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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 4/2015. (III. 3.) IM rendelete
az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)  
Korm. rendelet 79. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az  igazságügyi miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a  miniszter feladat- és hatáskörébe 
tartozó, illetve az  azt támogató területen végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú szakmai 
tevékenység elismeréseként adományozható.

 (2) Miniszteri elismerésként díj és miniszteri elismerő oklevél adományozható.

2. §  A miniszter által adományozható díjak:
a) Deák Ferenc-díj;
b) Moór Gyula-díj.

3. § (1) Miniszteri elismerés adományozását az  Igazságügyi Minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) állami vezetője 
és a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szerv vezetője kezdeményezheti a miniszternél az adományozási 
alkalmat legalább 30 nappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó 
indokolt kezdeményezéssel.

 (2) A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet figyelembe venni.
 (3) Az előterjesztés tartalmi és formai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a  személyt, aki ellen fegyelmi eljárás vagy büntető eljárás van 
folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi büntetés vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

 (2) Az  elismerésre jelölt az  elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, 
személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

 (3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A  miniszteri elismerésekre vonatkozó kezdeményezéseket a  miniszter által felkért személyekből álló három fős 
bizottság rangsorolja.

 (2) A miniszter az elismerés adományozásáról a bizottság javaslatának figyelembevételével dönt.

6. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter, vagy az általa megbízott személy adja át.
 (2) A  miniszter döntése esetén a  miniszteri elismerések átadására az  e  rendeletben meghatározott időponttól eltérő 

időpontban is sor kerülhet.
 (3) A  miniszter kivételes és indokolt esetben az  e  rendelet szerint évente adományozható elismerések legfeljebb 

kétszeresének megfelelő számú elismerést adományozhat.

7. §  Méltatlanná válik a  miniszter által adományozott díjra az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen 
szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytől a miniszter a díjat visszavonja.

8. §  Az  elismerések adományozásáról, illetve a  díjak visszavonásáról rendelkező miniszteri közleményt a  minisztérium 
honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.
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9. § (1) A  miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a  minisztérium igazgatási 
költségvetésében kell előirányozni.

 (2) A miniszteri elismerő oklevélre jelölt személy jutalmazásának fedezetét annak a szervnek a költségvetése biztosítja, 
amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.

2. Egyes elismerésekre vonatkozó rendelkezések

10. § (1) Deák Ferenc-díj az igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző vagy valamely 
kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő, továbbá az  emberi jogok, az  alkotmányosság, 
a jogbiztonság mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében kimagasló érdemeket szerzett személynek 
adományozható. A  díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a  minisztérium tevékenységét segítő 
személynek is. A díj posztumusz is adományozható.

 (2) A díj évente legfeljebb 3 fő részére adományozható.
 (3) A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából kerül sor.
 (4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.
 (5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Deák Ferenc mellképét ábrázolja. A kisplasztika Rabóczky Judit 

Rita szobrászművész alkotása.
 (6) A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár. Posztumusz adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom 

átvételére a díjazott özvegye, leszármazója vagy a miniszter által megjelölt más hozzátartozója jogosult.

11. § (1) Moór Gyula-díj az  életpálya lezárása alkalmával vagy kiemelkedő életmű elismeréseként annak az  igazságügyi 
területen tevékenykedő személynek adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon 
végzi, vagy jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat 
végrehajtásában.

 (2) A díj évente legfeljebb 3 fő részére adományozható.
 (3) A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából kerül sor.
 (4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.
 (5) A  kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Moór Gyula mellképét ábrázolja. A  kisplasztika Szanyi Borbála 

szobrászművész alkotása.
 (6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

12. § (1) Miniszteri elismerő oklevél adományozható annak a  személynek, aki a  szakmai munkáját huzamos ideig 
színvonalasan végzi, vagy az  adott szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat 
végrehajtásában szerez érdemeket.

