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III. Kormányrendeletek

A Kormány 40/2015. (III. 11.) Korm. rendelete
a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges 
létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges 
létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  FINA Úszó-, Vízilabda-, 
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztésre, 
valamint az  ezzel közvetlenül összefüggő, így különösen a  gát-, közmű- és útépítési tevékenységekre 
irányuló, a  Budapest XIII. kerület 25879, 25667/7 és 25666/2 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az  ezekből 
a  földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra 
kerülő beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági 
ügyeket.”

2. §  A Rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 
szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
40/2015. (III. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 1.  § (1)  bekezdését és 1.  mellékletét 
a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  A Rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat A:2–A:17 mezőjében a „FINA 2021. évi” szövegrész helyébe a „FINA” 
szöveg, valamint a „közvetlenül összefüggő közmű-” szövegrész helyébe a „közvetlenül összefüggő, így különösen 
a gát-, közmű-” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a Rendelet 4/A. §-a.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 41/2015. (III. 11.) Korm. rendelete
az Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszüntetéséről

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. § (1) Az Összefogás az Államadósság Ellen Alap (a továbbiakban: Alap) 2015. március 31-én megszűnik.
 (2) Az Alap fennálló magánjogi szerződéseit az (1) bekezdésben meghatározott határnapig megszünteti vagy az ilyen 

jogviszonyból származó jogainak és kötelezettségeinek összességét az  Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) részére ellenszolgáltatás nélkül átadja.

 (3) Az Alap az (1) bekezdésben meghatározott határnapig gondoskodik
a) fizetési számlájának az (1) bekezdésben meghatározott határnappal történő megszüntetéséről, és
b) pénzeszközeinek a központi költségvetés javára történő átutalásáról.

 (4) A  (3)  bekezdés b)  pontja alapján átutalt pénzeszközt a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 4. Egyéb költségvetési 
bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoportként kell elszámolni.

 (5) Az Alap záró beszámolóját az ÁKK Zrt. az Alap megszűnését követő 60 napon belül elkészíti, és benyújtja a Kormány 
számára. Az ÁKK Zrt. az Alap záró beszámolóját a Kormány általi elfogadását követően haladéktalanul a honlapján 
közzéteszi.

 (6) Az  Alap megszűnésének időpontjáig keletkezett iratokat, valamint az  (5)  bekezdés szerinti záró beszámolót és 
az ahhoz kapcsolódó iratokat az ÁKK Zrt. a jogszabályokban és a vonatkozó belső szabályzataiban foglaltak szerint 
megőrzi.

 (7) Az  Alap megszűnésével összefüggésben az  (1)  bekezdésben meghatározott határnapot követően felmerülő 
költségek az ÁKK Zrt.-t terhelik.

 (8) Az  Alap Irányító Testülete és felügyelőbizottsága tagjainak megbízatása az  (1)  bekezdésben meghatározott 
határnappal megszűnik.

2. §  Az ÁKK Zrt. az  1.  § (3)  bekezdés b)  pontja alapján átutalt összeggel egyező összegű államadósság-csökkentési 
műveletet hajt végre. A Magyar Államkincstár az átutalt összegről az annak beérkezését követő hónap 15. napjáig 
írásos tájékoztatást küld az ÁKK Zrt. részére.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2015. április 1-jén lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti az Összefogás az Államadósság Ellen Alapról szóló 69/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2015. (III. 11.) MvM rendelete
a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről

A 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 4. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a  továbbiakban: miniszter) irányítása és felügyelete alá 
tartozó szervekre, valamint az  e  szervekkel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre, továbbá a  miniszter 
feladat- és hatásköre gyakorlását támogató természetes és jogi személyekre terjed ki.

2. § (1) A miniszter által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken 
végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

 (2) Miniszteri elismerésként díj és elismerő oklevél adományozható.

3. §  A miniszter által adományozandó díjak a következők:
a) Batthyány Lajos-díj,
b) Ybl Miklós-díj,
c) Magyary Zoltán-díj,
d) Fényes Elek-díj,
e) Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj,
f ) Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj.

4. § (1) Miniszteri elismerés adományozását – a 3. § b), e) és f ) pontjában meghatározott díj kivételével – az adományozási 
alkalmat legalább 60  nappal megelőzően, a  jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését és 
az  adományozásra vonatkozó indokolást tartalmazó előterjesztéssel a  Miniszterelnökség állami vezetője és 
az 1. §-ban meghatározott szerv vezetője kezdeményezheti a miniszternél.

