
kezdeményezheti, e  minőségének igazolásával. Kérelméhez mellékelnie kell az  úthasználati jogosultságról szóló 
igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést, továbbá bankszámlaszámát.
(9) Amennyiben a  visszaváltás feltételei nem állnak fenn, a  pótdíj megfizetésére kötelezettel szemben a  7/A.  § 
szerinti pótdíj kiszabásának van helye.
(10) Nincs helye pótdíj kiszabásának, amennyiben egy gépjármű tekintetében nem a díjkategóriájának megfelelő, 
de a díjkategóriájával azonos árú jogosultság került megváltásra.”

 (2) Az R1. a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § Az átalakított útdíjfizetési rendszer felülvizsgálatával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 3/2015. (I. 29.) NFM rendelettel megállapított 9/A. § 2015. december 31-én hatályát veszti.”

3. § (1) Az R1.
a) 1. §-ában a „gépjárművel” szövegrész helyébe a „gépjárművel, valamint pótkocsival (a továbbiakban együtt: 

gépjármű vagy jármű)”,
b) 3.  § (1)  bekezdésében az  „a meghatározott megye díjköteles úthálózatára” szövegrész helyébe „az ott 

meghatározott úthálózatra”
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R1. 3. § (1) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az „és a vontatmány” szövegrész.

2. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló  
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

4. §  A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Az e  rendeletben meghatározott kivétellel használati díjat, ennek elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni 
az  1.  mellékletben meghatározott gyorsforgalmi utaknak az  autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 
szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendeletben [a továbbiakban: 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet] meghatározott járművel 
történő használatáért (a továbbiakban: díjköteles jármű).
(2) A 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt egyes jogosultságokkal használható útszakaszokat 
a 2. melléklet tartalmazza.”

5. §  Az R2. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„2. § Nem kell használati díjat fizetni a következő gyorsforgalmi utak díjköteles járművel történő használata esetén:
a) M0 autóút
aa) 1. számú főút és M5 autópálya közötti szakasza,
ab) M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és M3 autópálya közötti szakasza,
ac) 2. számú főút és 11. számú főút közötti szakasza,
b) az M31 autópálya,
c) az M86 autóút,
d) az M8 autópálya,
e) az M9 autóútnak 6. számú főút és 51. számú főút közötti szakasza,
f ) az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza,
g) M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Vecsés–Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti 
szakasza.”

6. § (1) Az R2. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (2) Az R2. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezés

7. §  Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 3/2015. (I. 29.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 37/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járművel díj 
ellenében használható gyorsforgalmi utak:

 1.  M0 autóút
a) M5 autópálya és M4 autóút (4. számú autóút jelzés) közötti szakasza
b) M3 autópálya és 2. számú főút közötti szakasza;

 2.  M1 autópálya,
 3.  M2 autóút,
 4.  M3 autópálya,
 5.  M5 autópálya,
 6.  M6 autópálya,
 7.  M7 autópálya,
 8.  M15 autóút,
 9.  M19 autóút,
 10.  M30 autópálya annak 1+550 és a 23+390 km szelvénye között,
 11.  M35 autópálya,
 12.  M43 autópálya,
 13.  M51 autóút,
 14.  M60 autópálya,
 15.  M70 autóút,
 16.  M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út és az  Üllő–Gyömrő 

(4603 j. út) csomópont (20+518 km szelvény és 29+160 km szelvény) közötti szakasza.”
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2. melléklet a 3/2015. (I. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 37/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

 