 (2) Az oklevél átadására a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából, illetve kiemelkedő 
szakmai eseményekhez kötötten kerül sor.

 (3) Az  oklevél adományozásával a  mindenkori kormánytisztviselői illetményalap tízszeresének megfelelő összegű 
pénzjutalom jár.

 (4) Ugyanannak a személynek oklevél legfeljebb kétévente egy alkalommal adományozható.

3. Záró rendelkezések

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

14. §  A  2015. évben március 15-e alkalmából adományozható miniszteri elismerésekre – a  3.  § (1)  bekezdésében 
foglaltaktól eltérően – 2015. március 10. napjáig lehet kezdeményezést tenni.

15. §  Hatályát veszti a  közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) 
KIM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1.melléklet a 4/2015. (III. 3.) IM rendelethez

Előterjesztés

AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTERNEK
 ........................................................................................................................................................................................................................................
díj, oklevél adományozására

Név (születési név):  ................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:  ..................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Munkahely:  ...............................................................................................................................................................................................................
Munkakör, beosztás (foglalkozás):  ....................................................................................................................................................................
Tudományos fokozat:  ............................................................................................................................................................................................
Lakcíme:  .....................................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma:  ..........................................................................................................................................................................................................
E-mail címe:  ..............................................................................................................................................................................................................
Korábbi miniszteri, állami kitüntetései, elismerései:  ..................................................................................................................................
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:  ................................................................................................................................................

Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon):

Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:

Dátum

P. H.

  ............................................................................. 
  javaslattevő neve/munkaköre/aláírása

2. melléklet a 4/2015. (III. 3.) IM rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott,
1. hozzájárulok ahhoz, hogy a ....................................................... miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban 
az  Igazságügyi Minisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja 
neve), lakcím adataimat, valamint az  adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes 
adataimat nyilvántartsa.
2. Kijelentem, hogy velem szemben az  igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015.  
(III. 3.) IM rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
3. Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a  Hivatalos Értesítőben, valamint a  minisztérium 
honlapján való közzétételéhez.

Dátum

  ....................................................... 
  elismerésre jelölt aláírása
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 120/2015. (III. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Tiszlavicz Lászlót 2015. március 1. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2015. február 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. február 20.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/00982-2/2015.

A Kormány 1080/2015. (III. 3.) Korm. határozata
Nagykónyi Község Önkormányzata részére, működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás 
biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításáról

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) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 7. Nagykónyi Község Önkormányzata 

részére, működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása cím létrehozását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) Nagykónyi Község Önkormányzatának működőképessége fenntartása érdekében a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 
1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. Nagykónyi Község Önkormányzata részére, 
működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása cím javára 65,0 millió forint 
1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását;

 2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont szerint átcsoportosított összeg terhére, külön pályázat és kérelem 
benyújtása nélkül összesen 65,0 millió forint összegű költségvetési támogatást (a  továbbiakban: támogatás) 
nyújtson Nagykónyi Község Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére, valamint a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön az  Önkormányzattal, 
2015. december 31-éig történő felhasználási kötelezettség előírása mellett;

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerinti támogatás terhére, a  támogatási szerződés megkötését 
követő 10 napon belül 20 millió forintot folyósítson az Önkormányzat számára, ezt követően a támogatás folyósítása 
időarányosan, kilenc egyenlő részletben történik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1080/2015. (III. 3.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

351439 7 Nagykónyi Község Önkormányzata részére, működőképességének megőrzése céljából egyedi  támogatás biztosítása
K5 Működési célú kiadások 65,0

018450 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K5 -65,0

Millió forintban, egy tizedessel
Állam-

háztartási 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
Állam-

háztartási 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 65,0 65,0  
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító