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

5. § (1) Az  Ybl Miklós-díj adományozására vonatkozó javaslatokat szakmai bíráló bizottság (e § alkalmazásában 
a továbbiakban: bíráló bizottság) fogadja be, véleményezi és rangsorolja.

 (2) A bíráló bizottság tagjai:
a) az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár, mint a bizottság elnöke,
b) a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke, mint a bizottság társelnöke,
c) a  Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, a  Magyar Építőművészek Szövetsége és a  Magyar 

Építész Kamara delegáltjai, valamint
d) az elnök által felkért Ybl-díjas személyek.

 (3) Az Ybl Miklós-díj adományozására vonatkozó javaslattétel lehetőségét és határidejét tartalmazó felhívást minden 
évben legalább a szakmai szervezetek és intézmények körében közzé kell tenni a díj átadásának napját 90 nappal 
megelőzően.

 (4) A  bíráló bizottság az  építészeti és építésügyi helyettes államtitkár útján az  elismerés adományozását az  Ybl 
Miklós-díj átadásának napját legalább 60 nappal megelőzően – a  jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid 
ismertetését tartalmazó indokolással és ajánló levéllel – kezdeményezheti a miniszternél.

 (5) A  bíráló bizottság tagjai e  tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. A  bíráló bizottság melletti titkársági 
feladatok ellátásáról az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár gondoskodik.
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6. § (1) A  Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj és a  Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj (a  továbbiakban 
együtt: örökségvédelmi elismerések) adományozására vonatkozó javaslatokat szakmai bíráló bizottság (e § 
alkalmazásában a továbbiakban: bíráló bizottság) fogadja be, véleményezi és rangsorolja.

 (2) A bíráló bizottság tagjai:
a) a kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár, mint a bizottság elnöke,
b) az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, mint a bizottság társelnöke, valamint
c) az elnök által felkért legalább három, legfeljebb öt

ca) műemlékvédelmi szakember a Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj esetében,
cb) régész a Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj esetében.

 (3) Az  örökségvédelmi elismerések adományozására vonatkozó javaslattétel lehetőségét és határidejét tartalmazó 
felhívást minden évben legalább a szakmai szervezetek és intézmények körében közzé kell tenni az örökségvédelmi 
elismerések átadásának napját 120 nappal megelőzően.

 (4) A bíráló bizottság az örökségvédelmi elismerések adományozására vonatkozó javaslatát – a jelölt életútjának, illetve 
tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással és ajánló levéllel – a  kulturális örökségvédelemért 
felelős helyettes államtitkár útján terjeszti fel a  miniszterhez az  örökségvédelmi elismerések átadásának  napját 
legalább 60 nappal megelőzően.

 (5) A  bíráló bizottság tagjai e  tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. A  bíráló bizottság melletti titkársági 
feladatok ellátásáról a kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

7. § (1) Nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a  személyt, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van 
folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi 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.

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

9. § (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.

10. §  A miniszter az  elismerések adományozásáról, illetve a  díjak visszavonásáról szóló miniszteri közleményt 
a Miniszterelnökség honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

11. § (1) A  miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a  Miniszterelnökség igazgatási 
költségvetésében kell előirányozni.

 (2) A  Fényes Elek-díjra és a  Miniszteri Elismerő Oklevélre jelölt személy jutalmazásának fedezetét annak a  szervnek 
a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.

2. Egyes díjakra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) Batthyány Lajos-díj (e § alkalmazásában a  továbbiakban: díj) a  közigazgatási életpálya lezárása alkalmával, 
kiemelkedő életmű elismeréseként annak a  személynek adományozható, aki a  Miniszterelnökség feladatainak 
megvalósítását, különösen a  Kormány és szervei döntéseinek előkészítését, a  kormányzati tevékenység 
összehangolását, a  Kormány és más szervek, valamint a  társadalom civil szervezetei közötti együttműködés 
fejlesztését kiemelkedő tevékenységével elősegítette. A  díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható 
a Miniszterelnökség tevékenységét segítő személynek is. A díj posztumusz is adományozható.

 (2) A díj évente legfeljebb 1 fő részére adományozható.
 (3) A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
 (4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.
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 (5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Batthyány Lajos mellképét ábrázolja, a talapzaton az „Allez Jäger, 
éljen a haza!” felirat olvasható. A kisplasztika Elek Imre szobrászművész alkotása.

 (6) A díjhoz 1 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár. Posztumusz adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom 
átvételére a díjazott özvegye, leszármazottja vagy a miniszter által megjelölt más hozzátartozója jogosult.

13. § (1) Ybl Miklós-díj (e § alkalmazásában a  továbbiakban: díj) a  legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan 
tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként 
adományozható.

