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III. Kormányrendeletek

A Kormány 110/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához a kárrendezés iránti kérelem kormányablakon keresztül 
történő benyújtásáról

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  1.  melléklet tartalmazza azokat a  kijelölt kormányablakokat, ahol be lehet nyújtani a  Quaestor Károsultak 
Kárrendezési Alapja (a továbbiakban: Alap) részére a  Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő 
alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény 9.  § (3)  bekezdésében foglaltak szerint a  kárrendezés iránti 
kérelmeket.

 (2) A  kormányablakhoz az  Alapnak címzett kérelmeket zárt borítékban kell benyújtani, a  borítékon fel kell tüntetni 
az Alap nevét, és – feladóként – a kérelmező nevét és lakcímét. A benyújtó a kérelem átvételéről elismervényt kap.

2. §  A kérelem benyújtásával összefüggő egyéb szabályokat az Alap kárrendezési szabályzata tartalmazza.

3. §  Ez a rendelet 2015. május 6-án lép hatályba, és 2015. június 6-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 60. szám 5547

1. melléklet a 110/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez

1.	  melléklet	  a	  …/2015.	  (…)	  Korm.	  rendelethez

1 Kecskemét 6000 Deák Ferenc tér 3.

2 Pécs 7633 Szántó Kovács utca 1.

3 Békéscsaba 5600 Szabadság tér 11-17. 

4 Miskolc 3530 Csizmadia köz 1.

5 Hódmezővásárhely 6800 Kossuth tér 1.
6 Szeged 6722 Rákóczi tér 1.

7 Dunaújváros Október 23-a tér 1.
8 Székesfehérvár 8000 Piac tér 10.

9 Budapest 1024 Margit körút 47-49.
10 Budapest 1051 Erzsébet tér 3.

11 Győr 9027 Nagysándor József utca 31.
12 Sopron Állomás utca 2.

13 Debrecen 4024 Piac utca 42-48.

14 Eger 3300 Klapka György utca 9.
15 Gyöngyös Kossuth Lajos utca 37.

16 Szolnok 5000 Kossuth tér 5/a

17 Tatabánya 2800 Bárdos László utca 2. (Omega Pláza)

18 Salgótarján 3100 Múzeum tér 1.

19 Érd 2030 Budai út 24.

20 Kaposvár 7400 Csokonai utca 3.

21 Nyíregyháza 4400 Hősök tere 3.

22 Szekszárd 7100 Augusz Imre utca 7.

23 Szombathely 9700 Hollán Ernő utca 1.

24 Veszprém Budapest út 3-5.

25 Nagykanizsa 8800 Fő utca 24.
26 Zalaegerszeg 8900 Kossuth utca 17-19.

Fejér - összesen: 2 helyszín

Bács-Kiskun - összesen: 1 helyszín

Baranya - összesen: 1 helyszín

Békés - összesen: 1 helyszín

Borsod-Abaúj-Zemplén - összesen: 1 helyszín

Csongrád - összesen: 2 helyszín

Komárom-Esztergom - összesen: 1 helyszín

Budapest Főváros - összesen: 2 helyszín 

Győr-Moson-Sopron - összesen: 2 helyszín

Hajdú-Bihar - összesen: 1 helyszín

Heves - összesen: 2 helyszín

Jász-Nagykun-Szolnok - összesen: 1 helyszín

Veszprém - összesen: 1 helyszín

Zala - összesen: 2 helyszín

Quaestor károsultak kárrendezését célzó kérelemeket befogadó Kormányablakok

Szabolcs-Szatmár-Bereg - összesen: 1 helyszín

Tolna - összesen: 1 helyszín

Vas - összesen: 1 helyszín

Nógrád - összesen: 1 helyszín

Pest - összesen: 1 helyszín

Somogy - összesen: 1 helyszín
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A Kormány 111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 5.  § tekintetében a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 6.  § és az  1–3.  melléklet tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában,
a 7. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„6. a kontrolling tevékenységet,”

