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Kormányrendeletek

A Kormány 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelete
a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról
A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány által alapított nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíj (a továbbiakban:
ösztöndíj) céljai az alábbiak lehetnek:
a)
a külhoni magyar közösség olyan intézményrendszerének kiépítése és megerősítése, amely az egyének és
közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának
erősítéséhez, valamint
b)
szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt
elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.
(2) Az ösztöndíj kizárólag
a)
a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program, valamint
b)
a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő Petőfi Sándor Program
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: ösztöndíjprogram] keretében adható.

2. §

(1) Az ösztöndíjprogramot a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja (a továbbiakban: miniszter) működteti.
(2) Az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: befogadó intézmény) költségvetésében kell tervezni.

3. §		
A miniszter
a)
nyílt pályázatot hirdet az ösztöndíjra, melyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos
Értesítőben és a befogadó intézmény honlapján közzétesz,
b)
kijelöli a kiválasztási bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjait a befogadó intézmény
ba)
felsőfokú végzettségű,
bb)
nemzetpolitikai feladatot ellátó,
bc)
legalább két éves közigazgatási gyakorlattal rendelkező
kormánytisztviselői közül,
c)
jóváhagyja
ca)
a pályázati felhívást,
cb)
az ösztöndíjprogram működési szabályzatát (a továbbiakban: Programszabályzat),
cc)
a befogadó intézménynek az ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos beszámolóját,
d)
megállapítja
da)
az ösztöndíjprogramba felvehető ösztöndíjasok számát,
db)
az ösztöndíj havi összegét és az elszámolható havi költségkeretet,
e)
dönt a pályázat eredményéről.
4. §		
A befogadó intézmény
a)
előkészíti
aa)
a pályázati felhívást,
ab)
a Programszabályzatot,
b)
formailag és tartalmilag ellenőrzi a határidőben beérkezett pályázatokat,
c)
ellenőrzi az ösztöndíjas által
ca)
elkészített havi jelentést,
cb)
a befogadó intézmény részére megküldött beszámolót, amely szakmai beszámolóból és pénzügyi
elszámolásból áll,
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d)
e)
f)

5015

beszámolót készít a miniszter számára az ösztöndíjprogram végrehajtásáról,
végzi az ösztöndíjasok és a mentorok tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
ellátja az ösztöndíjas szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

5. §		
A mentor az ösztöndíjas szakmai tevékenységét segítő, a Bizottság által meghatározott, a célország (régió) szerinti
magyar szervezet (a továbbiakban: fogadó szervezet) által kijelölt személy. A mentor feladata az ösztöndíjas
tevékenységének figyelemmel kísérése, és az ösztöndíjas rendszeres értékelése a Programszabályzatban foglaltak
szerint.
6. §

(1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét és az értékelési
szempontokat.
(2) Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki
a)
a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,
b)
büntetlen előéletű,
c)
magyar állampolgár,
d)
legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
e)
közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,
f)
magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével
rendelkezik, és
g)
megfelel a pályázati felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek.

7. §

(1) A Bizottság működési szabályait a miniszter által jóváhagyott ügyrendben állapítja meg.
(2) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Bizottság egyfordulós, szóbeli elbeszélgetés során meghallgatja,
és ennek eredménye alapján javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozóan.

8. §

(1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogram keretében a befogadó intézménynél és a fogadó szervezetnél folytatja
tevékenységét.
(2) Az ösztöndíjas tevékenysége a közigazgatás szervezetére, működésére és a nemzetpolitikai tevékenységhez
kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely az ismeretek és
készségek fejlesztését az egyéni tapasztalatszerzés eszközével biztosítja. Az ösztöndíjas tevékenysége meghatározó
részét a kijelölt célországban fejti ki.
(3) Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogramba történő felvételét követően megköti a befogadó intézménnyel az ösztöndíjas
szerződést, amelynek értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a szerinti
ösztöndíjas jogviszonyt létesít.
(4) A Szerződésnek tartalmaznia kell legalább:
a)
a felek nevét, illetve megnevezését és a szerződés megkötése szempontjából szükséges adatait,
b)
a Szerződés keletkezésének és megszűnésének időpontját,
c)
az ösztöndíj és az elszámolható költségkeret havi összegét, valamint annak kifizetése időpontját, módját,
d)
az ösztöndíjas külföldi igazolt költségeinek megtérítési feltételeit,
e)
a célország megnevezését,
f)
az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazást,
g)
az ösztöndíjasnak a befogadó intézmény számára adott engedélyét az általa az ösztöndíjprogram keretében
benyújtott havi jelentés és szakmai beszámoló felhasználására,
h)
a Szerződés megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

9. §		
A Szerződés alapján az ösztöndíjas köteles
a)
a magyarországi programszakaszok alatt Magyarországon tartózkodni,
b)
a célországba érkezést követően haladéktalanul, személyesen felvenni a kapcsolatot a fogadó szervezettel, és
elérhetőségeit – telefonszám, elektronikus levélcím – a fogadó szervezet rendelkezésére bocsátani,
c)
a külföldi programszakasz vonatkozásában megjelölt időtartam alatt a befogadó intézmény, illetve a fogadó
szervezet által megjelölt programokon részt venni,
d)
a külföldi programszakasz időtartama alatti tevékenységéről havonta szöveges jelentést készíteni a befogadó
intézménynek, amely jelentést a fogadó szervezet képviselője aláírásával hitelesíti,
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e)
f)

g)

10. §

a külföldi programszakasz alatt a fogadó szervezettel folyamatosan kapcsolatot tartani, folyamatosan
a fogadó szervezet rendelkezésére állni, a fogadó szervezet munkáját segíteni,
a külföldi programszakasz időtartama alatti programokról, illetve az ösztöndíjas egyéb külföldi
tevékenységéről részletes szöveges, fényképekkel dokumentált szakmai beszámolót készíteni, és elektronikus
úton a befogadó intézményhez benyújtani a szerződésben foglalt rendszerességgel,
pénzügyi (rész)elszámolást készíteni a Szerződésben foglalt rendszerességgel, és azt a befogadó
intézménynek a program zárásakor eredetben benyújtani.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1. és 2. §-át, 3. § cb) és cc) alpontját, 4. § ab), ca) és cb) alpontjait, 4. § d)–f ) pontját, 5. §-át, valamint
8–9. §-át a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program keretében 2015-ben kiírt pályázatokra is
alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 99/2015. (IV. 20.) Korm. rendelete
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet II. fejezete a következő 6/A. alcímmel
egészül ki:

„6/A. A minisztériumi belső ellenőrzések támogatása
10/A. § A Hivatal ellátja a minisztériumi belső ellenőrzések támogatásával kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében
a Hivatal elnöke a külön jogszabályban foglaltak szerint előzetesen véleményezi:
a) a minisztérium éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, továbbá a soron kívüli minisztériumi belső
ellenőrzés elrendelésére vonatkozó intézkedést,
b) a minisztériumi belső ellenőrzési vezető kinevezését, felmentését, illetve áthelyezését,
c) a minisztériumi belső ellenőrzésre vonatkozó polgári jogi szerződés megkötését,
d) a minisztériumi belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok tervezeteit.”
2. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Bkr.) 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Minisztérium esetében a költségvetési szerv vezetője a minisztérium által a tárgyévben végzett külső
ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról a 47. § (3) bekezdése szerinti
beszámolójában tájékoztatja a Hivatal elnökét.”
3. §		
A Bkr. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gazdasági szervezettel és 50 főnél nagyobb éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező
központi költségvetési szervek esetén legalább 1 fő belső ellenőrt kell foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban
alkalmazni. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet, amihez minisztérium
esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell kérni.”
4. §		
A Bkr. 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a minisztériumi belső ellenőrzéseket külső szolgáltató bevonásával végzik, az ezzel kapcsolatos
szerződés megkötéséhez ki kell kérni a Hivatal elnökének előzetes véleményét. A Hivatal elnöke a szerződéstervezet
kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti álláspontjáról a minisztériumot. Amennyiben a Hivatal elnökétől a fenti
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határidő alatt nem érkezik észrevétel, ezt akként kell tekinteni, hogy a Hivatal elnöke a szerződés megkötésével
egyetért.”
5. §		
A Bkr. 23. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik, a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetőjét a fejezetet
irányító szerv vezetője, minisztériumok esetén a költségvetési szerv vezetője nevezi ki, menti fel, helyezi át.
(5) Amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik, a fejezet irányítása alá tartozó szervek esetén a belső ellenőrzési
vezetőjét az irányító szerv vezetőjének egyetértésével a költségvetési szerv vezetője nevezi ki, menti fel, helyezi át.
(6) Minisztérium esetében a belső ellenőrzési vezető kinevezéséhez, felmentéséhez, illetve áthelyezéséhez ki kell
kérni a Hivatal elnökének előzetes véleményét. A Hivatal elnöke a jelölt szakmai életrajza, illetve a felmentésre vagy
áthelyezésre irányuló szándékról való minisztériumi tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül értesíti
a minisztériumot az álláspontjáról. A Hivatal elnökének eljárására a 15. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelően
alkalmazni kell.”
6. §		
A Bkr. 31. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Minisztérium esetében az éves ellenőrzési terv módosításának, illetve a soron kívüli ellenőrzés elrendeléséről
szóló intézkedés – indokolással ellátott – tervezetét előzetes véleményezés céljából meg kell küldeni a Hivatal
elnöke számára. A Hivatal elnöke az éves ellenőrzési terv módosítása esetén a tájékoztatás kézhezvételétől
számított 8 napon belül, soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén pedig soron kívül értesíti a minisztériumot
az álláspontjáról. A Hivatal elnökének eljárására a 15. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”
7. §		
A Bkr. 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a minisztérium következő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét
előzetes véleményezés céljából minden év november 15-éig megküldi a Hivatal elnökének. A Hivatal elnökének
eljárására a 15. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A minisztérium belső ellenőrzési
vezetője a következő évi jóváhagyott éves ellenőrzési tervet minden év december 31-ig megküldi a Hivatal elnöke
részére.”
8. §		
A Bkr. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr
aláírását követően a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá és megküldi a költségvetési szerv vezetője részére. Ezzel
egyidejűleg a minisztériumi belső ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési vezető tájékoztatásul
megküldi a Hivatal elnökének is.”
9. §		
A Bkr. 47. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Minisztérium esetében a költségvetési szerv vezetője a tárgyévet követő év február 28-áig a (2) bekezdés szerinti
tartalommal írásban beszámol a Hivatal elnöke részére a minisztérium által a tárgyévben végzett belső ellenőrzések
javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról.”
10. §		
A Bkr.
a)
13. § (1) bekezdésében a „Kormányzati Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe a „Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
b)
49. § (5) bekezdésében a „Kormányzati Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelete
a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet,
a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes
szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség
szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés
c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában és a megfelelőségértékelő
szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés b) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 1. §-a a következő 4a–4c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. ellenőrzött terület: pirotechnikai termék – rendőrségi engedéllyel vagy bejelentésről szóló rendőrségi igazolással
történő – felhasználása során a tevékenységért felelős pirotechnikus által felügyelt terület,
4b. felhasználhatósági idő: a gyártó vagy a megfelelőségértékelő szervezet által év és hónap pontossággal
meghatározott határidő közül a rövidebb, amelyen belül a pirotechnikai termék rendeltetésszerű használatra
alkalmas és megfelel az e rendelet által megállapított alapvető biztonsági követelményeknek,
4c. forgalmazás: egy pirotechnikai terméknek kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre vagy
használatra bocsátása az uniós piacon, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen,”
(2) A Korm. rendelet 1. § 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. forgalmazó: a forgalmazási folyamatban részt vevő, a gyártótól vagy importőrtől különböző természetes személy
vagy jogi személy, aki vagy amely pirotechnikai terméket forgalmaz az uniós piacon,
6. forgalomba hozatal: az uniós piacon való forgalmazás, illetve felhasználás céljából a pirotechnikai termék
– ellenszolgáltatás ellenében vagy anélkül történő – első átengedése,”
(3) A Korm. rendelet 1. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7a. gazdasági szereplő: a gyártó, az importőr és a forgalmazó,”
(4) A Korm. rendelet 1. § 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. gyártó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely pirotechnikai terméket tervez vagy gyárt,
illetve terveztet és gyártat annak saját név vagy védjegy alatt történő forgalmazása céljából, továbbá aki vagy
amely az importált vagy már forgalomban lévő pirotechnikai terméket olyan módon módosítja, ami befolyásolja
a pirotechnikai termék e rendelet követelményeinek való megfelelését,
9. harmonizált szabvány: az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv,
a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és
a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és
az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i
1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk c) pontjában ekként meghatározott fogalom,”
(5) A Korm. rendelet 1. § 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. ideiglenes tárolóhely: a pirotechnikai termék év végi forgalmazásához kapcsolódó, az év végi forgalmazás helyén
maximum 2 hónap időtartamra engedélyezhető tárolóhely,
12. importőr: az Európai Gazdasági Térségben letelepedett természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely
üzleti tevékenysége körében egy, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes államból
származó pirotechnikai terméket az uniós piacon első alkalommal forgalomba hoz,”
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(6) A Korm. rendelet 1. §-a a következő 17a. és 17b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„17a. megfelelőségértékelés: eljárás, amely bizonyítja a pirotechnikai termékkel kapcsolatos, e rendeletben
meghatározott alapvető biztonsági követelmények teljesülését,
17b. műszaki leírás: a pirotechnikai termék által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum,”
(7) A Korm. rendelet 1. §-a a következő 22a. és 22b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22a. szaktudással rendelkező személy: a 4. és a T2. pirotechnikai osztályba sorolt termékek tekintetében
a pirotechnikus szakképesítéssel vagy pirotechnikai terméküzemeltető szakképesítéssel rendelkező személy,
a P2. pirotechnikai osztályba sorolt termékek tekintetében a gyártó által meghatározott szakképesítéssel rendelkező
személy,
22b. szcenikai tevékenység: olyan tevékenység, amely során a szcenikus segít a szín- és látványtervet lefordítani
szerkezeti megoldásokra, anyagokra, technikákra, összehangolja a műhelymunkát a színpadi próbafolyamattal,
gondoskodik a kivitelezés biztonságáról, folyamatosságáról, a színpadi berendezések működéséről, a díszletek
szállításáról, összeszereléséről,”
(8) A Korm. rendelet 1. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„29a. uniós harmonizációs jogszabály: minden, a pirotechnikai termék forgalomba hozatalának feltételeit
meghatározó, harmonizációs kötelezettséget megállapító európai uniós jogi aktus,”
(9) A Korm. rendelet 1. §-a a következő 33. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„33. visszahívás: a piacfelügyeleti hatóság, a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó olyan intézkedése, ami arra
irányul, hogy a forgalomba hozott pirotechnikai terméket a végső felhasználótól visszavegye.”
2. §		
A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pirotechnikai tevékenységre irányuló hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) iránti kérelmet benyújtó
vállalkozás (a továbbiakban: engedélyes), továbbá a forgalmazás vagy felhasználás bejelentéséről szóló rendőrségi
igazolással rendelkező vállalkozás a pirotechnikai termék elvesztését haladéktalanul bejelenti az engedélyt vagy
az igazolást kiadó hatóságnál.”
3. §

