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III. Kormányrendeletek

A Kormány 21/2015. (II. 18.) Korm. rendelete
a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt 
állami segítségnyújtásról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  2010. október 4-én az  Ajkai Timföldgyárban, a  vörösiszap-tároló gátjának átszakadása által okozott katasztrófa 
károsultjainak megsegítése érdekében az  állam pénzbeli segítséget nyújt az  állam nevében eljáró nemzeti 
fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó, a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi  
C. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
38. Egyéb feladatok alcím, 2. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoport terhére az  e  rendeletben 
foglaltak szerint.

2. §  Segítségnyújtásra jogosult az a magánszemély, aki vagy akinek perbeli jogelődje:
a) 2014. december 31-ig a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. „f.a.” (a továbbiakban: MAL Zrt. 

„f.a.”) ellen – a  vörösiszap-katasztrófával összefüggésben keletkezett kárigényére tekintettel – nem vagyoni 
kárának megtérítése iránt pert indított vagy a felszámolási eljárásban erre vonatkozóan igényt érvényesített,

b) az a) pontban meghatározott követelését a MAL Zrt. „f.a.” felszámolójának a csődeljárásról és a  felszámolási 
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott módon bejelentette, és

c) az állam javára engedményezi a MAL Zrt. „f.a.”-val szemben fennálló, a bíróság által jogerősen megállapított 
nem vagyoni kár tőkeösszegére vonatkozó követelését

(a továbbiakban együtt: Jogosult).

3. §  A segítségnyújtás magában foglalja a bíróság által jogerősen megállapított nem vagyoni kár tőkeösszegét, valamint 
ezen követelésnek a  felszámolási eljárásban történő nyilvántartásba vételéért fizetett díjat (a  továbbiakban: 
nyilvántartásba-vételi díj).

4. § (1) A  segítségnyújtásra irányuló közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására a  Veszprém Megyei Kormányhivatal 
rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

 (2) A közigazgatási hatósági eljárás a Jogosult kérelmére indul meg.
 (3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a bíróság jogerős döntését,
b) a nyilvántartásba-vételi díj megfizetését igazoló dokumentumot és
c) a 2. § c) pontja szerinti nyilatkozatot.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelete
a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont be)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„2. § (1) A Címre és az azzal járó életjáradékra irányuló – a Nemzet Sportolójának halála vagy érdemtelensége miatt 
a Cím és az azzal járó életjáradék visszavonása eredményeként szükségessé váló – új javaslatot a Nemzet Sportolói 
teszik meg a (2)–(4) bekezdésben és a 3. §-ban meghatározottak szerint a Kormány részére.
(2) A Nemzet Sportolói a jelölt személyéről döntő – jegyzőkönyvben rögzített – új javaslatukat
a) a Nemzet Sportolóinak ülésén (a továbbiakban: ülés) személyesen, vagy
b) az ülésről való távolmaradás esetén
ba) az ülés időpontjában az ülésen jelenlévők felé hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefonon 
tett nyilatkozatot is, vagy
bb) az ülést megelőzően a sportpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve írásban
teszik meg.
(3) A  Nemzet Sportolói által a  miniszter képviselőjének közreműködésével összehívott ülésen a  Nemzet Sportolói 
vesznek részt. Az  ülésen jelen van a  miniszter képviselője és a  Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) 
képviselője. Az ülésen a miniszter képviselője ismerteti a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján, írásban tett új 
javaslatokat. Az ülés megtartásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat a miniszter képviselője végzi.
(4) Az új javaslatok megtételére a Nemzet Sportolójának
a) halála napjától, vagy
b) az érdemtelenségét megállapító jogerős bírósági határozat MOB-nak való bejelentésétől
számított 60 napon belül kerül sor.”

2. §  Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A miniszter arra a jelöltre vonatkozó javaslatot terjeszti – a Nemzet Sportolóinak javaslataként – a Kormány elé, 
akire a Nemzet Sportolóinak egyszerű többsége egybehangzó javaslatot tett.”