 (2) Az R. 6. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„9. a  humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel, így különösen az  illetmény- és juttatási rendszerrel, 
a rekonverzió elveivel, a hosszú távú humánpolitikai intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását, továbbá 
a korrupció elleni tevékenység ágazati összehangolását,”

 (3) Az R. 6. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„10. a felsőoktatás, a közoktatás, a szakképzés, a tudományos kutatás Honvédséget érintő felső szintű feladatainak 
végrehajtását,”

 (4) Az R. 6. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„29. az anyagi szabványosítási, egységesítési és a katonai minőségügyi feladatok végrehajtását, továbbá a biztonsági 
beruházások megvalósítását,”

 (5) Az R. 6. § (1) bekezdés 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„30. a közbeszerzések és a beszerzések megvalósítását,”

 (6) Az R. 6. § (1) bekezdés 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„31. a  környezetvédelem és a  természetvédelem Honvédséget érintő infrastrukturális és beruházási feladatainak 
végrehajtását,”

 (7) Az R. 6. § (1) bekezdése a következő 33–36. ponttal egészül ki:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„33. a nemzeti rendezvények koncepciójának kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
34. a társadalmi kapcsolattartással, így különösen a Honvédség érdekképviseleti szerveivel történő együttműködéssel, 
a  magyarországi vallási felekezetekkel történő kapcsolattartással, a  katonai hagyományőrzéssel, továbbá 
a  kulturális és katonai pályára-irányítással összefüggő feladatokat ellátó a  felsőoktatási és köznevelési intézmény 
tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
35. a HM Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali működésének felügyeletével kapcsolatos tevékenységet, és
36. az ifjúságpolitika és az esélyegyenlőség Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását.”
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2. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik
a) a 6. § (1) bekezdés 33–34., 36. pontjában meghatározott szakterület szakmai irányítása,
b) a Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali működésének felügyelete.”

 (2) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 6., 22–27., 29., 
31. és 32. pontjában meghatározott szakterület szakmai irányítása.”

 (3) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)–(3)  bekezdésen túl a  helyettes államtitkárok gyakorolják a  jogszabályokban, a  közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben és a belső rendelkezésekben hatáskörükbe utalt feladatköröket, továbbá ellátják 
mindazokat a feladatokat, amelyekkel őket a miniszter és a közigazgatási államtitkár eseti jelleggel megbízza.”

3. §  Az R. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti képzéseket, felkészítéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kara által szervezett honvédelmi igazgatási tanfolyamok és szakirányú képzések keretében 
kell végrehajtani. A  honvédelmi feladatok végrehajtásában érintett személyek képzéseken, felkészítéseken való 
részvételét a honvédelemben közreműködő szerv vezetője tervezi és biztosítja.”

4. §  Az R. VIII. Fejezete helyébe következő rendelkezés lép:
„VIII. FEJEZET
A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖZPONTI HIVATALOK
37. § (1) A HM VH a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, mely 
a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezeten belül önálló címként nem szerepel.
(2) A  HM VH a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetként a  honvédelmi igazgatás központi 
döntés-előkészítő és végrehajtás-koordináló szakmai szerve, amely a  honvédelmi igazgatási feladatok mellett 
a jogszabályokban és szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb 
védelmi igazgatási feladatokat is ellátja.
(3) A HM VH igazgatóságokra tagolódik.
(4) A HM VH vezetője és helyettese megbízatása határozatlan időre szól.
(5) A  HM VH vezetője – ha kormánytisztviselő – főosztályvezetői alapilletményre, vezetői illetménypótlékra és 
juttatásokra jogosult. A  HM VH vezetője illetményét és juttatásait – ha hivatásos vagy szerződéses állományú 
katona – a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján kell megállapítani.
(6) A HM VH vezetőjének a helyettese – ha kormánytisztviselő – főosztályvezető-helyettesi alapilletményre, vezetői 
illetménypótlékra és juttatásokra jogosult. A  HM VH vezetője helyettesének az  illetményét és juttatásait – ha 
hivatásos vagy szerződéses állományú katona – a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján kell megállapítani.
38.  § (1) A  HM Hatósági Hivatal (a  továbbiakban: HM HH) a  miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként 
működő központi költségvetési szerv, mely a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezeten belül önálló címként 
nem szerepel.
(2) A  HM HH a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetként a  honvédelmi ágazat országos 
illetékességű integrált katonai hatósága, amely a  jogszabályban hatáskörébe utalt hatósági, szakhatósági, 
közigazgatási egyeztetési, szakmai irányítói, valamint a  szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 
egyéb feladatokat is ellátja.
(3) A HM HH igazgatóságokra tagolódik.
(4) A HM HH vezetője és helyettese megbízatása határozatlan időre szól.
(5) A  HM HH vezetője – ha kormánytisztviselő – főosztályvezetői alapilletményre, vezetői illetménypótlékra és 
juttatásokra jogosult. A  HM HH vezetője illetményét és juttatásait – ha hivatásos vagy szerződéses állományú 
katona – a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján kell megállapítani.
(6) A HM HH vezetőjének a helyettese – ha kormánytisztviselő – főosztályvezető-helyettesi alapilletményre, vezetői 
illetménypótlékra és juttatásokra jogosult. A  HM HH vezetője helyettesének az  illetményét és juttatásait – ha 
hivatásos vagy szerződéses állományú katona – a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján kell megállapítani.”