 (2) A díj évente legfeljebb 3 fő részére adományozható, az elismerést ugyanaz a személy csak egyszer kaphatja meg.
 (3) A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
 (4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.
 (5) Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, 60 mm átmérőjű. Egyik oldalán Ybl Miklós dombormű arcképe található, 

a  szélén Ybl-díj felirattal. A  másik oldalán vésett felirattal az  adományozott neve és az  adományozás évszáma 
található. Az érem Borsos Miklós szobrász-, éremművész alkotása.

 (6) A díjhoz 1 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

14. § (1) A  Magyary Zoltán-díj (e § alkalmazásában a  továbbiakban: díj) a  közigazgatásban végzett magas színvonalú 
kormánytisztviselői szakmai munka, illetve a  közigazgatással összefüggő, annak érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenység elismeréseként adományozható.

 (2) A díj évente legfeljebb 5 fő részére adományozható.
 (3) A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
 (4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.
 (5) A  kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Magyary Zoltán mellképét ábrázolja, az  egyik könyv gerincén 

Magyary Zoltán saját kezű aláírása olvasható. A kisplasztika Takács Szilvia szobrászművész alkotása.
 (6) A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

15. § (1) Fényes Elek-díj (e § alkalmazásában a  továbbiakban: díj) a  statisztika továbbfejlesztésében, a  számítástechnika 
statisztikai alkalmazásában, valamint az  e  tudományterületek művelése és hatékony gyakorlati alkalmazása terén 
elért kimagasló eredmények, továbbá a  több évtizeden át végzett kimagasló munka, illetve a kiemelkedő életmű 
elismerésére szolgál.

 (2) A díj évente legfeljebb 5 fő részére adományozható.
 (3) A díj átadására július 7-én, Fényes Elek születésének évfordulóján kerül sor.
 (4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.
 (5) Az emlékérem bronzszínű, kör alakú, 65 mm átmérőjű, 5 mm vastag érem, amelynek előlapját Fényes Elek – Barabás 

Miklós által 1846-ban készített – mellképe és a „FÉNYES ELEK EMLÉKÉREM” dombornyomású felirat díszíti, hátlapján 
a  „KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL” körfelirat, középen az  elismerésben részesített nevét és az  adományozás 
évszámát jelző vésett felirat helyezkedik el.

 (6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
 (7) A díjat a miniszter megbízásából a Központi Statisztikai Hivatal elnöke adja át.

16. § (1) Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj (e § alkalmazásában a  továbbiakban: díj) a  műemlékvédelem területén 
végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

 (2) A díj évente legfeljebb 2 fő részére adományozható.
 (3) A díj átadására április 18-án, a Műemléki Világnapon kerül sor.
 (4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.
 (5) Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 70 mm, vastagsága 5 mm. Előlapján középen Forster Gyula portréja, 

a köriratban „FORSTER GYULA-DÍJ” felirat szerepel. A hátlapon Dömös prépostsági altemplomának képe helyezkedik 
el, köriratban az „A MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEMÉRT” felirattal. Az érem Madarassy István ötvösművész alkotása.

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

17. § (1) Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj (e § alkalmazásában a  továbbiakban: díj) a  régészeti örökség 
védelme érdekében kimagasló, a feltáró és tudományos munkásságon túlmutató, széleskörű szakmai tevékenység 
elismeréseként adományozható.

 (2) A díj évente legfeljebb 2 fő részére adományozható.
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 (3) A díj átadására április 18-án, a Műemléki Világnapon kerül sor.
 (4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.
 (5) Az  érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 70 mm, vastagsága 5 mm. Az  első oldal közepén fürdőjelenet 

ábrázolása Schönvisner István könyvéből, „SCHÖNVISNER ISTVÁN-DÍJ” felirattal. A  hátoldal közepén babérkoszorú, 
a  köriratban az  „A MAGYAR RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉRT” felirattal. Az  érem Miletics Katalin Janka szobrászművész 
alkotása.

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

18. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható annak a  személynek, aki szakmai munkáját huzamosabb ideig 
magas színvonalon végzi, vagy az  adott szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat 
végrehajtásában szerez érdemeket.

 (2) A  Miniszteri Elismerő Oklevél átadására a  március 15-i nemzeti ünnep alkalmából vagy kiemelkedő szakmai 
eseményekhez kötötten kerül sor.

 (3) Ugyanannak a személynek legfeljebb kétévente egy alkalommal adományozható Miniszteri Elismerő Oklevél.