(1) A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A gyártó köteles biztosítani, hogy a pirotechnikai termék megfelel a rá vonatkozó alapvető biztonsági
követelményeknek, és kiállítja a 8. melléklet szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozatot.”
(2) A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A gyártó köteles biztosítani, hogy a pirotechnikai termék megfelel a rá vonatkozó alapvető biztonsági
követelményeknek, és kiállítja a 8. melléklet szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozatot.
(2) A gyártó és az importőr az általa gyártott vagy importált valamennyi pirotechnikai termékről nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza a pirotechnikai termék
a) nyilvántartási számát,
b) kereskedelmi elnevezését,
c) általános típusát, valamint ha van, akkor altípusát,
d) gyártásának helyszínét, és
e) forgalomba hozatalának időpontját.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat a pirotechnikai termék forgalomba hozatalától
számított 10 évig kell nyilvántartani.
(4) A gyártói vagy importőri tevékenység befejezését követően a gyártó vagy importőr soron kívül átadja
a (2) bekezdés szerinti teljes nyilvántartást a rendőrségnek, amely a (2) és (3) bekezdés szerinti szabályoknak
megfelelően kezeli tovább a nyilvántartást.”
(3) A Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Valamennyi pirotechnikai terméket a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartási számmal kell ellátni,
amely tartalmazza
a) a pirotechnikai termékek tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti
bejelentett szervezet (a továbbiakban: bejelentett szervezet) nyilvántartási számát,
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b) a pirotechnikai termék osztályára vonatkozó megjelölést:
ba) „F1” az 1. osztályba, „F2” a 2. osztályba, „F3” a 3. osztályba és „F4” a 4. osztályba tartozó pirotechnikai termékek
esetében,
bb) „T1” a T1. osztályba és „T2” a T2. osztályba tartozó pirotechnikai termékek esetében,
bc) „P1” a P1. osztályba és „P2” a P2. osztályba tartozó pirotechnikai termékek esetében,
c) a bejelentett szervezet által az adott pirotechnikai termékhez rendelt feldolgozási számot.
(2) A nyilvántartási szám megjelölése – a következő sorrendben –
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti számot,
b) „-” jelet,
c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti megjelölést,
d) „-” jelet,
e) az (1) bekezdés c) pontja szerinti feldolgozási számot
foglalja magában.”
4. §		
A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben meghatározott hatóság engedélyével rendelkező gyártó a bejelentett szervezet felé közli
a teljesítményi jellemzőket a lehető legnagyobb biztonság és megbízhatóság elérése érdekében.”
5. §		
A Korm. rendelet 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A tűzijáték termékre vonatkozó minimális védőterület átmérője
a) a gyártó által – a bejelentett szervezet által kiadott EU típusvizsgálati tanúsítvánnyal összhangban – megállapított
érték, vagy
b) ha az a) pontban megállapított érték nem áll rendelkezésre, a tűzijáték termék kaliberének ezerszerese,
szikraszökőkút esetében a termék működési magassága.”
6. §		
A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéb pirotechnikai terméket oly módon kell megtervezni, hogy)
„a) a rendeltetésszerű használat esetében a természetes személyek életére, testi épségére, egészségére, valamint
a tulajdonra és a környezetre, továbbá”
(a lehető legkisebb kockázatot jelenti.)
7. §		
A Korm. rendelet 14. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés szerinti címke tartalmazza:]
„d) a felhasználhatósági időt, valamint a 3. és 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek esetében
a gyártás évét,”
8. §		
A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pirotechnikai termék tárolható)
„e) átmeneti tárolóhelyen vagy fémlemez-szekrényben, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes
nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 20 kg-ot.”
9. §		
A Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen, pirotechnikai termék tárolása idején tilos)
„d) tűzfegyverrel lövést leadni,”
(amely tilalmakat a bejáratnál fel kell tüntetni.)
10. §		
A Korm. rendelet IV. fejezete a 11. alcímet megelőzően a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) A bejelentett szervezet nyilvántartást vezet mindazokról a pirotechnikai termékekről, amelyekhez
EU-típusvizsgálati tanúsítványt, egyedi termék-hitelesítési eljárás keretében megfelelőségi nyilatkozatot, vagy
termék teljes minőségbiztosítási eljárása keretében a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyást állít ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás – a 7. melléklet szerinti formátumban – 10 évig tartalmazza
a) a pirotechnikai termék nyilvántartási számát,
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b) az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, az egyedi termék-hitelesítési eljárás keretében kiadott megfelelőségi
nyilatkozat, vagy a termék teljes minőségbiztosítási eljárása keretében a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó
jóváhagyás kiadásának és érvényességének idejét,
c) a gyártó megnevezését,
d) a pirotechnikai termék általános típusát, valamint ha van, akkor altípusát,
e) a pirotechnikai termék megfelelőségének tanúsítására vonatkozó eljárás megnevezését,
f ) a pirotechnikai termék megfelelőségének tanúsítására vonatkozó eljárást lefolytató bejelentett szervezet
megnevezését, és
g) a megjegyzéseket.
(3) A bejelentett szervezet magyarországi működési engedélyének visszavonása vagy tevékenységének megszűnése
esetén a bejelentett szervezet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást átadja – Magyarországon működő –
másik bejelentett szervezetnek, amely az (1) és (2) bekezdés szerinti szabályoknak megfelelően kezeli tovább
a nyilvántartást.
(4) Ha nincsen másik működési engedéllyel rendelkező bejelentett szervezet, amely részére az (1) bekezdés szerinti
nyilvántartás átadható, az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a rendőrség számára kell átadni az adatszolgáltatási
kötelezettség esedékességétől számított 10 napon belül. A rendőrség ebben az esetben az (1) és (2) bekezdés
szerinti szabályoknak megfelelően kezeli tovább a nyilvántartást.”
11. §

(1) A Korm. rendelet 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pirotechnikai terméket – a megfelelőségértékelés sikeres befejezését követően – a forgalomba hozatal előtt
a gyártó a 2. mellékletben meghatározott – a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti – CE-jelöléssel látja el.”
(2) A Korm. rendelet 72. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A CE-jelölést a bejelentett szervezet azonosító száma követi, amelyet a gyártó helyez el. A CE-jelölést bármilyen
egyéb jelölés követheti, ha az különleges kockázatokra vagy a termék felhasználására vonatkozik.”

12. §		
A Korm. rendelet V. fejezete a következő 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § (1) Az importőr köteles forgalomba hozatal előtt meggyőződni arról, hogy a gyártó az e rendeletben
meghatározott megfelelőségértékelési és a jelölési kötelezettségének eleget tett. Ha az importőr úgy ítéli meg,
hogy a gyártó ezen kötelezettségének nem tett eleget, akkor a megfelelőség teljesítéséig a pirotechnikai terméket
nem hozhatja forgalomba.
(2) Ha az importőr úgy ítéli meg, hogy a pirotechnikai termék kockázatot jelent, akkor erről tájékoztatja a gyártót és
a rendőrséget.
(3) Az importőr gondoskodik arról, hogy a pirotechnikai termékhez mellékeljék a magyar nyelvű használati utasítást
és a biztonsági tájékoztatót.
(4) Az importőr a pirotechnikai termék forgalomba hozatalát követően a műszaki dokumentációt és
az EU-megfelelőségi nyilatkozatot 10 évig megőrzi, és a rendőrség megkeresése esetén a megkereséstől számított
3 napon belül a rendelkezésére bocsájtja.
(5) Ha az importőr megállapítja, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben meghatározott
követelményeknek, akkor
a) forgalmazását felfüggeszti, ezzel egyidejűleg értesíti a rendőrséget és a gyártót, vagy
b) kivonja a pirotechnikai terméket a forgalomból, és ezzel egyidejűleg értesíti a rendőrséget és a gyártót.
(6) A veszélyt jelentő pirotechnikai termékről – a megfelelés hiányáról, valamint a megtett kiigazító
intézkedésekről – az importőr tájékoztatja az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes azon többi
tagállam piacfelügyeleti hatóságát, ahol a pirotechnikai terméket forgalmazzák.
(7) Az importőr a rendőrség piacfelügyeleti feladatainak ellátása érdekében a megkereséstől számított
3 napon belül átadja az általa gyártott és forgalmazott pirotechnikai termékek e rendeletben előírtaknak történő
megfelelését igazoló dokumentumokat nyomtatott és elektronikus formában.
(8) Az importőr köteles a birtokában vagy rendelkezési érdekkörében lévő pirotechnikai terméket a változástól
megóvni és biztosítani, hogy a tárolás és a szállítás ne veszélyeztesse az e rendelet szerinti alapvető biztonsági
követelményeknek való megfelelést.”
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(1) A Korm. rendelet 75. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség kezdeményezi a pirotechnikai termék forgalomból való kivonását, vagy megtiltja a pirotechnikai termék
forgalmazását, ha)
„a) tudomására jut, hogy a CE-jelöléssel és EU-megfelelőségi nyilatkozattal ellátott, rendeltetésszerűen használt
pirotechnikai termék veszélyezteti természetes személyek életét, testi épségét, egészségét, vagyonát vagy ezek
biztonságát,”
(2) A Korm. rendelet 75. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A rendőrség kezdeményezi a pirotechnikai termék forgalomból való kivonását, vagy megtiltja a pirotechnikai termék
forgalmazását, ha)
„d) az (1a) bekezdés szerinti hiányosságok pótlására a gazdasági szereplőt felszólította, és a felszólításnak
a gazdasági szereplő nem tett eleget.”
(3) A Korm. rendelet 75. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a gazdasági szereplő megállapítja, hogy
a) a CE-jelölés nem került feltüntetésre,
b) a bejelentett szervezet azonosító számát a 72. § szerinti előírásokkal ellentétesen vagy nem tüntették fel,
c) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem vagy helytelenül készítették el,
d) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,
e) a gyártó vagy az importőr e rendelet szerinti adatai nem, hamisan vagy hiányosan kerültek feltüntetésre,
f ) a gyártó vagy az importőr nem tett eleget az e rendelet szerinti adminisztrációs kötelezettségének,
köteles soron kívül, de legkésőbb a rendőrség felszólítására intézkedni az a)–f ) pont szerinti hiányosságok kijavítása
iránt.”