5. § (1) Az R. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  1.  melléklet szerinti I. kategóriába sorolt személyekkel, valamint a  II. kategória 1–17. és 19. számon 
meghatározott szervek, szervezetek által meghagyásra kijelölt munkakört betöltő foglalkoztatottal – a  munkakör 
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betöltésének időtartama alatt – a Honvédség nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn önkéntes tartalékos szolgálati 
jogviszonyt.”

 (2) Az R. 64. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha az  önkéntes tartalékos állományba jelentkező az  1.  melléklet szerinti I. kategóriába sorolt személy, 
a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve írásban tájékoztatja az  önkéntes tartalékos 
állományba jelentkezőt, hogy a (4a) bekezdés szerinti eljárás alapján létesíthet önkéntes tartalékos jogviszonyt.
(6) Ha az önkéntes tartalékos állományba jelentkező személy munkáltatója az 1. számú melléklet szerinti II. kategória 
1–17. és 19. számon meghatározott szerv vagy szervezet, a katonai igazgatás területi szerve az önkéntes tartalékos 
állományba jelentkező személy munkáltatóját írásban megkeresi, nyilatkozzon arról, hogy az  önkéntes tartalékos 
szolgálat vállalására jelentkező foglalkoztatottja által betöltött munkakört kijelölte-e meghagyásba. Az  önkéntes 
tartalékos állományba jelentkező személy munkáltatója a katonai igazgatás területi szerve megkeresésére 8 napon 
belül írásban válaszol.
(7) Ha a  (6)  bekezdés szerint megkeresett munkáltató nyilatkozata alapján az  önkéntes tartalékos állományba 
jelentkező személy által betöltött munkakör meghagyásba került kijelölésre, a  katonai igazgatás területi szerve 
írásban tájékoztatja a jelentkezőt, hogy munkaköre ellátása mellett a (4a) bekezdés szerinti eljárás alapján létesíthet 
önkéntes tartalékos jogviszonyt.
(8) Az  önkéntes tartalékos munkáltatója, ha foglalkoztatottja munkaköre az  önkéntes tartalékos jogviszony 
létesítését követően kerül kijelölésre meghagyásba, vagy a  foglalkoztatottat új – meghagyásba kijelölt – 
munkakörben kívánja foglalkoztatni, a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervét, 
a munkakör meghagyásba történő kijelölését, illetve az új – meghagyásba kijelölt – munkakör foglalkoztatott általi 
betöltését követő 8 napon belül, írásban tájékoztatja. Ebben az esetben a Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve a  meghagyásba kijelölt munkakört betöltő önkéntes tartalékost írásban tájékoztatja, hogy 
a (4a) bekezdés szerint eljárás alapján tarthatja fenn önkéntes tartalékos jogviszonyát.”