Működési célú kiadások

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  
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A Kormány 1081/2015. (III. 3.) Korm. határozata
a MÁV Csoport és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak 
bérfejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. összhangban a  munkáltatókkal és munkavállalókkal 2015. évre kötött bérmegállapodásban foglaltakkal 

egyetért azzal, hogy a  MÁV Csoport és a  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: GYSEV Zrt.) magyar üzeme munkavállalóinak bérfejlesztése átlagosan összesen 3,4% legyen,

 2. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
4. mellékletében foglalt táblázat 2. pontjában meghatározottak alapján jóváhagyja
a) a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 

1. Egyedi támogatások, ellentételezések alcím, 5. A  vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 
jogcímcsoport 2884 millió forint összeggel,

b) a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím,  
1. Egyedi támogatások, ellentételezések alcím, 6. Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
jogcímcsoport 2218 millió forint összeggel

történő túllépését,
 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

a) a  2.  pont a)  alpontja szerinti összegből a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
részére 2784 millió forint, a GYSEV Zrt. részére 100 millió forint,

b) a  2.  pont b)  alpontja szerinti összegből a  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság részére 2168 millió forint, a GYSEV Zrt. részére 50 millió forint

biztosításáról gondoskodjon.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1082/2015. (III. 3.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatás 2015. évi céljairól és a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő 
kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány 2015. évre a közfoglalkoztatás céljaként
a) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben 

lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskereséssel összefüggésben egyéb 
ellátásra nem jogosult álláskeresők, az  alacsony iskolai végzettségűek, a  tartósan munka nélkül lévők 
(kiemelten a  megváltozott munkaképességűek, a  hajléktalanok, a  menekültek és oltalmazott jogállásúak, 
a roma nemzetiségű álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését;

b) a közfoglalkoztatottak, ezen belül különösen az  a)  pontban meghatározott célcsoportok elsődleges 
munkaerőpiacra történő fokozatos (re)integrációjához leginkább szükséges és megfelelő, személyre szabott 
munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb körben történő hozzáférését;

c) az értékteremtő, hasznos, a  helyi sajátosságokon alapuló, a  település önfenntartását elősegítő programok 
indításának támogatását;

d) a természeti és épített környezet védelmét;
e) a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartását, a kapcsolódó területek 

növényzetének rendben tartását;
f ) a kulturális örökség elemeinek megóvását, a Magyarország területén lévő, jelenleg gondozatlan, pusztulóban 

lévő sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára irányuló kormányzati program megvalósításának elősegítését;
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g) a helyben megtermelt termények felhasználásával a  közétkeztetés minőségének javítását, e  tekintetben 
önellátó, önfenntartó települések kialakítását (ide értve a szociális földprogram megvalósítását is);

h) a karitatív szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a  rendezett közösségi terek, élhető 
települések megvalósítását;

i) a helyi sajátosságokra, zártkerti területekre épülő fejlesztések megvalósítását;
j) a roma lakosság lakhatását, társadalmi integrációját;
k) a közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonását a  területi vízrendezési, vízkár-elhárítási és mezőgazdasági 

vízhasznosítási feladatokba;
l) a szociális szövetkezetek alakulásához szükséges stabil gazdasági alap megteremtését;
m) a területi és szezonális munkaerő-piaci különbségek kiegyenlítését, ezáltal a közfoglalkoztatásban résztvevők 

életminőségének javítását;
n) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését; és
o) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését
határozza meg.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok és munkaerő-piaci 
szolgáltatások részben európai uniós, részben központi költségvetési források terhére valósuljanak meg a  területi 
felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására kijelölt állami szerv bevonásával.