A B C D E F G H

Megyei jogosultság Út száma

Érvényesség határa Érvényesség határa

Szelvényszám
Csomópont 

száma
Csomópont neve Szelvényszám

Csomópont 

száma
Csomópont neve

1 Bács-Kiskun M5 52+680 53 Örkényi csomópont 139+300 140 Kisteleki csomópont

2 Baranya M6 161+967 163 Bátaszéki csomópont 189+867 191 Mohácsi (M6-M60 elválás) csomópont

3 Baranya M60 0+000 191 (M6)
Mohácsi (M6-M60 elválás) 
csomópont

29+174 30 Pécsi (58. számú főút) csomópont

4 Borsod-Abaúj-Zemplén M3 113+350 114 Füzesabonyi csomópont 174+850 175 Polgári csomópont

5 Borsod-Abaúj-Zemplén M30 1+550
151 (M3)
2 (M30)

M3-M30 elválási csomópont 23+390 24 Miskolci (304. számú főút) csomópont

6 Csongrád M5 113+500 114 Kiskunfélegyházi csomópont 173+894 –  Röszke országhatár

7 Csongrád M43 0+800 159 (M5) Szeged-észak csomópont 34+590 35 Makói csomópont

8 Fejér M1 26+400 27 Herceghalmi csomópont 55+975 56 Tatabánya-Óvárosi csomópont

9 Fejér M6 24+000 25
Százhalombatta-észak 
csomópont

97+300 98 Dunaföldvár-dél csomópont

10 Fejér M7 23+000 23 Pusztazámori csomópont 90+000 90 Balatonvilágosi csomópont

11 Győr-Moson-Sopron M1 93+580 94 Bábolnai csomópont 171+1406 – Hegyeshalom országhatár

12 Győr-Moson-Sopron M15 0+708 166 (M1) M1-M15 elválási csomópont 14+505 – Rajka országhatár

13 Győr-Moson-Sopron M19 0+000 107 (M1) Győr-keleti csomópont 9+761 – M19-1. sz. főút csomópont

14 Hajdú-Bihar M3 164+250 164 Hejőkürti csomópont 220+937 221
M3-338. sz. főút (Nyíregyháza-nyugat) 
csomópont
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15 Hajdú-Bihar M35 0+550 187 (M3) M3-M35 elválási csomópont 43+504 – M35-4. sz. főút (Debrecen-dél) csomópont

16 Heves M3 38+950 39 Bagi csomópont 127+750 128 Mezőkövesdi csomópont

17 Komárom-Esztergom M1 38+625 39 Bicskei csomópont 111+692 112 Győrszentiváni csomópont

18 Komárom-Esztergom M19 0+000 107 (M1) Győr-kelet csomópont 5+381 6 Győrszentiváni csomópont

19 Pest M0 30+779 31 M0-M5 csomópont (Gyál) 41+155 42 M0-M4 (4. számú autóút jelzés) csomópont

20 Pest M0 68+193 69 M0-M3 csomópont 74+050 75 M0-2. számú főút csomópont

21 Pest M1 7+680 7 Budapest, Egérúti csomópont 38+625 39 Bicskei csomópont

22 Pest M2 17+300
71 (M0)
17 (M2)

M0-M2 csomópont 47+477 M2-2. sz. főút csomópont

23 Pest M3 10+121 11
Budapest, Szentmihályi úti 
csomópont

54+540 55 Hatvani csomópont

24 Pest

M4  
(4. számú 

autóút 
jelzés)

20+518
Liszt Ferenc 2 repülőtérre vezető 
úti csomópont

29+160 – Üllői (Gyömrői) csomópont

25 Pest M5 13+000 – M5 Szentlőrinci úti csomópont 67+260 67 Lajosmizsei csomópont

26 Pest M51 25+300 – Dabasi (5. sz. főút) csomópont 28+607 – M5-M51 csomópont

27 Pest M6 14+000
11 (M0)
15 (M6)

M0-M6 Barackos úti csomópont 33+500 34 Ráckeresztúri csomópont

28 Pest M7 7+680 7 Budapest, Egérúti csomópont 30+000 30 Martonvásári csomópont

29 Somogy M7 90+000 90 Balatonvilágosi csomópont 190+200 191 Zalakomári csomópont

30 Szabolcs-Szatmár-Bereg M3 203+000 203 Hajdúnánási csomópont 279+823 – M3-41. sz. főút csomópont

31 Tolna M6 74+750 75
M6-M8 csomópont 
(Dunaújváros-dél)

172+552 173 Pécsváradi csomópont
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32 Veszprém M7 80+000 80 Polgárdi csomópont 97+500 98 Siófok-kelet csomópont