 (3) Az R. 64. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  önkéntes tartalékos jogviszony fenntartása iránti kérelmet a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve írásos tájékoztatása kézhezvételét követő 8. napig lehet benyújtani.
(10) Ha a kérelem a (9) bekezdés szerinti határidőig nem érkezik meg a Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szervéhez, vagy az  önkéntes tartalékos kérelmét a  miniszter elutasítja, az  állományilletékes 
parancsnok, a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által a  (9)  bekezdésben 
meghatározott határidő lejártáról, vagy a  kérelem elutasításáról szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 
munkanapon az önkéntes tartalékos jogviszonyát a (4) bekezdés alapján megszünteti.”

6. § (1) Az R. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. §  Az R. 1. § n) pontjában a „katasztrófavédelmi” szövegrész helyébe a „rendvédelmi” szöveg lép.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez

 1.  Az R. 5. melléklete I. része helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Ingatlanok
– közoktatási, felsőoktatási intézmény,
– irodaépület,
– kollégium,
– szálloda (hotel, motel, panzió),
– szabadidőközpont,
– folyamatosan vagy időszakosan üzemelő kemping,
– vendégház,
– művelődési ház,
– közösségi ház,
– sporttelep,
– meglévő, kiépített óvóhely,
– hűtőház,
– logisztikai bázis,
– raktár (a tárolható anyag fajtájának feltüntetésével),
– gépkocsi tárolóhely (telephely),
– mélygarázs,
– technikai eszköz javítóműhely (szerviz és karbantartó is),
– gépjárműmosó,
– üzemanyagtöltő állomás,
– kikötő,
– vasúti rakodó,
– repülőtér,
– leszállóhely,
– fedett technikai eszköz tároló (hangár).”

 2.  Az R. 5. melléklet II. része a következő G)–K) ponttal egészül ki:
(Szolgáltatások)
„G) Légijármű karbantatás,
H) Légijármű földi kiszolgálás,
I) Légijármű üzemeltetés,
J) Légiközlekedési szakszemélyzet oktatás,
hajózó személyzet képzés,
légiforgalmi irányító képzés,
légijármű karbantartó képzés.
K) Légiforgalmi szolgáltatás
repüléstájékoztatás,
légiforgalmi irányítás (körzeti irányítás, közelkörzeti irányítás, repülőtéri irányítás).”



5552 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 60. szám 

2. melléklet a 111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez

 1.  Az R. 6. melléklet G)–I) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„G) Légijárművek:
– pilóta által vezetett repülőgép és helikopter,
– olyan pilóta nélküli légijármű, amelynek
1. felszálló tömege nagyobb, mint 5 kg,
2. képes 1 kg feletti hasznos teher szállítására,
3. hatótávolsága: nagyobb, mint 2 km, és
4. repülési magassága: 100 ft (33 m) AGL fölött van.
– ejtőernyő.
H) Légijármű előkészítő és kiszolgáló eszközök, berendezések:
– jégtelenítő berendezés/gépjármű,
– légijármű vontató gépjármű,
– légijármű indító berendezés/gépjármű,
– oxigén töltő berendezés/gépjármű,
– levegő töltő berendezés/gépjármű,
– hidraulika ellenőrző berendezés/gépjármű,
– levegő melegítő berendezés/gépjármű,
– önjáró/vontatható utaslépcső.
I) Légiközlekedési hatósági engedélyhez kötött repülésgyakorló berendezések, szimulátorok.”