 3. A közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat 
1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„c) a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt településeknek minősíti:
ca) a  társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 
mellékletében és a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3. és 6. mellékletében szereplő településeket;
cb) a  2016. január 1-jéig benyújtott közfoglalkoztatási támogatás iránti kérelmek elbírálásáig a  Korm. rendelet 
4. mellékletében szereplő településeket.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1083/2015. (III. 3.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó, háromszázmillió 
forintot elérő, vagy meghaladó értékű építési beruházás vagy építési koncesszió megvalósítására irányuló, 
2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárásokról

A Kormány előzetesen hozzájárul az 1. melléklet szerint a Környezet és Energia Operatív Program 2007–2013 közötti 
programozási időszak uniós forrásból megvalósítandó, háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű 
építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárások 2015. február 1-jét követő megindításához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1083/2015. (III. 3.) Korm. határozathoz

Projekt azonosítója Projekt címe Kedvezményezett neve
Közbeszerzés 

tevékenység

KEOP-5.6.0/12-2013-0003
Császár-Komjádi Sportuszoda 
energiahatékonysági 
beruházása

Nemzeti Sportközpontok Építési beruházás

KEOP-5.6.0/12-2014-0019

Épületek energetikai 
korszerűsítése az Országos 
Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézetben

Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet

Építési beruházás

KEOP-5.6.0/12-2013-0030
Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb 
Energetikai Korszerűsítése

Semmelweis Egyetem Építési beruházás

KEOP-5.6.0/12-2013-0013
A Tündérpalota 
energiahatékonysági felújítása

Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet

Építési beruházás

KEOP-5.6.0/12-2013-0015

Szekszárd, Arany János utca 
27. szám alatti kormányhivatali 
épület energetikai 
korszerűsítése    

Tolna Megyei 
Kormányhivatal

Építési beruházás

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003
Jászberény közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása

Jászberény Város 
Önkormányzata

Építési beruházás

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0009
Békéscsaba közvilágításának 
korszerűsítése

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Építési beruházás

KEOP-5.4.0/12/2013/0022
A „VKSZ” Zrt. Veszprém 
Haszkovó úti fűtőművének 
energetikai korszerűsítése

„VKSZ” Veszprémi 
Közüzemi Szolgáltató Zrt

Építési beruházás

KEOP-5.6.0/B/12-2013-0002
Sportkórház energetikai 
felújítása

Országos 
Sportegészségügyi Intézet

Építési beruházás

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 
és Kadarka Óvodájának 
Energetikai Korszerűsítése

Szekszárd MJV 
Önkormányzata

Építési beruházás

KEOP-5.5.0/E/12-2014-0026
Épületenergetikai fejlesztés 
a gazdagréti Szent Angyalok 
Plébánián.

Budapest – Gazdagréti 
Szent Angyalok Plébánia

Építési beruházás

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0010
Sopron közvilágítás 
energiatakarékos korszerűsítése

Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Építési beruházás

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035
Siófok közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása

Siófok Város 
Önkormányzata

Építési beruházás

KEOP-6.5.0/14-2015-0001
Környezeti és energetikai 
non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában

Hatvan Város 
Önkormányzata

Építési beruházás

KEOP-3.1.2/2F/09-11-
2013-0046

Vadvédő kerítés építése 
autópályákon KEOP forrásból

Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.

Építési beruházás

KEOP-2.1.2/2F/09-2012-0006 Hatékony árvízvédelem Vácon Vác Város Önkormányzata Építési beruházás

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005.
Okány Község 
Szennyvízcsatornázása

Okány Községi 
Önkormányzat

Építési beruházás
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A Kormány 1084/2015. (III. 3.) Korm. határozata
az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, 2007–2013 között indított projektek szakaszolásáról

A Kormány
 1. felhívja az  operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy végezzék el az  Európai Unió 

társfinanszírozásával megvalósuló, a  2007–2013 programozási időszakban indított, szakaszolással érintett és 
a feszített megvalósítási ütemezésű projektek teljes körű átvilágítását, illetve aktualizálását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 31.

 2. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy végezzék el a 2007–2013 programozási 
időszakban indított, várhatóan 2015. december 31-ig nem befejezhető és a 2014–2020-as fejlesztési célokhoz nem 
illeszkedő, azaz szakaszolás alá nem vonható projektek teljes körű átvilágítását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 31.