33 Zala M7 182+805 183 Sávolyi csomópont 234+264 – Letenye országhatár

34 Zala M70 0+200
232 (M7)
1 (M70)

M7-M70 elválási csomópont 21+264 – Tornyiszentmiklós országhatár

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1020/2015. (I. 29.) Korm. határozata
egyes kormányzati feladatok változásával összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  irányítása alatt álló Nemzeti Sportközpontok feletti irányítási 

jogait az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A.  § (5)  bekezdés alapján adja át a  nemzeti fejlesztési 
miniszternek;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  azonnal

 2.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy működjenek együtt a  külön 
jogszabály szerint olimpiai központnak minősülő sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése során a  sportági 
fejlesztési programokban foglalt állami feladatok megvalósítása érdekében;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  azonnal

 3.  felhívja az  állami vagyon felügyeletéért és az  állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége 
körében eljáró nemzeti fejlesztési minisztert és a sportpolitikáért való felelőssége körében eljáró emberi erőforrások 
miniszterét, hogy a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerinti 
sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladataik változásaira figyelemmel szükséges 
jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök módosítására vonatkozó javaslatot készítsék elő, és nyújtsák 
be a Kormány részére;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  azonnal

 4.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést az  irányítása alatt álló Nemzeti 
Sportközpontok címrendi besorolásának olyan irányú módosítására, mely alapján a  Nemzeti Sportközpontok 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá kerül.

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1021/2015. (I. 29.) Korm. határozata
a Chicagói Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Chicago székhellyel, 2015. szeptember 1-jével magyar főkonzulátus (a továbbiakban: Chicagói 

Főkonzulátus) nyíljon az  Egyesült Államokban, és a  Chicagói Főkonzulátus konzuli kerülete az  Egyesült Államok 
közép-nyugati régiójának 15 államára (Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Michigan, 
Minnesota, Mississippi, Missouri, Nyugat Virginia, Ohio, Tennessee és Wisconsin) terjedjen ki;
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 2. tudomásul veszi, hogy a Chicagói Főkonzulátus megnyitásával egyidejűleg
a) Magyarország New York-i Főkonzulátusának konzuli kerülete az  1.  pontban felsorolt államok közül Illinois, 

Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio és Wisconsin államokkal;
b) Magyarország Washington-i Nagykövetségének konzuli kerülete az  1.  pontban felsorolt államok küzöl 

Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nyugat-Virginia és Tennessee államokkal
csökken;

 3. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert a  Chicagói Főkonzulátus újranyitásához szükséges diplomáciai 
lépések megtételére és az  érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására – ideértve a  konzuli kerületek 
2. pontban foglaltak szerinti módosításáról való tájékoztatást is –, továbbá megbízza a külképviselet megnyitásával 
összefüggő feladatok végrehajtásával;

Az 1–3. pontok tekintetében 
felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. tudomásul veszi, hogy a  Chicagói Főkonzulátus megnyitásával kapcsolatban a  2015. évi költségvetési kiadások 
összege 483,3 millió forinttal, a 2016. évi szintrehozás összege 152,3 millió forinttal emeli meg a XVIII. Külgazdasági 
és Külügyminisztérium fejezet költségvetését;

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Chicagói Főkonzulátus megnyitásával és működésével kapcsolatos 
kiadások fedezete a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet költségvetésében biztosításra kerüljön;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter,
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2015. július 31.

 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert a  Chicagói Főkonzulátus megnyitásához kapcsolódó feladatok 
teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  Kormány irányítása 
alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban 
elrendelt beszerzési tilalom alól;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 7. egyetért azzal, hogy a  Chicagói Főkonzulátus megnyitása érdekében a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII.  törvény 40. § (3) bekezdésben foglaltak szerint, a 6. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében 
– a  4–5.  pontokban meghatározott források átcsoportosítását megelőzően – közbeszerzési eljárást megindító 
felhívást tegyen közzé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozata
a Határellenőrzési Munkacsoportról

 1. A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján, az  egységes határellenőrzési, valamint határátkelőhely-
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összehangolására – javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületként – 
Határellenőrzési Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hoz létre.