14. §		
A Korm. rendelet 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. § (1) Ha a rendőrség tudomására jut, hogy egy pirotechnikai termék jelentős kockázatot jelent a természetes
személyek életére, testi épségére, egészségére vagy biztonságára, megvizsgáltatja a pirotechnikai terméket, és
elvégzi annak értékelését, amelynek eredményéről tájékoztatja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értékelés során a rendőrség megállapítja, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg
az e rendeletben meghatározott követelményeknek, akkor határidő tűzésével felhívja a gazdasági szereplőt azon
kiigazító intézkedések megtételére, amelyek biztosítják az e rendeletben foglaltaknak való megfelelést.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat értékeléséről és eredményéről, valamint a (2) bekezdés alapján elrendelt
kiigazító intézkedésről a rendőrség – az értékelés elvégzését követően haladéktalanul – tájékoztatja a Bizottságot,
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes többi államot és a bejelentett szervezetet.
(4) Ha a gazdasági szereplő nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott kiigazító intézkedéseknek
határidőben, akkor a rendőrség megteszi a szükséges intézkedést a pirotechnikai termék forgalomból történő
kivonása érdekében, vagy megtiltja a pirotechnikai termék forgalmazását, valamint tájékoztatja a Bizottságot és
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes többi tagállamot.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tartalmazza
a) a pirotechnikai termék e rendeletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek – a természetes
személyek életével, testi épségével, egészségével és biztonságával vagy a közérdek védelmével összefüggésben –
való meg nem felelésének tényét,
b) a pirotechnikai termék azonosításához szükséges adatokat,
c) a pirotechnikai termék származási helyét,
d) a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatának a jellegét,
e) a meghozott piacfelügyeleti intézkedések jellegét és időtartamát, és
f ) a gazdasági szereplő által tett nyilatkozatot.”
15. §

(1) A Korm. rendelet a következő 79/A. §-sal egészül ki:
„79/A. § (1) A gazdasági szereplő a rendőrséget, annak megkeresését követő 3 napon belül tájékoztatja arról, hogy
a) mely gazdasági szereplő mely pirotechnikai terméket szállított a részére, valamint
b) mely gazdasági szereplő részére mely pirotechnikai terméket szállította.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) a gazdasági szereplő nevét, ha van, cégjegyzékszámát,
b) a pirotechnikai termék nevét, típusát, ha van, altípusát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a szállítástól számított 10 évig kell a gazdasági szereplőnek megőriznie.”
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(2) A Korm. rendelet 79/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) a gazdasági szereplő nevét, ha van, cégjegyzékszámát,
b) a pirotechnikai termék nevét, nyilvántartási számát, típusát, ha van, altípusát.”
16. §		
A Korm. rendelet 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„80. § A 14–15. §-ban, a 72. §-ban, a 104. § (2) bekezdésében, a 108. § (3) bekezdésében és a 109. § (8) bekezdésében
foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott
hatóság jár el.”
17. §

(1) A Korm. rendelet 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet szerinti tárolási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak nem kell engedély a színpadi és az egyéb
pirotechnikai termék megvásárlásához, birtoklásához, valamint ezek használati és kezelési útmutatóban előírt célra
és módon történő felhasználásához.”
(2) A Korm. rendelet 81. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket, valamint a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba
tartozó terméket az a vállalkozás forgalmazhat, amely megfelel a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvényben
és az e rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek,
valamint a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termékek forgalmazása esetén az értékesítést végző
személy rendelkezik pirotechnikusi szakképesítéssel. A vállalkozás köteles erre irányuló szándékát a rendőrségnek
bejelenteni.”

18. §

(1) A Korm. rendelet 87. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyártó)
„d) új pirotechnikai termék bevezetése esetén – a forgalomba hozatal megkezdése előtt – az ORFK-t értesíti,
és megküldi a pirotechnikai termékre vonatkozó fontosabb műszaki, biztonságtechnikai paramétereket (típus,
pirotechnikai osztály, UN szám, külső méret, kaliber, nettó hatóanyag-tartalom, TNT-egyenérték, működési
magasság, biztonsági távolság nagysága, indítási mód, felhasználáshoz kapcsolódó különleges biztonsági
intézkedések), valamint a biztonsági adatlapot, a műszaki dokumentációt és a megfelelőségi nyilatkozatot,
amelyeket a forgalomba hozataltól számított 10 évig megőriz,”
(2) A Korm. rendelet 19. alcíme a következő 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A. § (1) Ha a gyártó megállapítja, hogy az általa gyártott pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben
meghatározott követelményeknek, és a pirotechnikai termék közvetlen veszélyt jelent a természetes személyek
életére, testi épségére, a pirotechnikai terméket azonnal visszahívja, és soron kívül intézkedik a pirotechnikai termék
e rendelet szerinti EU-típus megfelelőségi felülvizsgálatának ismételt lefolytatásáról.
(2) Ha a gyártó megállapítja, hogy az általa gyártott pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben
meghatározott követelményeknek, azonban a pirotechnikai termék nem jelent közvetlen veszélyt a természetes
személyek életére, testi épségére, a pirotechnikai termék forgalmazását felfüggeszti és soron kívül intézkedik
az e rendelet szerinti követelmények teljesítéséről.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetben a gyártó a veszélyt jelentő pirotechnikai termékről – a megfelelés
hiányáról, valamint a megtett kiigazító intézkedésekről – soron kívül tájékoztatja az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes azon többi tagállam piacfelügyeleti hatóságát, ahol a pirotechnikai terméket
forgalmazzák.
(4) A gyártó a pirotechnikai termék
a) értékesítése vagy felhasználása során hozzá beérkezett panaszokról,
b) visszahívásáról, vagy
c) forgalmazásának felfüggesztéséről
nyilvántartást vezet, amelyet 10 évig megőriz.
(5) A gyártó a rendőrség piacfelügyeleti tevékenysége elvégzése céljából, a rendőrség indokolt megkeresésére
a megkeresést követő 3 napon belül átadja a (4) bekezdés szerinti nyilvántartást, valamint az általa gyártott
és forgalmazott pirotechnikai termékek e rendeletben előírtaknak való megfelelését igazoló dokumentumot
nyomtatott és elektronikus formában.”
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19. §		
A Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A forgalmazáshoz kapcsolódó tárolás esetében a kérelemnek tartalmaznia kell a 97. § (2) bekezdés a)–e) és
h)–i) pontjában meghatározott dokumentumokat, valamint a 3. melléklet 7. pontjában meghatározott adatokat is.”
20. §

(1) A Korm. rendelet 95. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A forgalmazó)
„a) a birtokában lévő pirotechnikai termékekről a termékenkénti és összesített TNT egyenérték feltüntetésével
naprakész terméknyilvántartást vezet, és azt a nyilvántartás elkészítésétől számított öt éven át megőrzi, akkor is, ha
tevékenységét befejezte,”
(2) A Korm. rendelet 95. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A forgalmazó)
„f ) minden év február 15-éig megküldi az engedélyező hatóságnak az előző évben általa forgalmazott pirotechnikai
termékekről szóló kimutatást terméktípusonkénti negyedéves bontásban.”
(3) A Korm. rendelet 95. §-a a következő (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pirotechnikai termék forgalmazása előtt és annak forgalmazása során a forgalmazó ellenőrzi
a) a CE-jelölés feltüntetését,
b) a használati utasítás és a biztonsági tájékoztató meglétét,
c) az e rendeletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelést,
d) a gyártó, valamint az importőr e rendeletben előírt adatainak a szerepeltetését.
(4) Ha a forgalmazó okkal feltételezi, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben előírt biztonsági
követelményeknek, a pirotechnikai terméket nem forgalmazhatja. A pirotechnikai termék kockázatáról tájékozatja
a gyártót, az importőrt és a rendőrséget.
(5) A forgalmazó köteles a birtokában lévő pirotechnikai termékek tekintetében biztosítani, hogy a tárolás és
a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az e rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeknek való
megfelelést.
(6) Ha a forgalmazó úgy ítéli meg, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben előírt
követelményeknek, akkor megteszi a szükséges kiigazító intézkedéseket vagy kivonja a forgalomból a pirotechnikai
terméket. Ha a pirotechnikai termék kockázatot jelent, akkor a forgalmazó tájékoztatja a rendőrséget. A tájékoztatás
tartalmazza a megfelelés hiányosságait és az elfogadott kiigazító intézkedéseket.
(7) A rendőrség megkeresésére a megkereséstől számított 3 napon belül a forgalmazó átadja a pirotechnikai
termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott és elektronikus formátumú információt és
dokumentációt.”
(4) A Korm. rendelet 22. alcíme a következő 95/A. §-sal egészül ki:
„95/A. § (1) A forgalmazó az általa forgalmazott pirotechnikai termékek 7/A. § szerinti nyilvántartási számáról
naprakész nyilvántartást vezet, mely nyilvántartást 10 évig megőriz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a rendőrség piacfelügyeleti tevékenysége elvégzése céljából
megkeresésére át kell adni a megkeresés beérkezésétől számított 3 napon belül elektronikus és nyomtatott
formában.”

21. §

(1) A Korm. rendelet 98. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Átmeneti tárolóhelyen, egy időben összesen legfeljebb 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai
termék a felhasználás megkezdését megelőző és az azt követő öt napon belül külön engedély nélkül tárolható.
A felhasználási engedély iránti kérelemben vagy a felhasználás bejelentésében a tárolóhely pontos helyét (település,
utca, házszám vagy helyrajzi szám) fel kell tüntetni.”
(2) A Korm. rendelet 98. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Egy vállalkozás telephelyenként egy kézi és egy átmeneti tárolóhelyet, illetve az év végi forgalmazási helyein
egy-egy ideiglenes tárolóhelyet létesíthet.”

22. §

(1) A Korm. rendelet 99. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell)
„d) a pirotechnikai termék felhasználásáért felelős pirotechnikus nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben
megjelölt napon és időtartamban tervezett felhasználáshoz képest öt óra eltérésen belül egyéb felhasználásra
vonatkozó kérelmet vagy bejelentést mely helyszínekre és hatóságokhoz, milyen időpontra nyújtott be,”
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(2) A Korm. rendelet 99. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a felhasználási engedély benyújtására jogosult
vállalkozás felelős pirotechnikusa – maximum 20 kg összes nettó hatóanyag-tartalomig – engedély nélkül, előzetes
bejelentési kötelezettség mellett felhasználhat.
(6) A bejelentést – a felhasználás megkezdését megelőzően legalább nyolc, de maximum 30 nappal –
a felhasználás helye szerint illetékes rendőrkapitányságon kell megtenni a 3. melléklet 9. pontjában meghatározott
formanyomtatványon a (2) bekezdésben előírt mellékletekkel.”
23. §

(1) A Korm. rendelet 109. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Színpadi és egyéb pirotechnikai terméket kizárólag gyártói termék-megfelelőségi műbizonylat megléte esetén,
a használati és kezelési útmutatóban feltüntetett célra és módon lehet felhasználni.
(3) A T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termékek forgalmazásának bejelentésekor a 105. §-ban
meghatározottak szerint kell eljárni.
(4) Nem kell engedély a nagykorú személy részére a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termék egyszeri
felhasználáshoz szükséges mennyiségben történő, valamint a szcenikai tevékenységet végző vállalkozás képviselője
vagy felhasználási engedély benyújtására jogosult vállalkozás felelős pirotechnikusa részére a T1. pirotechnikai
osztályba tartozó termék maximum 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú mennyiségben történő megvásárlásához,
birtoklásához, tárolásához, valamint a használati és kezelési útmutatóban előírt célra és módon történő tárolásához
és felhasználásához. A P1. és a T1. pirotechnikai osztályba tartozó termék – e rendelet szerint engedélyezett
tárolóhely hiányában – a 26. § szerint kialakított tárolóhelyen is tárolható.”
(2) A Korm. rendelet 109. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A P1. osztályba tartozó, járművekhez használt pirotechnikai termékeket – ideértve a légzsák és a biztonsági
övek előfeszítésére szolgáló rendszereket – szaktudással nem rendelkező személyek részére csak a járműbe vagy
levehető járműrészbe beépített formában lehet forgalmazni.”