 3. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy az 1. és 2. pont szerinti átvilágításokhoz 
kapcsolódóan mutassák be a  projektek szakaszolása következtében a  2007–2013 programozási időszakban 
felszabaduló források lekötésére tett intézkedéseket;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 31.

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter 
és az emberi erőforrások minisztere bevonásával készítsen jelentést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére 
az 1–3. pontban meghatározott átvilágítások eredményéről és a kapcsolódó feladatokról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1085/2015. (III. 3.) Korm. határozata
a 2014–2020 programozási időszak operatív programjai monitoring bizottságai létrehozásának 
előkészítéséről

A Kormány
 1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon

a) az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program előkészítő monitoring bizottsága taglistájának 
összeállításáról,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az előkészítő monitoring bizottság elnöke kinevezését követően azonnal
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b) az  a)  alpont szerinti előkészítő monitoring bizottság összehívásáról ügyrendjének megtárgyalása és 
elfogadása érdekében,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az előkészítő monitoring bizottság taglistájának összeállítását követően azonnal

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon
a) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program, 

valamint a Vidékfejlesztési Program előkészítő monitoring bizottságai taglistájának összeállításáról,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az előkészítő monitoring bizottságok elnökei kinevezését követően azonnal

b) az  a)  alpont szerinti előkészítő monitoring bizottságok összehívásáról ügyrendjeik megtárgyalása és 
elfogadása érdekében,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az előkészítő monitoring bizottságok taglistájának összeállítását követően azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
a) a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, 

valamint a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program monitoring bizottságai taglistájának 
összeállításáról,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a monitoring bizottságok elnökei kinevezését követően azonnal

b) az  a)  alpont szerinti monitoring bizottságok összehívásáról ügyrendjeik megtárgyalása és elfogadása 
érdekében,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a monitoring bizottságok taglistájának összeállítását követően azonnal

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon
a) az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program monitoring bizottságai taglistájának összeállításáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a monitoring bizottságok elnökei kinevezését követően azonnal

b) az  a)  alpont szerinti monitoring bizottságok összehívásáról ügyrendjeik megtárgyalása és elfogadása 
érdekében,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a monitoring bizottságok taglistájának összeállítását követően azonnal

 5. egyetért azzal, hogy minden előkészítő monitoring bizottság a  2014–2020 programozási időszak operatív 
programjai elfogadását követően változatlan tagsággal monitoring bizottsággá alakul át, az  első monitoring 
bizottsági ülésen jóváhagyva az előkészítő monitoring bizottság által hozott döntéseket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1086/2015. (III. 3.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve  
KEOP-1.1.1. konstrukciója keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
 2. hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1086/2015. (III. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.

KEOP- 

1.1.1/2F/09-11-

2011- 

0003

REGIO-KOM Térségi 

Kommunális 

Szolgáltató Társulás 

Jászberényi 

és Dél-Hevesi 

kistérsége 

szilárdhulladék- 

gazdálkodási 

rendszerének 

fejlesztése

REGIO-KOM Térségi 

Kommunális 

Szolgáltató Társulás

2 246 770 181 397 163 010 2 643 933 191

A tárgyi hulladékgazdálkodási 

rendszerek 33 településen  

110 191 lakost érintenek. A projekt 

célja az érintett települések 

területén megteremteni 

a modern és költséghatékony 

hulladékgazdálkodás feltételeit. 

A projekt keretén belül 

a meglévő hulladékgazdálkodási 

rendszerek korszerű és hatékony 

üzemeltetéséhez szükséges 

infrastruktúra kerül kiépítésre.

Kifizetési feltételek:  

1. A támogatást igénylőnek 

a közbeszerzési eljárást eredményesen 

le kell zárnia.  

2. A támogatást igénylőnek el kell 

fogadnia, hogy ha a közbeszerzési 

eljárás során alacsonyabb árajánlat 

kerül nyertesként kihirdetésre, akkor 

a támogató jogosult a támogatási 

szerződés módosítása során ezen 

alacsonyabb összegnek megfelelően 

csökkentett támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.  