 2. A  Munkacsoport vezetője a  belügyminiszter által kijelölt államtitkár, akit az  általa kijelölt állami vezető 
helyettesíthet. A Munkacsoport tagjai:
a) a külgazdasági és külügyminiszter által kijelölt állami vezető,
b) a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt állami vezető,
c) az emberi erőforrások minisztere által kijelölt állami vezető,
d) a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt állami vezető,
e) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt állami vezető,
f ) a honvédelmi miniszter által kijelölt állami vezető,
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g) a földművelésügyi miniszter által kijelölt állami vezető,
h) az országos rendőrfőkapitány vagy az általa kijelölt helyettese,
i) az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője vagy az általa kijelölt helyettese,
j) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője vagy általa kijelölt helyettese,
k) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetője vagy az általa kijelölt helyettese,
l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője vagy az általa kijelölt helyettese,
m) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetője vagy az általa kijelölt helyettese.

 3. A  Munkacsoport vezetője a  tagokon kívül tanácskozási joggal rendelkező más személyeket is meghívhat 
a Munkacsoport üléseire.

 4. A Munkacsoport tevékenységének célja a határellenőrzéssel és határátkelőhely fejlesztéssel kapcsolatos megfelelő 
tárcaközi koordináció elősegítése.

 5. A 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében a Munkacsoport az alábbi feladatokat látja el:
a) határátkelőhely, határátlépési pont létesítésére vonatkozó kezdeményezés esetén megvizsgálja 

a  kezdeményezés indokoltságát, valamint költségvetési és egyéb hatásait, és ennek alapján javaslatot tesz 
a határátkelőhelyek, határátlépési pontok létesítésére, megnyitására,

b) a  Munkacsoport az  a)  alpont szerinti vizsgálat során – a  vonatkozó jogszabályok keretei között – 
együttműködik a szomszédos állam illetékes szerveivel,

c) közreműködik a  határátkelőhelyek, határátlépési pontok létesítéséhez, megnyitásához, működtetéséhez, 
fejlesztéséhez, megszüntetéséhez, valamint a  határellenőrzési rendszerhez kapcsolódó kormányzati 
előterjesztések előkészítésében, ennek során megfelelően összehangolja a  központi államigazgatási 
szerveknek a  határátkelőhelyek létesítéséhez, megnyitásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, 
megszüntetéséhez, a  belső határon a  határellenőrzés visszaállításához, valamint a  határellenőrzési 
rendszerhez kapcsolódó terveit, célkitűzéseit,

d) figyelemmel kíséri – különös tekintettel az  Európai Unió követelményeire – az  egységes határellenőrzési 
rendszer létrehozását célzó kormányzati intézkedések megvalósulását, ennek érdekében az  érintett 
központi államigazgatási szervektől statisztikai célú, személyes adatnak nem minősülő adatokat kérhet, 
illetve a  határátkelőhelyeken a  helyszínen megbizonyosodhat a  megalapozott döntéséhez szükséges 
körülményekről, az egységes jogalkalmazási és a hatékony határellenőrzési gyakorlat kialakítása érdekében 
javaslatokat, módszertani ajánlásokat fogalmaz meg, szükség esetén javaslatot tehet a Kormány részére,

e) elemzi és értékeli a  határátkelőhelyek működéséről rendelkezésre álló statisztikai célú, személyes adatnak 
nem minősülő adatokat,

f ) figyelemmel kíséri, hogy a meglévő határátkelőhelyek működése megfelel-e a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek, illetve a  határátkelőhely általános követelményeinek, és szükség esetén javaslatot 
tesz a  határátkelőhely fejlesztésére, átminősítésére, működésének ideiglenes szüneteltetésére vagy 
megszüntetésére,

g) javaslattevő, véleményező szervként segíti a  költségvetési tervezést, ennek keretében elősegíti a  központi 
költségvetés, az  európai uniós források, a  nemzetközi források és az  egyes költségvetési fejezetek 
határátkelőhely létesítéséhez, a  fejlesztésekhez, illetve a  határellenőrzési rendszerhez kapcsolódó 
előirányzatainak összehangolását.