24. §		
A Korm. rendelet 30. alcíme a következő 114. §-sal egészül ki:
„114. § (1) Azon pirotechnikai termékek, amelyek a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló,
2007. május 23-i 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti követelményeknek megfelelnek és
amelyeket 2015. július 1-je előtt hoztak forgalomba, forgalmazhatók.
(2) Az 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékekre 2010. július 4-e előtt kiadott engedélyek
a lejárat időpontjáig, de legfeljebb 2017. július 4-éig maradnak érvényben.
(3) A (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a 4. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékekre,
az egyéb pirotechnikai termékekre, valamint a színpadi pirotechnikai termékekre 2013. július 4-e előtt kiadott
engedélyek a lejárat időpontjáig, de legfeljebb 2017. július 4-éig maradnak érvényben.
(4) A 2013. július 4-e előtt a járművekhez használt pirotechnikai termékekre – beleértve a pótalkatrészeket is –
kiadott engedélyek a lejáratukig érvényben maradnak.”
25. §

(1) A Korm. rendelet 115. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„b) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június
12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja.)
(2) A Korm. rendelet 115. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendelet a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

26. §

(1) A Korm. rendelet
1.
1. § 4. pontjában az „EK megfelelőségi nyilatkozat” szövegrész helyébe az „EU-megfelelőségi nyilatkozat”,
2.
14. § (4) bekezdés a) pontjában a „gyártó nevét és címét” szövegrész helyébe a „gyártó nevét, bejegyzett
kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a postai címét” szöveg, az „importőr nevét és címét”
szövegrész helyébe az „importőr nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a postai
címét”,
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3.

14. § (4) bekezdés b) pontjában a „pirotechnikai osztályát és a tanúsítási regisztrációs számát” szövegrész
helyébe a „pirotechnikai osztályát, a tanúsítási regisztrációs számát és a 7/A. § szerinti nyilvántartási számát”,
4.
15. § (2) bekezdés a) pontjában a „nevét, címét” szövegrész helyébe a „nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét
vagy bejegyzett védjegyét és a postai címét”,
5.
15. § (2) bekezdés b) pontjában a „gyártmánya kódját,” szövegrész helyébe a „gyártmánya kódját és a 7/A. §
szerinti nyilvántartási számát”,
6.
35. § (1) bekezdés a) pontjában az „EK-típusvizsgálati eljárás” szövegrész helyébe az „EU-típusvizsgálati eljárás”,
7.
36. §-ában az „EK-típusvizsgálati eljárás” szövegrész helyébe az „EU-típusvizsgálati eljárás”,
8.
37. § (1) bekezdésében az „EK-típusvizsgálat” szövegrész helyébe az „EU-típusvizsgálat”,
9.
41. § (1) bekezdésében az „EK típus-megfelelőségi” szövegrész helyébe az „EU típusmegfelelőségi”,
10.
42. § (2) bekezdésében az „EK megfelelőségi nyilatkozatot” szövegrész helyébe az „EU-megfelelőségi
nyilatkozatot”,
11.
43. § (2) bekezdésében az „EK megfelelőségi nyilatkozat” szövegrész helyébe az „EU-megfelelőségi
nyilatkozat”,
12.
46. § (2) bekezdésében az „EK megfelelőségi nyilatkozatot” szövegrész helyébe az „EU-megfelelőségi
nyilatkozatot”,
13.
54. § (2) bekezdésében az „EK megfelelőségi nyilatkozatot” szövegrész helyébe az „EU-megfelelőségi
nyilatkozatot”,
14.
61. § (2) bekezdésében az „EK megfelelőségi tanúsítványt” szövegrész helyébe az „EU-megfelelőségi
nyilatkozatot”,
15.
62. § (2) bekezdésében az „EK megfelelőségi nyilatkozatot” szövegrész helyébe az „EU-megfelelőségi
nyilatkozatot”,
16.
65. § (2) bekezdésében az „EK megfelelőségi nyilatkozatot” szövegrész helyébe az „EU-megfelelőségi
nyilatkozatot”,
17.
103. § (2) és (3) bekezdésében a „nettó tömegig” szövegrész helyébe a „nettó hatóanyag-tartalomig”,
18.
1. melléklet 1.1. pontjában a „biztonsági távolságokat” szövegrész helyébe a „védőtávolságokat”,
19.
1. melléklet 4. alcímében a „Robbanóképes pirotechnikai anyagok” szövegrész helyébe a „Pirotechnikai
termékekben használatos robbanóképes anyagok”,
20.
1. melléklet 4.1. pontjában a „robbanóképes pirotechnikai anyagok” szövegrész helyébe a „pirotechnikai
termékekben használatos robbanóképes anyagok”,
21.
1. melléklet 4.3. pontjában a „pirotechnikai keverékek” szövegrész helyébe a „pirotechnikai elegyek”,
22.
1. melléklet 4.5. pontjában a „pirotechnikai keverékekkel” szövegrész helyébe a „pirotechnikai elegyekkel”,
23.
4. melléklet 2.5. pontjában a „működtetési területnél” szövegrész helyébe az „ellenőrzött területnél”,
24.
4. melléklet 3.30. pontjában az „a felhasználási területen” szövegrész helyébe az „az ellenőrzött területen”,
25.
4. melléklet 6.4–6.6. pontjában az „a felhasználási területet” szövegrész helyébe az „az ellenőrzött területet”,
26.
4. melléklet 6.5. pontjában az „a felhasználási terület” szövegrész helyébe az „az ellenőrzött terület”
szöveg lép.
(2) A Korm. rendelet 11. alcím címében az „EK-típusvizsgálati eljárás” szövegrész helyébe az „EU-típusvizsgálati eljárás”
szöveg lép.
27. §

(1) A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(2) A Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(3) A Korm. rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének
részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
28. §

(1) A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes
szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel
egészül ki:
„(3a) A polgári célú pirotechnikai eszközök tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló
szerződés és az e tevékenységre irányadó általános szerződési feltételek nem tartalmazhatnak olyan rendelkezést,
amely korlátozza vagy ellehetetleníti a megbízó gazdasági szereplő azon jogát, hogy a szerződés szerinti eljárás
szabályszerűségét és annak eredményét vitassa.”
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(2) Az R2. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az (1) bekezdés szerinti szerződés nem vagy nem megfelelően tartalmazza a (2) bekezdés, illetve a polgári
célú pirotechnikai eszközök tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződés
esetén a (3a) bekezdésben meghatározott kötelező tartalmi elemeket, a megbízó gazdasági szereplő a Polgári
Törvénykönyvnek és a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályainak megfelelően érvényesítheti jogait bíróság
előtt.”

3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A Kormány a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti, a polgári célú
pirotechnikai eszközök tekintetében megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt (a továbbiakban: engedély)
engedélyező hatóságként az ORFK-t (a továbbiakban: kijelölő hatóság) jelöli ki.
(2) A kijelölő hatóság eljárására a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény,
a megfelelőségértékelő szervezet kijelölése során a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint
a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet és a polgári célú pirotechnikai
eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös
szabályairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései mellett a (3)–(5) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazandók.
(3) A kijelölő hatóság az engedély kiadása során pártatlanul, szakszerűen és objektíven jár el.
(4) A kijelölő hatóság nem nyújthat vagy végezhet a megfelelőségértékelő szervezetek által nyújtott szolgáltatást,
valamint szakmai tanácsadást a megfelelőségértékelő szervezet szakterületén.
(5) A kijelölő hatóság az engedély kiadására irányuló eljárás során a tudomására jutott információkat más gazdasági
szereplőnek nem adhatja át.”
30. §		
Az R3. 16. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június
12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikk (1) bekezdése és 23. cikke.”
31. §		
Az R3. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § Ez a rendelet a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. Záró rendelkezések
32. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
(2) A 3. § (2) és (3) bekezdése, a 4. §, a 10. §, a 15. § (2) bekezdése, a 20. § (3) bekezdése, a 26. § (1) bekezdés 3. és
5. pontja, a 27. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2016. október 17-én lép hatályba.

33. §

(1) Ez a rendelet a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A

1

Nyilvántartási szám

B

EU-típusvizsgálati tanúsítvány, egyedi
termék-hitelesítési eljárás keretében
megfelelőségi nyilatkozat, vagy
a termék teljes minőségbiztosítási
eljárása keretében a minőségbiztosítási
rendszerre vonatkozó jóváhagyás
kiadásának és érvényességének ideje

C

D

E

F

G

Gyártó
megnevezése

Termék típusa és
ha van, altípusa

A pirotechnikai
termék
megfelelőségére
alkalmazott eljárás(1)

Bejelentett szervezet
megnevezése(1)

Megjegyzések

2
3

Az EU-típusvizsgálati eljárást végző bejelentett szervezet esetében mindig kitöltendő. Az egyedi termék-hitelesítési eljárás vagy a termék teljes minőségbiztosítása
esetén nem kell kitölteni. Jelezze, ha más bejelentett szervezetet is érintett (ha ismert az információ).

(1)

”
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2. melléklet a 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

(.... sz.) EU–MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT*
1. Terméknyilvántartási szám:
2. Termék-, tétel- vagy sorozatszám:
3. A gyártó neve és címe:
4. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
5. A nyilatkozat tárgya (a termék nyomon követhetőségét lehetővé tevő azonosító):
6. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:
7. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való
hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.
8. A … bejelentett szervezet (név, szám) elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése), és a következő bizonyítványt
adta ki:
További információk:
A nyilatkozatot a (cégnév) nevében és megbízásából írták alá:
a kiállítás helye és dátuma:
név, beosztás aláírás:
* Amennyiben a pirotechnikai termékre több olyan európai uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi
nyilatkozatot ír elő, az annak való megfelelés érdekében egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki.
Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett európai uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.”

3. melléklet a 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelethez
1. A Korm. rendelet 4. melléklet 3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.6. A szerelési tevékenység közben – az ellenőrzést végző hatóság képviselőjén kívül – idegen személy nem
tartózkodhat a szerelési területen. A szerelő területet folyamatosan tisztán kell tartani, a kiszóródott vagy hulladékká
vált pirotechnikai anyagot, robbanóanyagot, pirotechnikai elegyet külön tároló edénybe kell gyűjteni. Szerelés
közben gyújtóforrást (nyílt lángot, nagy hőt vagy szikrát adó eszközt) a szerelő területen tartani és használni tilos.”
2. A Korm. rendelet 4. melléklet 3.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.15. A felelős pirotechnikus az ellenőrzött területen bárhol elhelyezheti a működtetés helyét, ha
a helyszínbejáráson még nem tapasztalt körülmények lépnek fel, amelyek növelik a pirotechnikai termék
felhasználásának kockázatát. A felhasználási engedélyhez és a bejelentéshez csatolt helyszínrajzon bejelölt
ellenőrzött terület megnövelhető, ha ez a tevékenység biztonságát fokozza. A változtatásról az engedélyező vagy
a bejelentést tudomásul vevő hatóságot még a felhasználás megkezdése előtt legalább 2 órával értesíteni kell.”
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3. A Korm. rendelet 4. melléklet 3.22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.22. Telepítéskor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában akadály ne legyen. A nézők felett átlőni vagy
az ellenőrzött területen belül a nézők irányába lőni tilos.”