3. A kivitelezés tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

rendelkezésre kell állnia a központi 

koordinációs szerv által kiállított 

szabályossági tanúsítványnak.  

4. A többletforrással arányos önerő 

rendelkezésre állását igazolni kell.
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3.

KEOP- 

1.1.1/C/13-2013- 

0005

Nyíregyháza 

települési 

szilárdhulladék-

gazdálkodási 

rendszerének 

eszközpark-

fejlesztése, 

informatikai 

korszerűsítése

Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

969 565 250 171 059 850 1 140 625 100

A projekt célja a projektterületen 

a szelektív házhoz menő gyűjtés 

korszerűsítése, a vegyes hulladék 

gyűjtési rendszerének fejlesztése, 

ezzel csökkentve a lerakóra kerülő, 

még hasznosításra alkalmas hulladék 

mennyiségét, valamint a lerakással 

ártalmatlanított összes hulladék 

mennyiségét. A projekt keretében 

kialakításra kerül Nyíregyházán 

a bezárt, rekultivált hulladéklerakó 

kezelése érdekében egy speciális 

rézsűjáró. Ezen célok elérését és az új 

rendszer üzemeltetését a projekt 

keretében beszerzett új járművek és 

célgépek segítik elő.

Kifizetési feltételek:  

1. A támogatást igénylőnek 

a közbeszerzési eljárást eredményesen 

le kell zárnia.  

2. A támogatást igénylőnek el kell 

fogadnia, hogy ha a közbeszerzési 

eljárás során alacsonyabb árajánlat 

kerül nyertesként kihirdetésre, akkor 

a támogató jogosult a támogatási 

szerződés módosítása során ezen 

alacsonyabb összegnek megfelelően 

csökkentett támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.  

3. Az eszközbeszerzés tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

rendelkezésre kell állnia a központi 

koordinációs szerv által kiállított 

szabályossági tanúsítványnak.  

4. A többletforrással arányos önerő 

rendelkezésre állását igazolni kell.

4.

KEOP- 

1.1.1/2F/09-11-

2013- 

0003

Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladék- 

gazdálkodási 

Társulás hulladék- 

gazdálkodási 

rendszerének 

fejlesztése

Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladék- 

gazdálkodási 

Társulás

2 701 986 263 479 798 733 3 181 784 996

A hulladékgazdálkodási rendszer 

51 településen 106 120 lakos 

számára biztosít közszolgáltatást. 

A projekt célja a társult települések 

területén megteremteni 

a modern és költséghatékony 

hulladékgazdálkodás feltételeit. 

A projekt keretében egy mechanikai-

biológiai hulladékkezelő mű, egy 

válogatómű, három hulladékudvar és 

három komposztáló létesül, valamint 

a hulladékgazdálkodási rendszer 

üzemeltetéséhez szükséges eszközök 

kerülnek beszerzésre.

Kifizetési feltételek:  

1. A támogatást igénylőnek 

a közbeszerzési eljárást eredményesen 

le kell zárnia.  

2. A támogatást igénylőnek el kell 

fogadnia, hogy ha a közbeszerzési 

eljárás során alacsonyabb árajánlat 

kerül nyertesként kihirdetésre, akkor 

a támogató jogosult a támogatási 

szerződés módosítása során ezen 

alacsonyabb összegnek megfelelően 

csökkentett támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.  

3. A kivitelezés tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

rendelkezésre kell állnia a központi 

koordinációs szerv által kiállított 

szabályossági tanúsítványnak.  