3. melléklet a 111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez

 1.  Az R. 7. melléklet D) rész 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A légijármű az érvényes üzemeltetési okmányokban előírtaknak megfelelően legyen üzemképes állapotban.
2. Az  átadás időpontjáig esedékes időszakos, repülési eszközökhöz, évszakokhoz kötött karbantartási, műszaki 
munkák legyenek végrehajtva.
3. A légijárművekkel együtt át kell adni
a) az  üzemeltetéshez és karbantartáshoz, egyszerű javításokhoz szükséges rendszeresített szerszámkészletet és 
egyéb tartozékokat;
b) az állóhelyen történő rögzítéshez, takaráshoz szükséges eszközöket;
c) a rendszeresített ejtőernyőket, a hozzá tartozó készleteket, és nyitó automatákat;
d) a légijármű teljes műszaki és üzemeltetési okmányait.”
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A Kormány 112/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1. és 32. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. 
(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A VET 96–97. §-a szerint kiszabható bírság felső határa a következő összegek közül a magasabb:
a) az engedélyes engedélyköteles tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a,
b) százmillió forint,
c) átviteli rendszerirányító esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző éves forgalmának 10%-a vagy
d) vertikálisan integrált vállalkozás esetén a  tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző éves forgalmának 
10%-a.”

2. §  Hatályát veszti a VET Vhr. 7. § (6a) bekezdése.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
132. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bírság felső határa engedélyesek esetében a következő összegek közül a magasabb:
a) az engedélyes engedélyköteles tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a,
b) 100 millió forint,
c) a szállítási rendszerüzemeltető esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 
10%-a vagy
d) vertikálisan integrált vállalkozás esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 
10%-a.”

3. Záró rendelkezések

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

5. §  Ez a rendelet
a) 1.  §-a és 2.  §-a a  villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2003/54/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 37. cikk 
(4) bekezdés d) pontjának és 15. cikk (6) bekezdésének,

b) 3.  §-a a  földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2003/55/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk (4) bekezdés 
d) pontjának

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 113/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi 
területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 35/A.  § 
(1)  bekezdésében, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
175. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 8. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 29.  pontjában, a  földmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 38.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 174/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.  évi 
CCXII.  törvény 104.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, valamint a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi 
CXXII. törvény 72. § g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 38/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (4) bekezdés szerinti küldeményeket az 1. melléklet szerinti szerv köteles átvenni, illetve ha a küldemények 
között tévesen továbbított küldemény található, azt haladéktalanul továbbítja a helyes címzett részére.”

2. §  Az R. 38/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  érkeztető rendszer által tévesen továbbított küldeményt a  fogadó szerv a  címzettnek elektronikus úton 
haladéktalanul átadja és az  átadásról az  érkeztető rendszert haladéktalanul értesíti. Ha a  tévesen továbbított 
küldeményről a címzett nem állapítható meg vagy a címzett nem az 1. mellékletben felsorolt szerv, a fogadó szerv 
az érkeztető rendszer működtetőjét erről a tényről haladéktalanul értesíti és a küldeményt az iratkezelő rendszerből 
törli.”

3. §  Az R. 68. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés rendelkezését, ha a változtatás:
a) az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben végzett érkeztetést és expediálást érinti vagy
b) az  – önkormányzati ASP központról szóló kormányrendelet szerinti – önkormányzati ASP központhoz történő 
csatlakozás miatt szükséges.”

4. § (1) Az R. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendeletnek az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról szóló 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr. 1.) és a  veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint 
az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
34/2015. (II. 27.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr. 2.) megállapított, az  érkeztető rendszerre vonatkozó 
rendelkezéseit 2015. május 1-jétől kell alkalmazni.”

 (2) Az R. 70. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E  rendelet Módr. 1.-gyel és Módr. 2.-vel, továbbá az  önkormányzati ASP központról és a  közfeladatot ellátó 
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
62/2015. (III. 24.) Korm. rendelettel megállapított, az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítására irányuló 
szolgáltatásra vonatkozó rendelkezései alkalmazásának időpontját külön jogszabály határozza meg.”

 (3) Az R. 70. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az egységes ügyiratkezelő rendszer:
a) érkeztető rendszere, valamint az 58. § szerinti elektronikus úton történő iratküldés 2015. április 30-ig,
b) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítására irányuló szolgáltatása az  (1a)  bekezdés szerinti 
jogszabályban meghatározott alkalmazási időpontig
próbaüzemmódban működik.
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(3) E rendelet Módr. 1.-gyel és Módr. 2.-vel megállapított rendelkezéseit a próbaüzemmód időszakára is alkalmazni 
kell. Az érkeztető rendszer működtetője írásban értesíti:
a) a postai szolgáltatót az 1. mellékletben felsorolt szervek érkeztető rendszer próbaüzemmódjába,
b) az 1. mellékletben felsorolt szerveket a postai szolgáltató írásbeli jelzése alapján az elektronikus irat papír alapú 
irattá alakítására irányuló szolgáltatás próbaüzemmódjába
történő bevonásának ütemezéséről.”

5. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R.
a) 38/C.  § (3)  bekezdésében a „különböző ügyekhez tartozó” szövegrész helyébe a „különböző címzetteknek 

szóló”,
b) 38/D. § (2) bekezdésében a „dokumentáltan megküldi” szövegrész helyébe a „dokumentáltan, a kérelemben 

megjelölt módon, a kérelmező költségére átadja”
szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R. 2. melléklet II. pont o) alpontja.

8. §  A földhivatalok, valamint a  Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá 
egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet I. Fejezete a  következő 
6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A beadványok címzése
8/A.  § (1) A  beadvány postai úton történő benyújtása esetén a  küldeményen fel kell tüntetni az  illetékes 
kormányhivatalnak vagy járási hivatalnak a  fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló MvM utasítás szerinti, e  rendelet alapján földügyi igazgatási, valamint telekalakítási 
hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységét vagy a  FÖMI-t mint ingatlanügyi hatóságot. A  szervezeti egység 
feltüntetésének hiányában a  beadvány kezelésére a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38/B. §-a irányadó.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti feladatokat érintő egyes eljárásokat, valamint a küldeményen feltüntetendő szervezeti 
egységek nevét és címét közzé kell tenni a  miniszter által vezetett minisztérium, a  kormányhivatalok, valamint 
a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján.”

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 113/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Az R. 2. melléklet II. pontja a következő o) alponttal egészül ki:
(Speciális kivételek:)
„o) a  földhivatalok, valamint a  Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá 
egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet I. Fejezete szerint 
meghatározott földügyi igazgatási feladatok körébe tartozó küldemények.”
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A Kormány 114/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az  egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha 
jogszabály rövidebbet nem állapít meg – harminc nap.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tíz nap.
(3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.”

2. §  A 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 114/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A beruházások megnevezése és azonosítója

A B C

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Érintett települések

2.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0001

Délegyháza Község Ivóvízminőség 
javítása

Délegyháza

3.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0004

Borsodivánka, Cserépváralja, 
Egerlövő, Négyes, Tiszabábolna, 
Tiszavalk községek ivóvízminőség-
javítása a lakosság egészséges 
ivóvízzel történő ellátása érdekében

Borsodivánka, Egerlövő, Négyes, 
Tiszabábolna, Tiszavalk, Cserépváralja

4.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0005

„Tiszta víz” Ivóvízminőség-javító 
projekt

Baks, Balástya, Balotaszállás, 
Csólyospálos, Dóc, Kömpöc, 
Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank, 
Szatymaz, Zsana

5.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0008

Jánoshalma-Mélykút 
Ivóvízminőség-javító Projekt

Jánoshalma, Mélykút-Öregmajor, 
Mélykút

6.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0009

Taksony települési 
vízminőség-javító program

Taksony
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7.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0010

Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Báránd, Bedő, Berekböszörmény, 
Derecske, Furta, Hortobágy, Hortobágy-
Szásztelek, Kaba, Körösszegapáti, 
Nádudvar, Tetétlen, Vekerd, Zsáka

8.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0012

Hevesi kistérségi települések (Heves, 
Kömlő, Pély) ivóvízminőség-javító 
programjának II. üteme

Heves, Kömlő, Pély

9.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0013

Vajszló Nagyközség ivóvíz tisztítása 
és hálózatfejlesztése

Vajszló

10.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0014

Dél-Békési Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Medgyesegyháza, 
Medgyesegyháza-Bánkút, Újkígyós