A Kormány 101/2015. (IV. 20.) Korm. rendelete
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerének végrehajtását szabályozó
kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés c) és i) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)–e), g) és i)–j) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet
1. §		
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
323/2007. Korm. rendelet) 2. § 9. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. közvetlen kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés: a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási
projekt közvetlen kettős elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az üvegházhatású gázok közösségi
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló
törvény hatálya alá tartozó tevékenységek üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését vagy korlátozását
eredményezi;
10. közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés: a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási
projekt közvetett kettős elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az üvegházhatású gázok közösségi
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló törvény
hatálya alá tartozó tevékenységekre nézve az üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentését vagy korlátozását
eredményezi;”
2. §		
A 323/2007. Korm. rendelet 36. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i
2008/101/EK európai parlament és tanácsi irányelv”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
3. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012.
(XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 410/2012. Korm. rendelet) 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„4. Az ÜHG-egységek térítésmentes kiosztása üzemeltetők, légi jármű üzembentartók, valamint új
belépők részére
8. § (1) A légi jármű üzembentartók számára térítésmentesen kiosztandó összes légiközlekedési kibocsátási
egység Ügkr. tv. 20. § (3) bekezdése szerinti kiszámítása úgy történik az adott kereskedési időszak teljes
egységmennyiségére nézve, hogy az egyes légi jármű üzembentartók által benyújtott kérelemben szereplő
tonnakilométer-adatokat meg kell szorozni az Ügkr. tv. 19. § (1) bekezdésében hivatkozott, az Európai Bizottság által
megállapított referenciaértékkel.
(2) Az egyes légi jármű üzembentartók számára a kereskedési időszak egyes éveiben térítésmentesen kiosztásra
kerülő légiközlekedési kibocsátási egységek számának meghatározása úgy történik, hogy az (1) bekezdés szerint
az adott kereskedési időszakra kiszámított kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek teljes számát el kell
osztani az adott kereskedési időszak azon éveinek számával, amelynek során az egyes légi jármű üzembentartó
az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó légiközlekedési tevékenységet folytat.
9. § (1) A CO2 kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listájának
(a továbbiakban: szénszivárgási lista) módosulása esetén a miniszter az érintett létesítményeket illetően korrigálja
a Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket, ez alapján elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó
javaslatát, majd jóváhagyásra megküldi azt az Európai Bizottság részére.
(2) Az Európai Bizottság jóváhagyása esetén a miniszter a kereskedési időszak egyes éveire vonatkozóan
határozatban megállapítja az egyes létesítmények számára a szénszivárgási lista alapján megállapított új,
térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét, és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási
egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.
(3) Az Európai Bizottság írásbeli jóváhagyásának megérkezéséig sem a korábban, az adott kereskedési időszak
egyes éveire kiszámított és jóváhagyott mennyiség, sem a szénszivárgási lista alapján az adott évre a miniszter által
kiszámított új egységmennyiségek nem oszthatóak ki az üzemeltetők részére.
10. § (1) Az új belépőnek minősülő üzemeltetőnek a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztására vonatkozó
kérelmét (a továbbiakban: új belépő kérelem) a Minisztérium honlapján közzétett útmutató alapján – összhangban
a 2011/278/EU bizottsági határozattal –, létesítményrészenként kell elkészítenie.
(2) A kérelem részét képező adatszolgáltatást a Minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével és
benyújtásával kell teljesíteni. A kérelemhez csatolni kell az akkreditált hitelesítő szervezet által elkészített hitelesítői
jelentést.
(3) A miniszter az új belépő kérelem benyújtására jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők
megfelelő tájékoztatása mellett.
11. § (1) A miniszter a benyújtott, hiánytalan új belépő kérelem alapján ellenőrzi létesítményrészenként
a benyújtott adatokat, és – a kezdeti beépített kapacitás megállapítását követően – határozatban állapítja meg
a létesítményrészeknek térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek előzetes mennyiségeit.
(2) A miniszter a kiosztható mennyiségeket a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény vagy
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján termelői engedélyköteles tevékenységek tekintetében
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) szakvéleményének beszerzése után
határozza meg.
(3) Ha a kérelem nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek, a miniszter az üzemeltetőt
hiánypótlásra, ha a hiánypótlás során rendelkezésre álló adatok továbbra sem elegendőek a döntés meghozatalához
tényállás tisztázására szólítja fel. Nem minősül hiánypótlásra okot adó körülménynek a név-, szám- vagy más elírás.
(4) Az új belépőknek az üzemszerű működés megkezdése előtt keletkezett, hitelesítő által hitelesített kibocsátásai
tekintetében az új belépő tartalékból a további kibocsátási egységek kiosztásának kiszámítása a széndioxid-tonna
egyenértékben kifejezett múltbeli kibocsátások alapján történik.
(5) Az ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek előzetes éves összmennyisége a valamennyi létesítményrész
számára a (2) bekezdéssel összhangban kiszámított előzetes éves kibocsátási egység-mennyiségek összegével
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egyenlő. A (4) bekezdésben említett további kibocsátási egység-mennyiség növeli a kiosztás első évének előzetes
összmennyiségét.
(6) A miniszter a kérelmet a nemzeti kiosztási táblára vonatkozó javaslatával jóváhagyás céljából a kérelem
beérkezését követő 30 napon belül továbbítja az Európai Bizottságnak, amely határidőbe nem számít bele
a hiánypótlás teljesítéséhez, a tényállás tisztázásához, illetve a MEKH szakvéleményének kikéréséhez szükséges idő.
(7) Az Európai Bizottság döntését követően a miniszter a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. Jóváhagyás esetében
a miniszter határozatban megállapítja a harmadik kereskedési időszak egyes éveire a létesítmény számára
térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek végleges mennyiségét és gondoskodik a kibocsátási egységek
üzemeltető számláján történő jóváírásáról.
(8) Az új belépő tartalékból térítésmentesen kiosztható egységek kiosztása az új belépők kérelmeinek beérkezési
sorrendjében történik. Az Európai Bizottság döntése alapján az új belépő tartaléknak a 2011/278/EU bizottsági
határozat szerinti mértékű csökkenése esetén az új belépő kérelmek várólistára helyezhetők, amely az eljárás
felfüggesztését eredményezi az Európai Bizottság döntésének meghozataláig.
11/A. § (1) A légiközlekedési új belépő számára a kérelem és nyomtatványok kitöltését segítő útmutatókat
a miniszter a Minisztérium honlapján közzéteszi.
(2) Az Ügkr. tv. 2. § 22. a) pontja alá tartozó légiközlekedési új belépőnek minősülő légi jármű üzembentartó
kérelmét az Ügkr. tv. 21. § (1) bekezdése szerinti tartalommal köteles benyújtani a miniszternek.
(3) Az Ügkr. tv. 2. § 22. b) pontja alá tartozó légiközlekedési új belépőnek minősülő légi jármű üzembentartó Ügkr. tv.
21. § (1) bekezdése szerinti kérelmének az Ügkr. tv. 21. § (1) bekezdésében említett dokumentumokon túlmenően
tartalmaznia kell a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3f. cikk (3) bekezdés c) pontjában rögzített
információkat is.
(4) A miniszter minden, az Európai Bizottsághoz továbbított kérelem vonatkozásában meghatározza minden egyes
légiközlekedési új belépő részére a külön tartalékalapból kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét.
(5) Az Európai Bizottság részére továbbított légiközlekedési új belépők részére kiosztandó kibocsátási egységek
mennyiségének kiszámításához az Európai Bizottság által a harmadik kereskedési időszak negyedik évének június
30. napjáig megállapított referenciaértéket be kell szorozni:
a) az Ügkr. tv. 2. § 22. pont a) alpontjába tartozó légi jármű üzembentartók esetében az Európai Bizottsághoz
benyújtott, a kereskedési időszak második naptári évére vonatkozó tonnakilométer-adatokkal;
b) az Ügkr. tv. 2. § 22. pont b) alpontjába tartozó légi jármű üzembentartók esetében az Ügkr. tv. 2. § 22. pont
b) alpontjában megállapított és az Európai Bizottsághoz benyújtott kérelemben feltüntetett százalékot meghaladó,
tonnakilométerben kifejezett abszolút növekedéssel.
(6) A miniszter az egyes légi jármű üzembentartók számára évente kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3f. cikk (7) bekezdésében foglaltak szerint határozza meg.”
4. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 19–20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Ha a miniszter az Ügkr. tv. 33. § (5) bekezdése alapján kérelemmel fordul az Európai Bizottsághoz, hogy
egy légi jármű üzembentartóra vonatkozóan működési tilalmat állapítson meg, a kérelemnek tartalmaznia kell
a következőket:
a) bizonyíték arról, hogy a légi jármű üzembentartó nem teljesítette az Ügkr. tv. szerinti kötelezettségeit;
b) a hatóság által hozott végrehajtási intézkedésre vonatkozó részleteket;
c) a közösségi szintű működési tilalom bevezetésének indokolását; és
d) a közösségi szintű működési tilalom hatályára és az esetlegesen alkalmazandó feltétekre vonatkozó ajánlást.
20. § (1) Ha a 2. mellékletben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet az üzemeltető
kibocsátási engedély, vagy a légi jármű üzembentartó nyomon követési terv nélkül folytatja, a hatóság – az Ügkr. tv.
32. § és 33. §-ában rögzítetteket figyelembe véve – az üzemeltetőt a kibocsátási engedély megszerzése iránti,
a légi jármű üzembentartót a nyomon követési terv jóváhagyása iránti kérelem beadásáig terjedő időszakra napi
20 000-től 100 000 forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményt kell alkalmazni akkor is, ha az üzemeltető a 2. § (4) és
(5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségét elmulasztva, a tevékenységet módosított kibocsátási engedély
nélkül folytatja tovább.
(3) Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó az üvegházhatású gázok nyomon követését és jelentését
nem a 601/2012/EU bizottsági rendeletben, az Ügkr. tv.-ben, e rendeletben, valamint a kibocsátási engedélynek
vagy a nyomon követési tervnek megfelelően végzi, a hatóság – az Ügkr. tv. 33. § (2) bekezdésében rögzítetteket
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figyelembe véve – az üzemeltetőt vagy a légi jármű üzembentartót 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri
bírság megfizetésére kötelezi.
(4) Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó a hatóság vagy a miniszter által előírt, a vonatkozó hazai és
európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, a hatóság vagy a miniszter – az Ügkr. tv. 33. § (2) bekezdésében rögzítetteket figyelembe véve –
az üzemeltetőt vagy a légi jármű üzembentartót 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírság megfizetésére
kötelezi. A (2) bekezdésen alapuló bírság kiszabásával egyidejűleg ez a jogkövetkezmény nem alkalmazható.
(5) Ha a hatóság a benyújtott éves hitelesített jelentésben foglaltak alapján megállapítja, hogy az üzemeltető
vagy a légi jármű üzembentartó a tárgyévben nem folytatott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet,
arról 15 napon belül tájékoztatja a minisztert. A miniszter a hatóság tájékoztatását követő 30 napon belül erről
tényről tájékoztatja az Európai Bizottságot. Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a hatóság az üzemeltetőt
vagy a légi jármű üzembentartót kötelezi a kiosztott kibocsátási egységmennyiségnek az általa kiadott határozat
közlésétől számított 30 napon belül történő visszautalására. A visszautalási kötelezettség nem vonatkozik
azon létesítményekre, melyek az Ügkr. tv. 1. melléklete értelmében a rendszer hatálya alá tartoznak, azonban
a létesítmény műszaki adottságai miatt tevékenységük kizárólag közvetett üvegházhatású gázkibocsátással jár.
(6) Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó a kibocsátási egységmennyiség (5) bekezdés szerinti
visszautalására irányuló kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a hatóság az üzemeltetőt vagy a légi jármű
üzembentartót minden egyes jóváírt kibocsátási egységmennyiség után 100 eurónak megfelelő forintösszegű
bírság egyszeri megfizetésére kötelezi. A bírság mindenkori összege az Eurostat által meghatározott európai
fogyasztói árindexszel összhangban növekszik.”
5. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a nemzetközi jóváírási jogosultságoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő
meghatározásáról szóló, 2013. november 8-i 1123/2013/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli
kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló,
2008. november 19-i 2008/101/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelete
az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Vásárosnamény város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 4246/1, 4246/2, 4246/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezekből
a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra
kerülő falemezgyártó üzem és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására
irányuló beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

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

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelethez
Az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnamény területén megvalósuló
falemezgyártó üzemének megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházás
megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez
közvetlenül szükségesek.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 11/2015. (IV. 20.) MNB rendelete
a „Duna-Ipoly Nemzeti Park” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank „Duna-Ipoly Nemzeti Park” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét
bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2015. április 22.

2. §

(1) Az emlékérme fekvő téglalap alakú, 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete
26,4×39,6 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Dunakanyar Zebegény–Visegrád közötti folyószakaszának ábrázolása
látható, előtérben, jobb oldalon a havasi cincérrel, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállatával. A bal felső sarokban,
négy vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint – a névérték első számjegye alatt – a „2015”
verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, jobb oldalon, egymás alatti két vízszintes sorban
a „havasi” és a „cincér”, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben a Dunakanyar Zebegény–Visegrád közötti látképének ábrázolása látható.
Az emlékérme felső részén, középen, egymás alatti két vízszintes sorban a „DUNA-IPOLY” és a „NEMZETI PARK”, lent,
középen – a látkép ábrázolásában elhelyezve, kézírással – a „Dunakanyar” felirat olvasható. Az emlékérme jobb
alsó szélén – a látkép ábrázolásában elhelyezve – Kósa István tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2015. április 22-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 11/2015. (IV. 20.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 11/2015. (IV. 20.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe: 	
  

	
  

	
  

2/2	
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2015. (IV. 20.) MNB rendelete
a „Duna-Ipoly Nemzeti Park” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank „Duna-Ipoly Nemzeti Park” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét
bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2015. április 22.