4. A többletforrással arányos önerő 

rendelkezésre állását igazolni kell.
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A Kormány 1087/2015. (III. 3.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0047 azonosító számú („31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN 
tengelyterhelésre történő megerősítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi 
nevesítéséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0047 azonosító számú, „31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN 

tengelyterhelésre történő megerősítése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot 
(a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,

 2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. visszavonja a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0037 azonosító számú („31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN 
tengelyterhelésre történő megerősítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának 
jóváhagyásáról szóló 1829/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1087/2015. (III. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

megnevezése

Projekt támogatása

(Ft)
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP-3.5.0-09-11-

2014-0047

31. sz. főút 
Heves megyei 
szakasz 115 kN 

tengelyterhelésre 
történő 

megerősítése

Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen működő 

Részvénytársaság

9 626 425 387

A fejlesztés célja a 31. számú főút teljes 
Heves megyei nyomvonala burkolatának 
115 kN tengelyterhelés károsodás nélküli 

elviselésére történő megerősítése, 
valamint a forgalombiztonsági és 

a szolgáltatási színvonal javítása. Ennek 
keretében a főút egyes csomópontjai és 

műtárgyai átépítésre kerülnek. A fejleszteni 
kívánt 2x1 forgalmi sávos útszakasz hossza 
23,1 km, burkolatszélessége átlagosan 7 m, 

koronaszélesség 10–11 m.

A projektzárás határideje nem 
nyúlhat túl 2017. március 31-én, 

azaz a Közlekedés Operatív Program 
programzárási dokumentumainak 

benyújtási határidején.
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A Kormány 1088/2015. (III. 3.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 
átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 
beszerzésével” című) projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének újbóli 
kompenzálásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 

átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” 
című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának 15 674 024 forinttal történő növelését a  Magyarország 
2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program 
jogcímcsoport hazai társfinanszírozása terhére,

 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. pont szerinti módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1089/2015. (III. 3.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete  
7. és 8. prioritásának, valamint a 2014–2020 programozási időszak egyes országos kihatású projektjeinek 
részben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére történő finanszírozásának 
megállapításáról

 1. A Kormány
a) megállapítja a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a  továbbiakban: VEKOP) 2015. évre 

szóló éves fejlesztési kerete 7. és 8. prioritását, valamint a 2014–2020 programozási időszak egyes országos 
kihatású projektjeinek részben a VEKOP terhére történő finanszírozását az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését.
 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1089/2015. (III. 3.) Korm. határozathoz

A VEKOP 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 7. és 8. prioritása, valamint a 2014–2020 programozási időszak 
egyes országos kihatású projektjeinek részben a VEKOP terhére történő finanszírozása

 1. A társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programokról szóló 7. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege 

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. VEKOP-7.1.1-15
Nő az esély – romák 

foglalkoztatásba ágyazott 
képzése

0,25 standard november

3. VEKOP-7.1.3-15

Megváltozott 
munkaképességű 

emberek munkaerő-piaci 
integrációjának 

elősegítése

2,00 kiemelt szeptember

4. VEKOP-7.3.1-15
Társadalmi felzárkózási és 

integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása

0,10 standard április

5. VEKOP-7.3.2-15
Tanoda programok 

támogatása
0,35 standard szeptember

6. VEKOP-7.4.1-15
Roma szakkollégiumok 

támogatása
0,30 standard június

7. VEKOP-7.5.1-15
A háziorvosi alapellátás 
humán erőforrásának 

fejlesztése
0,50 kiemelt október

 2. A foglalkoztathatóságot szolgáló programokról szóló 8. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege 

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. VEKOP-8.1.1-15 Út a munkaerőpiacra 10,40 kiemelt április

3. VEKOP-8.2.1-15 Ifjúsági Garancia 4,20 kiemelt április

4. VEKOP-8.3.1-15
Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása
1,00 egyszerűsített december

5. VEKOP-8.5.1-15
Idegen nyelvi készségek 

fejlesztése
1,00 kiemelt április
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 3. Az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program egyes országos kihatású projektjeinek részben a VEKOP terhére 
történő finanszírozása

A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
VEKOP terhére történő finanszírozás 

(Mrd Ft)