3. §  Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az adományozottat a Cím adományozásáról szóló okirat, valamint havonta 630 000 forint életjáradék illeti 
meg.
(2) Ha az  adományozott a  Cím elnyerését megelőzően olimpiai járadékra volt jogosult, és annak – a  jogszabály 
szerint számított – összege meghaladja a  Címmel járó életjáradék (1)  bekezdés szerinti összegét, a  Címmel járó 
életjáradékként az olimpiai járadéknak megfelelő összeget kell megállapítani.
(3) Az adományozott az életjáradékra az adományozást követő hónap első napjától jogosult.
(4) A MOB az életjáradékot a Cím adományozásáról szóló határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételétől 
számított nyolc napon belül közigazgatási hatósági eljárás keretében hivatalból állapítja meg, és azt a  jogosultság 
kezdő időpontjától havonta, minden hónap 20. napjáig folyósítja.
(5) Az életjáradék fedezetét és a  folyósítás költségeit a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete 
éves költségvetésében tervezni kell.
(6) Az  életjáradék folyósítása – az  adományozott választása szerint – átutalással vagy fizetési számláról történő 
készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.
(7) Ha a  MOB a  (4)  bekezdésben meghatározott határidőn belül határozathozatali kötelezettségét elmulasztotta, 
– ellenérdekű ügyfél hiányában – az  adományozott az  életjáradékra az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltak szerint 
jogosulttá válik.”

4. §  Az R. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § (1) A  Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2015. (II. 18.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 2., 3. és 4. §-t – a (2) bekezdésben foglaltakra 
figyelemmel – a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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(2) A módosító rendelettel megállapított 4. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépését követő hónap első 
napjától kell alkalmazni.”

5. §  Hatályát veszti az R. 5. és 6. §-a, valamint Melléklete.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelete
a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában, 
valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 
24. pontjában,
a 4.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 5. § tekintetében 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 Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 1/A. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § Műemlékvédelmi vagy világörökségi érdekből az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 és C:5 mezője szerinti 
hatósági ügyekben eljáró hatóság a  beruházás keretében műemléken és a  világörökségi területen végzett 
építési tevékenység engedélyezése során az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseitől, valamint az  utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet rendelkezései tekintetében az  útügyi 
műszaki követelményektől és előírásoktól eltérhet, ha az  alkalmazandó megoldás az  élet- és vagyonbiztonság 
követelményeinek megfelel.”

2. §  A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 
a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § A 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. §  A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 4. §-a 
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  rendeletnek a  Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1/A. §-át, 1/B. §-át és 
2. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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4. §  A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 
2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes 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 
szóló 18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 2.  §-ában a „megvalósítása.” szövegrész helyébe a „megvalósítása, továbbá 
a Budapest 24710/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6–8. szám 
alatt álló épület – különösen a homlokzat – átalakításával, felújításával összefüggő tervezési szolgáltatások végzése, 
költségbecslés, árazatlan költségvetés készítése, dokumentáció készítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyek, 
hozzájárulások beszerzésével kapcsolatos ügyintézés, a  beruházás komplex lebonyolítói és műszaki ellenőri, 
valamint tervellenőri feladatainak ellátása, illetve a  beruházás megvalósításának előkészítéséhez szükséges egyéb 
feladatok.” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelethez

A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 
2.  mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a  következő rendelkezés lép és a  táblázat következő 7a. sorral 
egészül ki:

(A) (B) (C)

(1.) (Szakhatósági közreműködése tárgyköre) (Elsőfokú szakhatóság) (Másodfokú szakhatóság)

„

7. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

7a. közlekedés: vasút Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 7/2015. (II. 18.) NFM rendelete
az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az  államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig az  MFB Magyar Fejlesztési 
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölöm ki.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1059/2015. (II. 18.) Korm. határozata
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja érdekében a 2015. évi központi 
költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 19.  § 

(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet címrendjének a  4. A  költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címmel történő 
kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a  költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja érdekében 10 200,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 
4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1059/2015. (II. 18.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség

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

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

350984 4 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja
K5 Egyéb működési célú kiadások 10 200,0