 6. A Munkacsoport az ügyrendjét és a munkatervét maga állapítja meg azzal, hogy a Munkacsoportot évente legalább 
három alkalommal össze kell hívni.

 7. A  Munkacsoport működési feltételeiről a  belügyminiszter gondoskodik. A  Munkacsoport tagjai díjazásban nem 
részesülnek.

 8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1023/2015. (I. 29.) Korm. határozata
a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.  § (2a)  bekezdés 

b) pontja szerinti jogkörében és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a szükséges források biztosítása 
tekintetében a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy a  központi adatfeldolgozó 
társaság 100 millió forintos alaptőkével és 2900 millió forintos tőketartalékkal, az MFB Zrt. által az állam nevében, 
kizárólagos állami tulajdonú társaságként kerüljön megalapításra, és a  társaság felett az  MFB Zrt. gyakorolja 
az  államot megillető tulajdonosi jogokat azzal, hogy a  társaság feletti szakmai felügyeletet a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal lássa el, felkéri továbbá a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatallal együttműködve dolgozza ki és terjessze a  Kormány elé a  társaság működéséhez 
szükséges jogszabály-módosításokat.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. február 28.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1024/2015. (I. 29.) Korm. határozata
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét, hogy 2015. március 1-jéig tekintsen el az  Elektronikus Közúti 

Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kapcsán előírt kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése miatti 
szankciók (mulasztási bírság, lefoglalás) alkalmazásától;

Felelős: Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az  adózók mentesüljenek az  Elektronikus 
Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kapcsán előírt kockázati biztosíték megfizetésének kötelezettsége alól 
2015. március 1-jéig.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1025/2015. (I. 29.) Korm. határozata
a központi költségvetési szervnek nem minősülő vagyonkezelők által elvégzett értéknövelő beruházások 
elszámolásáról és megtérítéséről

A Kormány
 1. egyetért a központi költségvetési szervnek nem minősülő vagyonkezelők tekintetében az állam által megtérítendő 

ráfordítások csökkentésével, és felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki a  vagyonkezelők 
által megvalósított értéknövelő beruházásokhoz kapcsolódó kiadások racionalizálására vonatkozó részletes 
előterjesztést a szükséges jogszabály-módosítási javaslatokkal együtt a Kormány számára az alábbiak szerint:
a) amennyiben a  részben vagy egészben közfeladatot ellátó, költségvetési szervnek nem minősülő 

vagyonkezelő az  állami tulajdonú ingatlanon értéknövelő beruházást hajt végre, amely tekintetében 
megtérítési igény merül fel, a  beruházáshoz szükséges tulajdonosi joggyakorlói engedély a  nemzeti 
fejlesztési miniszter előzetes döntése alapján adható ki,

b) a  nemzeti fejlesztési miniszter a)  pontban meghatározott döntéséhez be kell szerezni az  érintett ágazati 
miniszter indoklással ellátott hozzájárulását, valamint indokolt esetben a  nemzetgazdasági miniszter 
hozzájárulását,

c) a  támogatásból megvalósuló beruházások esetében a  szükséges önerő mértékét a  tulajdonosi jogok 
gyakorlója a beruházás engedélyezése, illetve a tulajdonosi hozzájárulás kibocsátása során külön rögzíti;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. február 28.