2. EFOP-1.1.5
Komplex ifjúsági fejlesztések – új 

nemzedék újratöltve
1,50

3. EFOP-1.3.2

Szociális intézményi férőhelykiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása, 
a kiváltásra történő felkészítés és képzés 

biztosítása

0,45

4. EFOP-1.3.3
Ápoló tanulók részére pályaválasztást 

támogató ösztöndíjas program
0,66

5. EFOP-3.1.2 Korai iskolaelhagyás csökkentése 1,20

6. EFOP-3.1.4
Ösztöndíj és mentorálási támogatás 

hátrányos helyzetű tanulóknak – útravaló 
ösztöndíjprogram

1,80

7. EFOP-3.2.2
Campus Hungary Program – felsőoktatási 

mobilitás támogatása
2,85

 4. A  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program egyes országos kihatású projektjeinek részben a  VEKOP 
terhére történő finanszírozása

A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
VEKOP terhére történő finanszírozás 

(Mrd Ft)

2. GINOP-1.1.2
Vállalkozói mentorálás a mikro- és 

kisvállalkozások részére
0,10

3. GINOP-3.1.1
Oktatási intézmények és IKT vállalkozások 

közötti együttműködés ösztönzése és 
támogatása

0,84

4. GINOP-3.4.2
Intézmények hálózati hozzáféréseinek, 

kapcsolatainak fejlesztése
0,86

5. GINOP-3.4.3
Kormányzati hálózatok konszolidációja, 

kapacitásainak, teljesítményének növelése
1,29

6. GINOP-6.2.1
Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- 
és Kompetenciamérése programjában 

(PIAAC)
0,30
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2. melléklet az 1089/2015. (III. 3.) Korm. határozathoz

A VEKOP nevesített kiemelt projektjei

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása 

legfeljebb 

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások

2. VEKOP-7.1.3-15

Megváltozott 
munkaképességű 

emberek 
munkaerő-piaci 
integrációjának 

elősegítése

Nemzeti 
Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal

2,00

A kiemelt projekt       
– költségvetésének 

költséghatékonynak kell 
lennie,       

– megvalósítása 
során keletkező 

eredménynek pénzügyi és 
funkcionális tekintetben 

fenntarthatónak kell 
lennie,      

– tevékenységeknek 
illeszkedniük kell az adott 

terület szolgáltatásnyújtási 
rendszeréhez.                 

További szempontok:         
– foglalkozási rehabilitációs 

tevékenység biztosítása,           
– a támogatások 

megállapítása során 
egyénre szabott 

szolgáltatásokkal az egyén 
adottságaihoz mérten 

a leghatékonyabb 
támogatási formák 

kiválasztása.

3. VEKOP-8.1.1-15
Út 

a munkaerőpiacra
Nemzetgazdasági 

Minisztérium
10,40

Projektjavaslatot 
a Nemzetgazdasági 

Minisztérium nyújthat be 
a közép-magyarországi 

régióban működő 
kormányhivatalok 

munkaügyi szakigazgatási 
szerveivel konzorciumot 
alkotva, az Államreform  

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

4. VEKOP-8.2.1-15
Ifjúsági garancia 

program
Nemzetgazdasági 

Minisztérium
4,20

Projektjavaslatot 
a Nemzetgazdasági 

Minisztérium nyújthat be 
a közép-magyarországi 

régióban működő 
kormányhivatalok 

munkaügyi szakigazgatási 
szerveivel konzorciumot 
alkotva, az Államreform  

II. programhoz illeszkedve.

5. VEKOP-8.5.1-15
Idegen nyelvi 

készségek 
fejlesztése

Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési 

Hivatal

1,00

A konstrukció célja 
a felnőtt lakosság idegen 
nyelvi kompetenciáinak 

fejlesztése.

A miniszterelnök 18/2015. (III. 3.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

a  Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás 
(a  továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a  jóváhagyás fenntartásával történő – végleges 
megállapítására;

 2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét 
a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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