XI. Miniszterelnökség
34 Céltartalékok

329928 1 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
K5 Egyéb működési célú kiadások -10 200,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási 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

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási 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
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 10 200,0 10 200,0  
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozata
a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával 
összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes 

zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszert (a továbbiakban: ösztönző rendszer) a  következő alapelvek 
mentén alakítsák ki:
a) az ösztönző rendszerben érintett szervezetek köre:

aa) a  minisztériumok és háttérszervezetek, amelyek irányító hatósági, közreműködő szervezeti és 
projekt-végrehajtási feladatokat látnak el,

ab) a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, felügyelete alatti háttérintézmények, amelyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű uniós támogatásból finanszírozott projektet 
valósítanak meg,

ac) a Miniszterelnökség koordinációs feladatot ellátó szervezeti egységei;
b) az ösztönző rendszer egységes elvárási és értékelési elveken nyugszik és célfeladat (a továbbiakban: 

célfeladat) formájában kerül meghatározásra az 1. mellékletnek megfelelően, azaz minden operatív program 
esetében a  tervezett vállalt kifizetés és a  tényleges kifizetés arányához (a továbbiakban: terv–tény arány) 
kötődik azzal, hogy 90%-os terv–tény arány teljesítése alatt nem történhet kifizetés az ösztönző rendszeren 
keresztül;

c) a célfeladat eredményes teljesítéséhez kapcsolódó céljuttatás (a továbbiakban: céljuttatás) mértéke 
legfeljebb 8 hónapi, e  Korm. határozat közzétételekor a  célfeladatot teljesítő számára megállapított 
illetménynek megfelelő összeg;

d) a célfeladat teljesítésének mérése 2015-ben két alkalommal – május 31. és november 30. – történik a  terv–tény 
arány teljesítése alapján;

e) a célfeladat értékelését a  d)  pont szerinti mérést követően az  európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek – az  ab)  alpont esetében 
a belügyminiszter – végzik el;

f ) pénzügyi forrás: a  célfeladat pénzügyi keretét a  rendelkezésre állásukig az  uniós források jelentik, ezt 
követően – a Kormány erre vonatkozó egyedi döntése alapján – indokolt esetben hazai költségvetési forrás 
bevonására kerülhet sor, míg az ab) alpont szerinti esetben hazai forrás bevonása szükséges;
Felelős: belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. február 28.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával az  1.  pont szerinti alapelvek érvényesíthetősége érdekében kezdeményezze az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a közszolgálati tisztviselők részére adható 
juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 igazságügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozathoz

Ösztönző rendszer

Minisztériumok és háttérszervezetek, amelyek irányító 

hatósági, közreműködő szervezeti és projekt-végrehajtási 

feladatokat látnak el

Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, 

felügyelete alatti háttérintézmények

Miniszterelnökség uniós forrásfelhasználás területén 

koordinációs feladatot ellátó szervezeti egységei*

Célfeladat az éves kifizetési cél mérési időszakához igazodó kifizetési 

célok szerinti 100%-os teljesítése

a projekt támogatási szerződésében rögzített ütemezés 

szerinti kifizetés, projektzárás

NSRK kifizetési cél elérése

célfeladat teljesítése 

(%)

adható összes évi céljuttatás 

mértékének meghatározásához 

figyelembe vett megállapított 

illetmény (hónap)

célfeladat teljesítése 

(%)

adható összes évi céljuttatás 

mértékének meghatározásához 

figyelembe vett megállapított 

illetmény (hónap)

célfeladat teljesítése 

(%)

adható összes évi céljuttatás 

mértékének meghatározásához 

figyelembe vett megállapított 

illetmény (hónap)

99–100 8 99–100 6 99–100 8

90–98 4 95–98 3 90–98 4

90 alatt 0 95 alatt 0 90 alatt 0

*A célfeladatot teljesítő számára megállapított illetmény alapján számított céljuttatás 30%-ához kapcsolódóan egyéni célkitűzést kell megállapítani.
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A Kormány 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozata
a sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos 
intézkedésekről

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

jogkörében eljárva a  Magyarország 2015. évi központi költségvetésének címrendjét – 2015. április 1-jei 
fordulónappal – az 1. és 2. melléklet szerint módosítja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. április 1.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a  Magyar Államkincstár felé, hogy 2015. január 1-jei 
határnappal az 1. pont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének 
adatszolgáltatása alapján – az  átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési 
adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetését hajtsa végre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. április 1.