 2. egyetért azzal, hogy a fenti elveket már a 2015. költségvetési évre tervezett beruházások esetében is alkalmazni kell, 
ennek érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő a szükséges jogszabály-módosításokat 
és a Kormány részére nyújtsa be;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. február 28.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  jelentős állami kiadásokat igénylő vagyonkezelői konstrukciókat 
vizsgálja felül, a 2014. december 31-éig fennálló igények tekintetében kezdje meg a szükséges tárgyalásokat és azok 
eredményéről, valamint a kidolgozott megoldási javaslatokról tájékoztassa a Kormányt.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1026/2015. (I. 29.) Korm. határozata
egyes tárgyi eszközöknek az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) részére történő ingyenes tulajdonbaadásáról

A Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és az  Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás 
kihirdetéséről szóló 2014. évi XLIII. törvényre –
 1. az  állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 36.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján az  állam tulajdonában és 

a  Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ vagyonkezelésében lévő – 1.  melléklet szerinti – tárgyi 
eszközöknek az  Európai Rendőrakadémia (a  továbbiakban: CEPOL) részére történő ingyenes tulajdonbaadásáról 
dönt a CEPOL működéséhez történő magyar hozzájárulásként;

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ főigazgatójának bevonása 
mellett, valamint a CEPOL igazgatójával együttműködve, gondoskodjon az átadás-átvétel lebonyolításáról.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1026/2015. (I. 29.) Korm. határozathoz

CEPOL RÉSZÉRE ÁTADOTT BÚTOROK, ESZKÖZÖK

Megnevezés Menny.
Egységár 

nettó érték

Tételár 

nettó érték

Alfa Plusz akasztós szekrény, 1 ajtós, 60x40x184 6 37 080 222 480

Alfa Plusz alacsony, széles, zárt, polcos szekrény, ABS élzárás, szintezhető 
láb, 80x40x75

8 24 930 199 440

Alfa Plusz görgős irattartó (60x40), 3 fiók (2 fiók, a 3. függő A/4-es 
irattartó), közp. zár, 2 behajtható kulcs, írószertartó

58 33 750 1 957 500

Alfa Plusz íróasztal, 25 mm-es bútorlap, kábelátvezető, ABS élzárás, 
180x90, szintezhető, min. 10 cm magasságban állítható láb

56 71 174 3 985 740

Alfa Plusz Könyves polc, nyitott, 80x40x184 6 35 190 211 140

Alfa Plusz magas, széles, zárt, polcos szekrény, ABS élzárás, szintezhető 
láb, 80x40x184

50 53 820 2 691 000

Alfa Plusz magas, széles, zárt, polcos szekrény, ABS élzárás, szintezhető 
láb, záras, 80x40x184

20 53 820 1 076 400

Alfa Plusz ovális tárgyalóasztal 6 67 320 403 920

Alfa Plusz Vitrines szekrény, 80x40x184 6 62 010 372 060

Asztali zárható hamutartó 5 4 338 21 690

Celia fotel szennytaszító szövettel 2 107 000 214 000

Celia kanapé szennytaszító szövettel 4 156 000 624 000

Cetus forgószék 66 24 700 1 630 200

Dixi álló ruhafogas 59 15 900 938 100

Dohányzóasztal 9 33 660 302 940

Étkezőasztal, 25 mm-es bútorlap, ABS élzárás, szintezhető láb, 82x80 25 23 220 580 500

Fakkrendszer, 52 fakkal, alul 2 fiókkal, 85x30x170 (A/4 méretû iratok 
tárolására alkalmas, alul egyéb küldeményeknek fiókkal)

1 97 600 97 600

Fém szemetes, 15 liter 67 5 580 373 860

Gurulós catering kocsi 2 78 500 157 000

Hanna visitor vezetői tárgyalószék szennytaszító szövettel 76 56 500 4 294 000

Íróasztal, 25 mm-es bútorlap, kábelátvezető, ABS élzárás, szintezhető 
láb. 90*80

4 17 880 71 520

Íróasztal, 25 mm-es bútorlap, kábelátvezető, ABS élzárás, szintezhető 
láb. 110*80