2. §

(1) Az emlékérme fekvő téglalap alakú, réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 27 gramm, mérete
26,4x39,6 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Dunakanyar Zebegény–Visegrád közötti folyószakaszának ábrázolása
látható, előtérben, jobb oldalon a havasi cincérrel, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállatával. A bal felső sarokban,
négy vízszintes sorban a „2000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint – a névérték első számjegye alatt – a „2015”
verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, jobb oldalon, egymás alatti két vízszintes sorban
a „havasi” és a „cincér”, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben a Dunakanyar Zebegény–Visegrád közötti látképének ábrázolása látható.
Az emlékérme felső részén, középen, egymás alatti két vízszintes sorban a „DUNA-IPOLY” és a „NEMZETI PARK”, lent,
középen – a látkép ábrázolásában elhelyezve, kézírással – a „Dunakanyar” felirat olvasható. Az emlékérme jobb
alsó szélén – a látkép ábrázolásában elhelyezve – Kósa István tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2015. április 22-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 12/2015. (IV. 20.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 12/2015. (IV. 20.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 17/2015. (IV. 20.) BM rendelete
a polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének,
valamint ellenőrzésének különös szabályairól
A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az 5. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A kérelmező szervezetekre vonatkozó követelmények
1. §

(1) A polgári célú pirotechnikai eszközök tekintetében megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt
(a továbbiakban: engedélyt) kérelmező szervezetnek (a továbbiakban: kérelmező szervezet) rendelkeznie kell
a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
35. §-a szerinti megfelelőségértékelési tevékenysége során szükséges dokumentumok – így különösen a vizsgálati
jegyzőkönyv, ellenőrzési jegyzőkönyv, tanúsítvány –, valamint a megfelelőségértékelési tevékenységével
összefüggő eljárásának a gazdasági szereplők tájékoztatására szolgáló dokumentumai hiteles angol, német vagy
francia nyelvű fordításával.
(2) A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó, legalább
100 millió forintnak megfelelő biztosítási összegre kötött érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.
(3) Az engedélyt kiadó hatóság (a továbbiakban: kijelölő hatóság), ha a kérelmező szervezet nem rendelkezik
a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja
szerinti, a megfelelőségértékelési területen egyes tevékenységek végzésére való felkészültséget igazoló akkreditált
státusz odaítéléséről szóló határozattal, a kérelmező szervezet alkalmasságának és felkészültségének megítélésére
a következő feltételeket vizsgálja:
a)
a megfelelőségértékeléshez szükséges személyi feltételek megléte, így a kérelmező szervezetnek biztosítania
kell, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet rendelkezzen
aa)
a kérelmezett megfelelőségértékelési területnek megfelelő szakirányú középfokú műszaki
képesítéssel és ehhez kapcsolódó legalább hároméves szakmai gyakorlattal,
ab)
a feladatellátáshoz szükséges angol, német vagy francia nyelvek valamelyikéből legalább középfokú
nyelvismerettel,
ac)
a megfelelőségértékelési modulok, egyéb műszaki előírások szerinti eljárások, valamint
a Kr. 4. alcímében meghatározott alapvető biztonsági követelmények ismeretével,
ad)
az értékelt termékekre vonatkozó gyártástechnológia ismeretével,
ae)
a megfelelőségértékelés elvégzését igazoló tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések
elkészítéséhez szükséges ismeretekkel;
b)
ha a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési vizsgálatot végez, a szükséges és megfelelő vizsgáló
laboratóriumok, a vonatkozó előírások, szabványok szerinti vizsgáló- és mérőeszközök, igénybevételi
berendezések rendelkezésre állását (műszaki feltételek meglétét);
c)
a megfelelőségértékeléshez szükséges adminisztratív feladatok ellátásához szükséges eszközök
rendelkezésre állását.
(4) Ha a kérelmező szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységek végzéséhez leányvállalatot vagy alvállalkozót
(a továbbiakban együtt: közreműködő) kíván igénybe venni, a (3) bekezdés szerinti vizsgálat kiterjed arra is,
hogy a közreműködő megfelel-e a kérelmező szervezetre vonatkozó követelményeknek. Az ehhez szükséges
dokumentációt a kérelmező szervezet a kijelölő hatóság rendelkezésére bocsájtja.
(5) A kérelmező szervezetre vonatkozó követelményeknek a kérelmező szervezet a (3) bekezdés szerinti vizsgálat során
folyamatosan köteles megfelelni.
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2. Az engedély időbeli hatálya
2. §		
Az engedély határozatlan időre szól, visszavonásig érvényes.

3. A kijelölt szervezetek éves jelentéstételére vonatkozó szabályok
3. §

(1) Az engedéllyel rendelkező szervezet (a továbbiakban: kijelölt szervezet) az előző évben végzett
megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentését (a továbbiakban: éves jelentés) minden év január 31-éig
megküldi a kijelölő hatóságnak.
(2) Az éves jelentés a következőket tartalmazza:
a)
a polgári célú pirotechnikai termékek és megfelelőségértékelési eljárások szerint a megrendelő gazdasági
szereplők, a szerződések, a vizsgálati- és ellenőrzési jegyzőkönyvek számát,
b)
a kiadott és a visszavont tanúsítványok számát és azonosítószámát,
c)
a közreműködő nevét,
d)
a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és
a kivizsgálás eredményét,
e)
a képzések felsorolását,
f)
a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes
szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel
vagy tájékoztatás bemutatását,
g)
a polgári célú pirotechnikai termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével
összefüggésben a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más
megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatásokat.

4. A kijelölt szervezetek ellenőrzése
4. §

(1) A kijelölő hatóság az engedély kiadása feltételeinek való megfelelést évente ellenőrzi. Az ellenőrzésre
az engedélyezési eljárás szabályai az irányadók.
(2) A kijelölő hatóság az ellenőrzése során vizsgálja, hogy
a)
a kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen folytatott tevékenysége során betartja-e
a minőségirányítási kézikönyvében, valamint a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat,
b)
az előző ellenőrzés óta a szakmai – személyi és műszaki – és adminisztratív felkészültség terén történt
esetleges változás befolyásolja-e a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát,
c)
az előző ellenőrzés óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban
történt esetleges változtatások befolyásolják-e a kijelölt szervezet megfelelőségértékelési tevékenység
folytatására való alkalmasságát,
d)
a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása megfelelő volt-e.

5. Az engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére
és a felhasználására vonatkozó szabályok
5. §

(1) Az engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha
a)
a kérelem a megfelelőségértékelési tanúsítás végzésének engedélyezésére irányul 270 970 Ft,
b)
a kérelem a megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésének engedélyezésére irányul 270 970 Ft.
(2) A megfelelőségértékelési tanúsítás és a megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésére is jogosító engedély kiadására
irányuló eljárás esetén 316 700 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.
(3) Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az Országos
Rendőr-főkapitányság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451715-00000000 számú számlájára.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt igazgatási szolgáltatási díj az Országos Rendőr-főkapitányság bevételét képezi.
(5) Az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében
a)
a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §
(2) bekezdésében foglaltakat,
b)
a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. § (1) bekezdésében
foglaltakat,
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c)

a díj visszatérítésére az Itv. 79. § (1) és (2) bekezdésében és az Itv. 80. § (1) bekezdés f )–g) pontjában
foglaltakat
kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
7. §

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott engedéllyel rendelkező kijelölt szervezetnek az engedélye hatályát veszti.
(2) Az engedély kiadására irányuló eljárás jogerős lezárásáig nem kell alkalmazni az (1) bekezdéshez kapcsolódó
jogkövetkezményeket, ha az e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül az e rendelet hatálybalépése
előtt kiadott engedéllyel rendelkező kijelölt szervezet engedély kiadását kérelmezi a kijelölő hatóságnál.

8. §

(1) Ez a rendelet a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges intézkedéseket állapít meg.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 2/2015. (IV. 20.) KKM rendelete
a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók
alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és
azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (4) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény 298. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva következőket rendelem el:
1. §		
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának,
valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012.
(IX. 4.) KüM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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1. melléklet a 2/2015. (IV. 20.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelethez

Az alapellátmányok bruttó havi összege
A

1

Ország (állomáshely)