3. Záró rendelkezések

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

20. § (1) A  2015. évben március 15-e alkalmából adományozható miniszteri elismerések adományozása során a  4.  § 
(1)  bekezdésében, valamint az  5.  § (4)  bekezdésében foglalt határidőt követően beérkezett kezdeményezések is 
figyelembe vehetőek.

 (2) A  2015. évben a  Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj és a  Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj 
adományozására vonatkozó javaslatot július 15-éig kell felterjeszteni a  miniszternek. A  2015. évben 
a  Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj és a  Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj adományozására 
a Kulturális Örökség Napjai alkalmából kerül sor.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 15/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

ELŐTERJESZTÉS

A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTERHEZ

..................................................................................................................................
díj, oklevél adományozására

Név:  ............................................................................................................................................................................................................................
Születési név:  ..........................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:  ..................................................................................................................................................................................
Anyja neve:  ..............................................................................................................................................................................................................
Munkahely:  ..............................................................................................................................................................................................................
Munkakör, beosztás (foglalkozás):  ..................................................................................................................................................................
Tudományos fokozat:  ..........................................................................................................................................................................................
Lakcím:  ......................................................................................................................................................................................................................
Telefonszám:  ...........................................................................................................................................................................................................
E-mail cím:  ...............................................................................................................................................................................................................
Korábbi miniszteri, szakmai, állami kitüntetései, elismerései:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:  ..............................................................................................................................................
Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon):
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
A szakmai tevékenységet, életutat bemutató részletes indokolás külön lapon csatolandó (legalább fél, de legfeljebb 
három oldal terjedelemben).

Dátum:

P. H.

  ......................................................................................... 
  javaslattevő neve/munkaköre/aláírása
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2. melléklet a 15/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott, .................................................................................................... (név)

 1. hozzájárulok ahhoz, hogy a ................................................................................ miniszteri elismerés adományozását előkészítő 
eljárásban a  Miniszterelnökség a  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 a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 
15/2015. (III. 11.) MvM rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn;

 3. elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a  Hivatalos Értesítőben, valamint a  Miniszterelnökség 
honlapján való közzétételéhez.

Kelt:

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

A Kormány 1137/2015. (III. 11.) Korm. határozata
a Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés szövegének végleges 
megállapításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés (a továbbiakban: 

Szerződés) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Szerződés bemutatott 

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Szerződés szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja a  Szerződés kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Szerződés végleges 

szövegének megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1138/2015. (III. 11.) Korm. határozata
a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Budapesten történő megrendezéséhez 
szükséges egyes létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a  továbbiakban: 

Világbajnokság) budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés (a  továbbiakban: Beruházás) 2017. 
március 31-ig valósuljon meg;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás építtetője a  magyar állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
legyen azzal, hogy a  Beruházással kapcsolatban biztosítani szükséges az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti 
beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat 2. és 
3. pontjában foglaltak érvényesülését;

Felelős: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás a  Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon, valamint 

az infrastrukturális fejlesztések tekintetében annak környezetében valósuljon meg;
 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős 

kormánybiztost, hogy folytassanak egyeztetéseket a  Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlan 
tulajdonosával, továbbá azon ingatlanok tulajdonosaival, amelyek használata a Világbajnokság megrendezéséhez 
vagy a  Beruházás megvalósításához szükséges, valamint Budapest Főváros Önkormányzatával a  Beruházás 
helyszínének rendelkezésre bocsátása és a megvalósításhoz szükséges teendők meghatározása tekintetében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos
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 5. felhívja az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy a nemzeti fejlesztési 
miniszter közreműködésével készítsen előterjesztést a  Beruházás keretösszegéről, a  források rendelkezésre 
bocsátásáról, valamint a Beruházással kapcsolatos állami feladatok meghatározásáról;

Felelős: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő 2015. április 15.
 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az  emberi erőforrások 

minisztere bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Beruházás megvalósítását 
szolgáló, illetve ahhoz közvetlenül kapcsolódó 2014.  évi költségvetési maradvány, továbbá a  2015.  évi központi 
költségvetésben ugyanezen célra rendelkezésre álló előirányzat a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezethez átcsoportosításra kerüljön;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 7. a sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos 

intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat 1.  melléklet „343873 ÁHT-T A  2021.  évi Úszó-, Vízilabda, 
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztés támogatása” sort 
törli;

 8. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős 
kormánybiztos bevonásával intézkedjen annak érdekében, hogy a  Beruházás építtetője, illetve bármely más 
ajánlatkérő a Beruházás megvalósításához szükséges beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárásokat rendkívüli 
sürgősséggel, haladéktalanul megindítsa;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal
 9. visszavonja a  FINA 2021.  évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 

szükséges létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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.
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