4 17 880 71 520

Íróasztal, 25 mm-es bútorlap, kábelátvezető, ABS élzárás, szintezhető 
láb. 160*80

2 17 880 35 760

Konferenciaasztal, asztali csatlakozódobozzal: (1db 230V dugalj +HDMI), 
elosztódoboz és kábelezés

36 129 028 4 645 008

Konferenciaasztalhoz íves lezáró elem 4 26 010 104 040

Kültéri asztal 15 18 500 277 500

Kültéri bárasztal 20 28 530 570 600

Kültéri terasz szék 20 42 500 850 000

Lemezszekrény, 80x40x180 2 68 900 137 800

Lucca Evo konferenciaszék szennytaszító szövettel 170 24 630 4 187 100

Lucca Evo konferenciaszék soroló elem 200 3 480 696 000

Lucca Evo konferenciaszék szennytaszító szövettel, írólappal 50 28 290 1 414 500

Mobil ruhafogas 10 39 800 398 000
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Olivia Crom vendégszék szennytaszító szövettel 64 28 800 1 843 200

Öltözőpad fogassal 2 27 800 55 600

Pulpitus (fa) 1 68 500 68 500

Raktári (irattári), mechanikusan mozgatható, zárható állványrendszer 
(CEPOL archivum)

1 7 658 000 7 658 000

Szemetes 60 l-es 2 36 800 73 600

Tálaló szekrény 4 25 600 102 400

Tárgyalóasztal 24 főre, 25 mm-es bútorlap, ABS élzárás, szintezhető láb, 
íves lezárással

1 275 400 275 400

Zárható álló hamutartó 2 59 800 119 600

Fakkos szekrény 27 rekesszel 2 94 160 188 320

Konyhaszekrény fehér 600x600x900 1 35 640 35 640

Techogym Group Cycle belt driven 1 492 900 492 900

Bike Excite 700i LED 1 1 205 900 1 205 900

Run Now 700 LED 1 3 189 325 3 189 325

Dual Adjustable Pulley , powered 200 kg 1 1 792 275 1 792 275

Kézisúlyzószett 6 pár 1 316 200 316 200

Kézisúlyzó állvány 6 pár 1 198 400 198 400

Állítható pad Element 1 232 500 232 500

Kézisúlyzók króm szett 10 pár 1 387 500 387 500

Kézisúlyzó állvány  6 pár 1 182 900 182 900

Vizuál tábla 1 190 000 190 000

Smartboard 1 1 160 000 1 160 000

Digitális prezentációmátrix 1 6 540 000 6 540 000

Sharp LCD TV 60” 2 335 000 670 000

Sharp LCD TV 80” 2 1 680 000 3 360 000

Számítógép HP Z420 1 900 000 900 000

Videokártya Black Magic Duo 1 540 000 540 000

Video editáló program Sony 1 140 000 140 000

Konferencia kamera Bosch VCD-811-IWT 1 980 000 980 000

Videokamera Canon FH-G25 1 260 000 260 000

Xilica processzor 1 940 000 940 000

Soundcraft keverőpult 1 430 000 430 000

Sennheiser mikrofonrendszer 1 1 200 000 1 200 000

Genelec mélysugárzó 2 225 000 450 000

Fohhn hangdoboz 4 160 000 640 000

Penton RCS 6 hangszóró 8 74 375 595 000

Bosch dupla hozzászólói egység, 25 410 000 10 250 000

Bosch központi egység 1 2 170 000 2 170 000

Bosch tolmácspult 8 400 000 3 200 000

Bosch tolmácsrendszer infrás vevőegység 100 60 000 6 000 000

Bosch tolmácsrendszer központi egységgel 1 2 380 000 2 380 000

VIDEOKONFERENCIA RENDSZER (TelePresence Management 
Suite licence,Active Jabber Mobile Client Registrations licence,Port HD 
MCU,TelePresence Content Server,VCS Control software,Video Comm 
Server,Touch UI EX 60 NPP,Quick Set HD kamera)