2

AFRIKA

3

Algéria

B
Pénznem

EUR

C
Alapellátmányok
bruttó havi összege

1373

4

Dél-afrikai Köztársaság

EUR

1181

5

Egyiptom

EUR

1059

6

Kenya

EUR

1117

7

Líbia

EUR

1192

8

Marokkó

EUR

1161

9

Nigéria

EUR

1194

10

Tunézia

EUR

1181

11

AMERIKA

12

Amerikai Egyesült Államok

EUR

1282

13

Argentína

EUR

1059

14

Brazília

EUR

1420

15

Chile

EUR

1072

16

Ecuador

EUR

1072

17

Kanada

EUR

1219

18

Kuba

EUR

1194

19

Mexikó

EUR

1117

20

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

21

Ausztrália

EUR

1293

22

ÁZSIA

23

Afganisztán

EUR

1400

24

Azerbajdzsán

EUR

1341

25

Egyesült Arab Emirátusok

EUR

1284

26

Grúzia

EUR

1293

27

India

EUR

1091

28

Indonézia

EUR

1277

29

Irak

EUR

1400

30

Irán

EUR

1258

31

Izrael

EUR

1181

32

Japán

EUR

1528

33

Jordánia

EUR

1132

34

Katar

EUR

1280

35

Kazahsztán

EUR

1293

36

Kína

EUR

1230

37

Koreai Köztársaság

EUR

1230

38

Kuvait

EUR

1161

39

Libanon

EUR

1271

40

Malajzia

EUR

1102

41

Mongólia

EUR

1230

42

Pakisztán

EUR

1126

43

Palesztina

EUR

1358
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44

Szaúd-Arábia

EUR

1130

45

Szingapúr

EUR

1102

46

Szíria

EUR

1144

47

Tajvan

EUR

1132

48

Thaiföld

EUR

1091

49

Törökország

EUR

1222

50

Vietnam

EUR

1072

51

EURÓPA

52

Albánia

EUR

1282

53

Ausztria

EUR

1391

54

Belgium

EUR

1353

55

Bosznia-Hercegovina

EUR

1102

56

Bulgária

EUR

1255

57

Ciprus

EUR

1219

58

Csehország

EUR

1181

59

Dánia

EUR

1515

60

Észtország

EUR

1161

61

Fehéroroszország

EUR

1176

62

Finnország

EUR

1363

63

Franciaország

EUR

1364

64

Görögország

EUR

1206

65

Hollandia

EUR

1312

66

Horvátország

EUR

1343

67

Írország

EUR

1353

68

Koszovó

EUR

1117

69

Lengyelország

EUR

1115

70

Lettország

EUR

1161

71

Litvánia

EUR

1075

72

Macedónia

EUR

1100

73

Moldova

EUR

1144

74

Montenegró

EUR

1284

75

Nagy-Britannia

EUR

1445

76

Németország

EUR

1353

77

Norvégia

EUR

1581

78

Olaszország

EUR

1338

79

Oroszország

EUR

1271

80

Portugália

EUR

1243

81

Románia

EUR

1275

82

Spanyolország

EUR

1256

83

Svájc

EUR

1497

84

Svédország

EUR

1391

85

Szerbia

EUR

1117

86

Szlovákia

EUR

1230

87

Szlovénia

EUR

1130

88

Ukrajna

EUR

1169

89

Vatikán

EUR

1338
„
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1221/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a Magyar Építészeti Tanács létrehozásáról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 5. § (3) bekezdésére, valamint az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések
megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat 14. pontjára figyelemmel – létrehozza
a Magyar Építészeti Tanácsot (a továbbiakban: MÉTA).
2. A MÉTA-t az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti. A MÉTA a miniszter javaslattevő,
véleményező és tanácsadó testülete az építészethez kapcsolódó építésügyet érintő stratégiai kérdésekben.
3. A MÉTA feladatkörében javaslatokat és ajánlásokat fogalmaz meg
a)
az építészetet és az építészethez kapcsolódó építésügyet érintő kormányzati döntések és jogszabályok
előkészítésével kapcsolatban,
b)
az épített környezet minőségének védelmét, alakítását, az építészethez kapcsolódó építésügy, valamint
az építési ágazat folyamatait érintően,
c)
az építészethez kapcsolódó építésüggyel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának módjára vonatkozóan,
d)
az építési beruházások megvalósításának elősegítésére, illetve
e)
az építészeti minőség, a fenntartható építészeti szemlélet és a vizuális kultúra elősegítésére.
4. A MÉTA elnöke (a továbbiakban: elnök) a miniszter által felkért állami vezető. Az elnököt – akadályoztatása esetén –
az általa kijelölt vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő helyettesítheti.
5. A miniszter felkérése alapján tagként vehet részt a MÉTA ülésein az alábbi köztestületek, szakmai és civil szervezetek
egy-egy képviselője:
a)
Magyar Művészeti Akadémia,
b)
Magyar Tudományos Akadémia,
c)
Magyar Építész Kamara,
d)
Magyar Mérnöki Kamara,
e)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
f)
Magyar Építőművészek Szövetsége,
g)
Országos Főépítészi Kollégium,
h)
Magyar Urbanisztikai Társaság,
i)
Magyar Tájépítészek Szövetsége.
6. A MÉTA tagja továbbá
a)
a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára,
b)
az építészképző felsőoktatási intézmények közös delegáltja, valamint
c)
a miniszter által felkért legfeljebb három személy.
7. A MÉTA tagjainak felkérése egy évre szól.
8. A MÉTA titkársági feladatait a Miniszterelnökség látja el. A MÉTA titkára az elnök által kijelölt vezetői munkakört
betöltő kormánytisztviselő.
9. A MÉTA működésének részletes szabályait, a tagok helyettesítésének, illetve az 5. pont szerinti tagok delegálásának
és visszahívásának rendjét, a meghívottak ülésen való részvételét a MÉTA ügyrendje tartalmazza. A MÉTA
az ügyrendjét maga állapítja meg és a miniszter hagyja jóvá.
10. A MÉTA üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök az ülések egyes napirendi pontjaihoz tanácskozási joggal
meghívja a napirendi ponttal érintett szakterületért felelős állami vezetőt vagy a szakterületért felelős állami vezető
által felkért kormánytisztviselőt vagy személyt.
11. A MÉTA tagjai a MÉTA-ban végzett munkájukért díjazásban és költségtérítésben nem részesülnek.
12. A MÉTA legalább évente egy alkalommal ülésezik. A MÉTA ülései nem nyilvánosak, azokról emlékeztető készül,
amelyben a MÉTA tagjainak javaslatait, véleményeit minden esetben a többségi és kisebbségi vélemények azonos
súlyú és részletességű bemutatásával kell rögzíteni.
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13. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
14. Hatályát veszti az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács létrehozásáról szóló 1218/2012. (VI. 26.)
Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1222/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat 5. pont c) alpontja
a következő ce) ponttal egészül ki:
(A Tanács tagjai:
az alábbi szervezetek által jelölt, az ifjúsági területen tevékenykedő egy-egy személy:)
„ce) Magyar Diáksport Szövetség;”
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1223/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló
1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat, valamint a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló
1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról
1. A ,,Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.)
Korm. határozat 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
,,5. A Bizottság 26 tagból áll. A Bizottság elnöke az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI)
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, társelnöke a 6. pontban meghatározott
szervezetek képviselői közül az általuk kijelölt személy.
A Kormány a Bizottság további tagjaként a kormányzati oldal képviseletére felhívja
a) a Miniszterelnökséget vezető minisztert két tag,
b) az EMMI köznevelésért felelős államtitkárát egy tag,
c) az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkárát egy tag,
d) az EMMI egészségügyért felelős államtitkárát egy tag,
e) az EMMI sportért felelős államtitkárát egy tag,
f ) az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárát egy tag,
g) az EMMI európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárát egy tag,
h) a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) államháztartásért felelős államtitkárát egy tag,
i) az NGM munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkárát egy tag,
j) a Központi Statisztikai Hivatal elnökét egy tag és
k) a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkárát
egy tag
jelölésére.
6. A Kormány a Bizottság további tagjaként a szakmai és civil oldal képviseleteként
a) felkéri
aa) a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoportot,
ab) a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot,
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2.

3.
4.
5.
6.
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ac) a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet,
ad) a Magyar Szegénységellenes Hálózatot,
ae) a Nagycsaládosok Országos Egyesületét,
af ) az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítványt,
ag) a Roma Koordinációs Tanácsot,
ah) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot és
ai) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét
egy-egy tag jelölésére, továbbá
b) felkéri azon bevett egyházakat, amelyek a Magyarország területén mind az általános és középiskolai nevelésben
és oktatásban, mind a felsőoktatási alap- és mesterképzésben és a doktori képzésben oktatást, nevelést és képzést
biztosító köznevelési és felsőoktatási intézményeket tartanak fenn, hogy összesen négy főt jelöljenek.”
A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban:
ROK-T Korm. határozat) 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. A Tanács 29 tagú testület, amelynek tagjai:
a) az emberi erőforrások minisztere, mint a Tanács elnöke;
b) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkára, mint a Tanács alelnöke;
c) az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, mint a Tanács alelnöke;
d) az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese;
e) az Országos Roma Önkormányzat képviseletében 1 fő, mint a Tanács társelnöke;
f ) a roma/cigány nemzetiség területi nemzetiségi önkormányzatai képviseletében 5 fő;
g) a roma közösségek képviseletében 7 fő;
h) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviseletében 1 fő;
i) a Magyar Katolikus Egyház képviseletében 2 fő, akik közül az egyik személyt a Hajdúdorogi Egyházmegye
javaslatára delegálja a Magyar Katolikus Egyház;
j) a Magyarországi Református Egyház képviseletében 1 fő;
k) a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében 1 fő;
l) a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége képviseletében 1 fő;
m) az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége képviseletében 1 fő;
n) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács munkaadói és munkavállalói oldalainak képviseletében 1-1 fő;
o) a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében 1 fő;
p) az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága roma/cigány nemzetiségi szószólója;
q) Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke.
5. A Tanács ülésein
a) állandó meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt:
aa) a miniszterelnök által kijelölt személy;
ab) az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke;
ac) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke;
ad) az Országgyűlés Kulturális bizottsága képviseletében 1 fő;
ae) az Országgyűlés Népjóléti bizottsága képviseletében 1 fő;
af ) a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának civil társelnöke;
ag) a 4/2014 (XII. 5.) ME utasítás alapján kinevezett miniszterelnöki biztos;
b) eseti meghívottként, a Tanács elnökének felkérésére, tanácskozási joggal vesznek részt:
ba) a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság tagjai,
bb) további meghívott személyek.”
A ROK-T Korm. határozat 6. és 9. pontjában az „EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára” szövegrész
helyébe az „EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára” szöveg lép.
A ROK-T Korm. határozat 7. pontjában a „félévente egyszer” szövegrész helyébe az „évente kétszer” szöveg lép.
A ROK-T Korm. határozat 11. pontjában az „5 munkanapon belül” szövegrész helyébe a „15 munkanapon belül”
szöveg lép.
A ROK-T Korm. határozat 13. és 14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
,,13. A Kormány felkéri
a) annak az 5 megyének a területén működő roma/cigány területi nemzetiségi önkormányzatnak a vezetőjét,
amely megyék területén a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben
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meghatározott, komplex programmal fejlesztendő járások jelentős számban találhatók, illetve amelyekben
a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálási adatai alapján a roma nemzetiségűek aránya szempontjából
leginkább érintettek, hogy állandó tagként vegyenek részt a Tanács munkájában,
b) a 4. pont d–q) alpontjaiban szereplő szervezetek képviselőit a Tanácsban tagként való részvételre,
c) a 4. pont e) alpontjában szereplő Országos Roma Önkormányzat elnökét a Tanács társelnöki feladatainak
ellátására.
14. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy 2015. június 30-ig írjon ki pályázatot olyan roma
közösségeket képviselő civil szervezeteknek a Roma Koordinációs Tanácsban való részvétele érdekében, amelyek
szociális oktatási, egészségügyi, kulturális, foglalkoztatási vagy más a közösség érdekében végzett szakmai
tevékenységet fejtenek ki, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal vagy nemzetiségekkel, kiemelten romákkal
kapcsolatos tevékenységet végeznek.”
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1224/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat módosításáról
1. A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
20. pont a) alpontjában
aa)
a „Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot”,
ab)
az „a konkrét helyzet eléri-e az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének h), i), n) pontjában, 19/E. §-ában
vagy 35. § (1) bekezdésének i) pontjában foglalt minősített időszak szintjét” szövegrész helyébe
az „a konkrét helyzet alapján az Alaptörvény szerinti különleges jogrend kihirdetésének a feltételei
fennállnak-e”,
b)
20. pont b) alpontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1225/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében költségvetési támogatás biztosításáról
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 fejezet címrendjének 11. Egyes önkormányzatok
számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az egyes önkormányzatok 2015. évi feladatainak támogatása 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, 11. Egyes önkormányzatok számára támogatás
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biztosítása működőképességük megőrzése érdekében cím javára 1 789 365,0 ezer forint 1. melléklet szerinti
egyszeri átcsoportosítását;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont szerint átcsoportosított összeg terhére, külön pályázat és kérelem
benyújtása nélkül a 2. melléklet szerinti összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatást (a továbbiakban:
támogatás) nyújtson a 2. melléklet szerinti önkormányzatoknak az ott meghatározott célra, valamint a támogatás
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatói okiratot adjon ki felhasználási kötelezettség
előírása mellett.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1225/2015. (IV. 20.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2015.
Fejezet
Államháztar szám
tási egyedi
azonosító
351840

IX.

018450

Cím
szám

Alcím
szám

2

Cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Alcím
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében
Egyéb működési célú kiadások
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztar
tási
Fejezet
egyedi
szám
azonosító

Jogcím
szám

11

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztar
tási
Fejezet
egyedi
szám
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Módosítás
(+/-)

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

1 789 365,0

Egyéb működési célú kiadások

-1 789 365,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Ezer forintban, egy tizedessel
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Ezer forintban, egy tizedessel

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
1 789 365,0

1 789 365

III.n.év

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

T Á M O GAT Á S
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2. melléklet az 1225/2015. (IV. 25.) Korm. határozathoz
forint
Sorszám

Önkormányzat neve

Támogatás célja

1.

Domoszló Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése

2.

Patak Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése

3.

Litke Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése

4.

Bér Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése

5.

Őrhalom Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése

6.

Piliny Község Önkormányzata
Hont Község Önkormányzata

8.

Kismányok Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése

9.

Gerjen Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése

10.

Iszkáz Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése

11.

Marcalgergelyi Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése

12.

Oroszi Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Eplény Község Önkormányzata
Marcaltő Község Önkormányzata
Ganna Község Önkormányzata
Ipolytölgyes Község Önkormányzata
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata
Kóspallag Község Önkormányzata
Tiszaszőlős Község Önkormányzata
Tiszasas Község Önkormányzata
Pusztaszer Község Önkormányzata
Káva Község Önkormányzata
Sármellék Község Önkormányzata
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

9 877 000
17 697 000
12 515 000
23 180 000
12 104 000

7.

Somlóvásárhely Község Önkormányzata

12 604 000

az önkormányzat működőképességének megőrzése
az önkormányzat működőképességének megőrzése

13.