 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál
a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és 

azon belül rovat mélységű előirányzatra történő azonosításáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 25.

 4. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti címrendi átrendezés megvalósulásáig az  érintett előirányzatok terhére 
kötelezettségvállalásra csak az átvevő fejezetet irányító szerv vezetőjének egyetértése mellett kerülhet sor.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozathoz

Fejezet Cím Al-
cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím Fejezet Cím Al-

cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

298224 XVII 16       Nemzeti Sportközpontok XX 13 2
344773 XVII 20 39 1             Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 1
344784 XVII 20 39 2             Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 2
344795 XVII 20 39 3             Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 3
344806 XVII 20 39 4             Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 4
344817 XVII 20 39 5             Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 5
344828 XVII 20 39 6             Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 6
344839 XVII 20 39 7             Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 7
344840 XVII 20 39 8             Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 8
344851 XVII 20 39 9             Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 9
344862 XVII 20 39 10             Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 10
344873 XVII 20 39 11             Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 11
344884 XVII 20 39 12             Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 12
344895 XVII 20 39 13             Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 13
344906 XVII 20 39 14             Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 14
345028 XVII 20 39 15             Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 26
345039 XVII 20 39 16             Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete XX 20 24 14 27
343839 XVII 20 39 17          Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása XX 20 24 15
343840 XVII 20 39 18          Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása XX 20 24 16
343851 XVII 20 39 19          Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása XX 20 24 17
343873 XVII 20 39 20          A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása XX 20 24 19
343884 XVII 20 39 21          Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) XX 20 24 20
343895 XVII 20 39 22          Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása XX 20 24 21
343906 XVII 20 39 23          Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása XX 20 24 22
343973 XVII 20 39 24          Tornaterem-építési program XX 20 24 29
343984 XVII 20 39 25          Tanuszoda-fejlesztési program XX 20 24 30
348406 XVII 20 39 26          A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása XX 20 24 31
348417 XVII 20 39 27          A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása XX 20 24 32
348428 XVII 20 39 28          A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás XX 20 24 33
348439 XVII 20 39 29          Gödöllői uszoda beruházás XX 20 24 34
348440 XVII 20 39 30          Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás XX 20 24 35
340417 XVII 20 40       Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása XX 20 25 13
349439 XVII 20 41       Izsáki iskola beruházás XX 20 25 20
349440 XVII 20 42       Dunakeszi iskola beruházás XX 20 25 21

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás
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2. melléklet az 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozathoz 2. melléklet a ….. Korm. határozathoz

Fejezet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím Fejezet Cím Al-

cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

344917 XVII 20 39 32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 15
344939 XVII 20 39 33 Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 17
344962 XVII 20 39 34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 20
344973 XVII 20 39 35 Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 21
345006 XVII 20 39 36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 24
345017 XVII 20 39 37 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése XX 20 24 14 25

Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

Címrend - régi szerkezetben

Megnevezés

Címrend - ÚJ szerkezetben
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A Kormány 1062/2015. (II. 18.) Korm. határozata
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű 
előirányzat 2014. évi költségvetési maradványa egy részének felhasználásáról

A Kormány az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. „f. a.” 
által okozott vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében 
vállalt állami segítségnyújtás céljából, a  2014. évi költségvetési maradványokból engedélyezi a  Magyarország 
2015.  évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 2. Magán és egyéb jogi személyek 
kártérítése jogcímcsoporton keletkezett 400 000 ezer forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány felhasználását.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1063/2015. (II. 18.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a régióközi együttműködés 
előmozdításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és az  Oroszországi Föderáció Kormánya között a  régióközi együttműködés 

előmozdításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külpolitikáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét 

a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően terjessze 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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