1 58 250 000 58 250 000

LG monitor 47” 2 276 000 552 000

Videokonferencia állványzat 1 298 000 298 000
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V alakú tárgyalóasztal 1 978 000 978 000

Vezérlőrendszer AMX 1 5 498 000 5 498 000

Motoros vetítővászon 3 102 208 306 624

Notebook 3 237 970 713 910

Projektor Sony VPL-CW 255 3 305 344 916 032

LG TV 47” 4 183 400 733 600

LG Monitor TV 3 36 980 110 940

Defibrillátor 1 450 000 450 000

Daikin Siesta klíma beltéri egység AHQ140C.IR Sky Air 2 641 646 1 283 292

Daikin Siesta klíma kültéri egység AZQS140BV1 Sky Air 2 897 506 1 795 012

Daikin klíma beltéri egység mono FTXS25K 2 350 930 701 860

Daikin klíma kültéri egység mono RXS25L 2 443 997 887 994

Samsung klíma beltéri egység 3,5 KW 1 284 150 284 150

Samsung klíma beltéri egység 2,5 KW 2 201 900 403 800

Samsung Inverteres multi klíma kültéri egység 10 KW 1 496 898 496 898

Szőnyeg 5 53 964 269 820

Szőnyeg 2 18 848 37 696

Futószőnyeg 1 44 631 44 631

Szennyfogó szőnyeg logózott 2 205 935 411 870

Cserepes növény műanyag dézsában 8 29 014 232 112

Cserepes növény rattan hatású kaspóban 6 32 680 196 080

Telefonrendszer (központ, aktív eszközök és telefonkészülékek) 1 21 528 164 21 528 164

Vagyonvédelmi rendszer (kamerák, érzékelők, számítógépek, aktív 
eszközök és szoftverek)

1 9 950 889 9 950 889

Beléptető kapu 1 1 443 150 1 443 150

MINDÖSSZESEN: 204 000 602

A Kormány 1027/2015. (I. 29.) Korm. határozata
az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Központi 
Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 2. Az  MFB Zrt. rábízott 
vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoporton belül a 3. Az MFB Zrt. rábízott 
vagyonába tartozó részesedésszerzés jogcím létrehozását;

 2. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, valamint a  Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében  
18 000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 2. Az  MFB Zrt. 
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rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 3. Az MFB Zrt. rábízott 
vagyonába tartozó részesedésszerzés jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1027/2015. (I. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -18 000,0

35 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 

2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
350895 3 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés

K6 Beruházások 18 000,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 18 000,0 18 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány



294 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 7. szám 

A miniszterelnök 8/2015. (I. 29.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk 
védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a honvédelmi miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Török Köztársaság Kormánya között a  minősített katonai információk 

védelméről szóló Megállapodás (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a  honvédelmi minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt 

vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot 

adja ki;
 5. felhívom a  honvédelmi minisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  szerződés létrehozását követően 

a  szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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	A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 29.) NGM rendelete
	az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 3/2015. (I. 29.) NFM rendelete
	az átalakított útdíjfizetési rendszer felülvizsgálatával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kormány 1020/2015. (I. 29.) Korm. határozata
	egyes kormányzati feladatok változásával összefüggő intézkedésekről

	A Kormány 1021/2015. (I. 29.) Korm. határozata
	a Chicagói Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról

	A Kormány 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozata
	a Határellenőrzési Munkacsoportról

	A Kormány 1023/2015. (I. 29.) Korm. határozata
	a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1024/2015. (I. 29.) Korm. határozata
	az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1025/2015. (I. 29.) Korm. határozata
	a központi költségvetési szervnek nem minősülő vagyonkezelők által elvégzett értéknövelő beruházások elszámolásáról és megtérítéséről

	A Kormány 1026/2015. (I. 29.) Korm. határozata
	egyes tárgyi eszközöknek az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) részére történő ingyenes tulajdonbaadásáról

	A Kormány 1027/2015. (I. 29.) Korm. határozata
	az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A miniszterelnök 8/2015. (I. 29.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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