Támogatás összege

8 939 000
26 482 000
11 737 000
13 437 000
28 675 000
9 442 000

az önkormányzat működőképességének megőrzése
9 266 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
17 511 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
11 113 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
11 838 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
11 800 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
13 484 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
11 083 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
17 268 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
20 725 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
24 027 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
11 865 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
12 956 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
12 652 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
16 363 000
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Fülöp Község Önkormányzata
Szalaszend Község Önkormányzata
Hidasnémeti Község Önkormányzata
Novajidrány Község Önkormányzata
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
Abod Község Önkormányzata
Csincse Község Önkormányzata
Vizsoly Község Önkormányzata
Csenyéte Község Önkormányzata
Pusztafalu Község Önkormányzata
Abaújkér Község Önkormányzata
Abaújalpár Község Önkormányzata
Bársonyos Község Önkormányzata
Bakonysárkány Község Önkormányzata
Szákszend Község Önkormányzata
Rinyabesenyő Község Önkormányzata
Nagykorpád Község Önkormányzata
Jákó Község Önkormányzata
Mezőszilas Község Önkormányzata
Csabdi Község Önkormányzata
Csertő Község Önkormányzata
Piskó Község Önkormányzata
Kovácshida Község Önkormányzata
Kemse Község Önkormányzata
Hidas Község Önkormányzata
Nagyhajmás Község Önkormányzata
Molvány Község Önkormányzata
Szava Község Önkormányzata
Balatonberény Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése
12 164 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
16 814 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 266 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
20 185 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
16 701 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 351 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 955 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
16 824 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
7 214 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
17 144 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
20 215 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
5 641 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
23 987 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
11 969 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
6 944 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
5 618 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 086 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
25 206 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 808 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 843 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
13 127 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
17 161 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
6 289 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
9 077 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
15 540 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
21 833 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
16 793 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
8 666 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 444 000
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Zsurk Község Önkormányzata
Komoró Község Önkormányzata
Gyulaj Község Önkormányzata
Dalmand Község Önkormányzata
Závod Község Önkormányzata
Várdomb Község Önkormányzata
Gasztony Község Önkormányzata
Bajánsenye Község Önkormányzata
Tápióbicske Község Önkormányzata
Pánd Község Önkormányzata
Penc Község Önkormányzata
Kokad Község Önkormányzata
Szakácsi Község Önkormányzata
Pusztamagyaród Község Önkormányzata
Gérce Község Önkormányzata
Vásárosmiske Község Önkormányzata
Söpte Község Önkormányzata
Kisbágyon Község Önkormányzata
Garáb Község Önkormányzata
Erdőtarcsa Község Önkormányzat
Ipolytarnóc Község Önkormányzat
Mátraszentimre Község Önkormányzata
Visonta Község Önkormányzata
Nagyfüged Község Önkormányzata
Ostoros Község Önkormányzata
Dormánd Község Önkormányzata
Kömlő Község Önkormányzata
Tiszanána Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 440 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
5 764 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
13 900 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
6 376 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
6 396 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
4 581 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
5 500 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
7 395 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
4 552 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
23 002 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
12 073 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
9 857 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 596 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 219 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
4 791 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 612 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
7 089 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
9 817 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
5 415 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
7 021 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
6 483 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 784 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
5 984 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
9 240 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
7 880 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
15 664 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 550 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
8 325 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
5 612 000
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Ászár Község Önkormányzata
Vinár Község Önkormányzata
Gulács Község Önkormányzata
Berzék Község Önkormányzata
Sajóhídvég Község Önkormányzata
Jászivány Község Önkormányzata
Jászszentandrás Község Önkormányzata
Pusztamonostor Község Önkormányzata
Vezseny Község Önkormányzata
Szászberek Község Önkormányzata
Hollád Község Önkormányzata
Tikos Község Önkormányzata
Bélavár Község Önkormányzata
Szőkedencs Község Önkormányzata
Csákány Község Önkormányzata
Varászló Község Önkormányzata
Inke Község Önkormányzata
Somogyzsitfa Község Önkormányzata
Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Tihany Község Önkormányzat
Kölked Község Önkormányzat
Baranyahidvég Község Önkormányzata
Cún Község Önkormányzata
Téseny Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Csengőd Község Önkormányzata
Vízvár Község Önkormányzata
Tornyospálca Község Önkormányzata
Püski Község Önkormányzata

az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 140 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
6 443 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 121 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
21 977 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
16 698 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
9 050 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 847 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
4 256 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
5 598 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
5 818 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
6 417 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
5 662 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
11 524 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 323 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
7 041 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
7 805 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
16 000 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
6 610 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 010 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
10 204 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
26 295 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
12 028 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
12 169 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
6 875 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
21 367 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
13 867 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
27 636 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
29 892 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
7 960 000

5055

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 54. szám

114.
115.
116.
117.
118.

Beleg Község Önkormányzata
Tarhos Község Önkormányzata
Tibolddaróc Község Önkormányzata
Ambrózfalva Község Önkormányzata
Recsk Nagyközség Önkormányzata

119.

Erk Község Önkormányzata

120.

Szentkozmadombja Község
Önkormányzata

121.

Bolhó Község Önkormányzata

122.

Csanádalberti Község Önkormányzata

123.

Tömörd Község Önkormányzata

124.

Aggtelek Község Önkormányzata

125.

Lövő Község Önkormányzat

126.

Balatonszőlős Község Önkormányzata

127.

Gógánfa Község Önkormányzata

128.

Balajt Község Önkormányzata

129.

Hegymeg Község Önkormányzata

130.

Doba Község Önkormányzata

131.

Vécs Község Önkormányzata

132.

Szuhakálló Község Önkormányzata

133.

Karancskeszi Község Önkormányzata

134.

Kisnána Község Önkormányzata

135.

Egyházasgerge Község Önkormányzata

136.

Karancsberény Község Önkormányzata

137.

Vanyarc Község Önkormányzata

138.

Pápakovácsi Község Önkormányzata

139.

Harka Község Önkormányzata

140.

Mezőhék Község Önkormányzata

Összesen:

az önkormányzat működőképességének megőrzése
8 560 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
21 119 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
9 700 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 525 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
7 204 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
21 605 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
12 028 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 248 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
8 223 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
9 584 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
21 716 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 621 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
13 390 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
11 938 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
12 289 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
8 056 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
15 033 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
8 568 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
8 980 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
14 837 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
11 043 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
13 947 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
17 330 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
24 115 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
16 912 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
13 530 000
az önkormányzat működőképességének megőrzése
20 208 000
1 789 365 000
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A Kormány 1226/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának állam általi
rendezéséről
A Kormány
1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §
(6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az egészségügyi szolgáltatások folyamatos és biztonságos ellátása
érdekében 60 000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 34. Céltartalékok cím, 3. Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése alcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. elrendeli, hogy az emberi erőforrások minisztere – az Állami Egészségügyi Ellátó Központ útján – mérje fel
a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságából eredő valamennyi kötelezettséget, továbbá
a felmérés eredményeként – az 1. pontban meghatározott forrás terhére – az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben tegye meg az adósság rendezésére irányuló intézkedéseket;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3. elrendeli, hogy az emberi erőforrások minisztere készítsen beszámolót a Kormány részére a fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltatók konszolidációjának végrehajtásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Céltartalékok
Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése
K5
Egyéb működési célú kiadások
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
22
Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978
2
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
348739

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

34

Cím
szám

3

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

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

- 60 000,0
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1. melléklet az 1226/2015. (IV. 20.) Korm. határozathoz

60 000,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978
2
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
20

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

22

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

60 000,0

Összesen

I. n.év
60 000,0

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

60 000,0
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A Kormány 1227/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével
összefüggő feladatok finanszírozásáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg
a szükséges intézkedéseket a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és
fejlesztése ügyével összefüggő feladatok finanszírozásához 2015. évben szükséges 300,0 millió forint Igazságügyi
Minisztérium részére történő biztosítása érdekében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
a 2015. évi forrásbiztosításra: 2015. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1228/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján a következő határozatot
hozza:
1. A Kormány
a)
módosítja a Demokrácia Központ Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát
(a továbbiakban: alapító okirat) és elfogadja az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét;
b)
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak
a Kormány nevében történő aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány
módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követően a Magyar
Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítőben tegye közzé.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
a Fővárosi Törvényszék határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1229/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító számú („Sajókaza község szennyvízelvezetés és -tisztítás” című)
projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a KEOP-1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító számú, „Sajókaza község szennyvízelvezetés és
-tisztítás” című projekt, Vállalkozási szerződés a „Sajókaza község szennyvízelvezetés- és tisztítás” tárgyú
KEOP 1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító számú projekt keretében kiegészítendő építési beruházási feladatok
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(házi bekötések és út helyreállítás) ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás)
megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1230/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje”
című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú, „Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje”
című projekt, Egyösszegű fix átalánydíjas vállalkozási szerződés „Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének
projektje” kivitelezéséhez kapcsolódó (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040) FIDIC Sárga Könyv szerinti terveiről és
fővállalkozó kivitelezői feladatok ellátására tárgyú közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás)
megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. október 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1231/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004 azonosító számú („Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá
kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában”
című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004 azonosító számú, „Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá
kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában” című
projekt Építés–pótmunka tárgyú közbeszerzési eljárásának (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. §
(1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1232/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú („Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás
fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához
történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú, „Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás
fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című projekt „TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosítószámú
projekt kiegészítő kivitelezési munkálatainak elvégzésére II. elnevezésű beruházásának generál kivitelezéséhez
kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárásának (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. §
(1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. augusztus 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1233/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosító számú („Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő
hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosító számú, „Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetben” című projekt kiegészítő kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyú
közbeszerzési eljárásának (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1234/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító számú „Struktúraváltoztatást támogató Infrastruktúrafejlesztés
a Markusovszky Kórházban” című projekt közbeszerzési eljárásainak megindításához történő
hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító számú, „Struktúraváltoztatást támogató Infrastruktúrafejlesztés
a Markusovszky Kórházban” című projekt „Kiegészítő építési beruházás I. ütem a Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projekt
vonatkozásában” tárgyú, valamint „Kiegészítő építési beruházás II. ütem a Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projekt
vonatkozásában” tárgyú közbeszerzési eljárásainak (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához
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a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. §
(1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1235/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosító számú („Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés
a debreceni Kenézy Kórházban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő
hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosító számú, „Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés
a debreceni Kenézy Kórházban” című projekt Kivitelezés – pótmunka tárgyú közbeszerzési eljárásának
(a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1236/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 számú („Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási
szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő
hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú, „Az integrált rendszer kereteinek megteremtése
a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című projekt Építés tárgyú közbeszerzési eljárásának
(a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. szeptember 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1237/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú („Szigetköz Agórája – A Flesch Károly Kulturális Központ
multifunkciós közösségi központtá alakítása” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő
hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú, „Szigetköz Agórája – A Flesch Károly Kulturális Központ
multifunkciós közösségi központtá alakítása” című projekt „Szigetköz Agórája – a Flesch Károly Kulturális Központ
multifunkciós közösségi központtá alakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1238/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0002 azonosító számú („Agóra – multifunkcionális közösségi központ
létrehozása a Mátra Művelődési Központban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő
hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0002 azonosító számú, „Agóra – multifunkcionális közösségi központ
létrehozása a Mátra Művelődési Központban” című projekt „TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú projekt keretében
’AGÓRA – multifunkcionális közösségi központ létrehozása a Mátra Művelődési Központban-építési projektelem’
megvalósítása kivitelezési szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásának (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. október 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1239/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0004 azonosító számú („Kazincbarcika – Egressy Béni multifunkcionális közösségi
központ fejlesztése térségi együttműködésben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához
történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0004 azonosító számú, „Kazincbarcika – Egressy Béni multifunkcionális
közösségi központ fejlesztése térségi együttműködésben” című projekt „Egressy Művelődési Központ funkcióbővítő
átalakításának kivitelezési munkái (TIOP 1.2.1.A-15/1 pályázat keretében)” tárgyú közbeszerzési eljárásának
(a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
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Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. október 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1240/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0005 azonosító számú („Multifunkcionális művelődési ház Szentesen” című)
projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0005 azonosító számú, „Multifunkcionális művelődési ház Szentesen” című
projekt „Vállalkozási szerződés a Multifunkcionális Művelődési ház kialakítása építési munkáira” tárgyú közbeszerzési
eljárásának (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. október 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1241/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 azonosító számú („Paletta- Szín és tér Hatvan szívében” című) projekt
közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 azonosító számú, „Paletta- Szín és tér Hatvan szívében” című projekt
„Kivitelezési munkák megrendelése vállalkozási szerződés keretében, a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, ’Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása’ című pályázattal összefüggésben” tárgyú közbeszerzési eljárásának (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1242/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
az ITU Telecom World 2015 konferencia magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatmegosztásról
A Kormány
1. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy lássa el az „ITU Telecom World 2015” konferencia (a továbbiakban:
Konferencia) megrendezésével kapcsolatos szervezési, koordinációs és felügyeleti, valamint protokolláris
feladatokat,
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse el a Konferencia szakmai programjához illeszkedő magyar
blokk szakmai programját, szakmai ütemtervét, valamint a Konferencia idején felállítandó Magyar Pavilonra
vonatkozó szakmai koncepciót.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. április 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1243/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás
felülvizsgálatára irányuló diplomáciai értekezleten való részvételre, valamint a megállapodás új szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálatára irányuló diplomáciai értekezleten (a továbbiakban:
Értekezlet) Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazza az igazságügyi minisztert, hogy az Értekezleten részt vevő küldöttség tagjait a külgazdasági és
külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
3. a Megállapodás új szövegével – a szöveg részletes tartalmi elemeinek ismeretében – egyetért;
4. felhatalmazza az igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás új szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás új szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
6. felhívja az igazságügyi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert a Megállapodás új szövegének
végleges megállapítását követően a Megállapodás új szövegének kihirdetéséről szóló törvénytervezet
előkészítésére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1244/2015. (IV. 20.) Korm. határozata
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
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2. felhatalmazza az igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény tervezetét az Egyezmény
szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 31/2015. (IV. 20.) ME határozata
Magyarországnak az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bankhoz történő csatlakozásához szükséges
nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarországnak az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bankhoz történő csatlakozásához szükséges
nemzetközi szerződés létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a szerződés létrehozását követően a szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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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: Köves Béla ügyvezető.