11.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0015

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség 
Javító Projekt

Akasztó, Csengőd, Fülöpszállás, 
Imrehegy, Jakabszállás, Kaskantyú, 
Kecel, Kiskőrös, Kiskőrös-Ökördi, 
Páhi, Soltszentimre, Tabdi, Tázlár, 
Császártöltés, Soltvadkert, Kunszállás

12.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0017

Gyula-Elek Ivóvízminőség Javító 
Projekt

Gyula, Elek

13.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0019

Szentes és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Projekt

Derekegyház, Derekegyház-Tompahát, 
Szentes-Kajánújfalu, Szentes-Lapistó, 
Szentes-Magyartés, Szentes, Belsőecser 
külterület, Veresháza külterület

14.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0021

Mórahalom és Térsége 
Ivóvízminőség-javító program

Ásotthalom, Bordány, Domaszék, 
Forráskút, Mórahalom, Öttömös, 
Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék

15.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0023

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Program

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpháza, 
Fülöpjakab, Gátér, Izsák, Ágasegyháza, 
Kecskemét, Ballószög, Helvécia, 
Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunfélegyháza-Aranyhegy, Kunadacs, 
Kunbaracs, Kunpeszér, Lajosmizse, 
Lakitelek, Nyárlőrinc, Orgovány, 
Pálmonostora, Pálmonostora-
Aranyhegy, Petőfiszállás, Szabadszállás, 
Tiszaalpár, Tiszakécske, Városföld, 
Tass-Gudmonfok térségi (Apostag, 
Dunavecse, Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass)

16.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0024

Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító 
projekt

Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget, 
Újszentiván, Zsombó

17.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0025

Makó és térsége 
ivóvízminőség-javító Projekt

Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, 
Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, 
Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, 
Kövegy, Magyarcsanád, Makó, 
Makó-Rákos, Maroslele, Pitvaros, 
Óföldeák, Nagylak, Nagyér

18.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0028

Kiskunhalas Ivóvízminőség Javító 
Projekt

Bácsszőlős, Bodoglár-Tajó, Borota, 
Csikéria, Harkakötöny, Jászszentlászló, 
Kelebia, Kéleshalom, Kiskunhalas, 
Kiskunmajsa, Kiskunmajsa-Bodoglár, 
Kisszállás, Kisszállás-Újfalu, Kunfehértó, 
Móricgát, Rém, Tompa



5558 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 60. szám 

19.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0036

Bugyi Nagyközség kútvizeinek 
kezelése az ivóvízminőség-javítása 
érdekében

Bugyi, Bugyi-Felsővány

20.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0038

Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító 
projekt

Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, 
Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, 
Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, 
Dávod, Érsekcsanád, Érsekhalma, 
Felsőszentiván, Gara, Hajós, 
Hercegszántó, Katymár, Kunbaja, 
Madaras, Mátételke, Nagybaracska, 
Nemesnádudvar, Sükösd, Szeremle, 
Tataháza, Vaskút

21.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0041

Áporka Község Ivóvízminőség 
javítása

Áporka

22.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0042

Apaj Község vízminőségének 
javítása, a Kunszentmiklós-Apaj 
vízellátó távvezeték megépítésével

Apaj

23.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0044

Hódmezővásárhely-Mártély-
Székkutas Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Hódmezővásárhely, 
Hódmezővásárhely-Batida, 
Hódmezővásárhely-Erzsébet, 
Hódmezővásárhely-Kútvölgy, 
Hódmezővásárhely-Szikáncs, Mártély, 
Székkutas

24.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0046

Az Észak-Magyarországi Régió 
településein élő lakosság 
egészséges ivóvízzel való 
ellátásának biztosítása

Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, 
Abaújszántó, Abaújvár, Alsógagy, 
Baktakék, Bekecs, Bodrogkeresztúr, 
Bodrogkisfalud, Boldogkőújfalu, 
Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, 
Csobaj, Damak, Encs, Erdőbénye, 
Erdőhorváti, Fáj, Fancsal, Felsődobsza, 
Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, 
Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, 
Gagyvendégi, Garadna, Gibárt, 
Golop, Göncruszka, Hejce, Hejőbába, 
Hejőkeresztúr, Hejőpapi, Hejőszalonta, 
Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, 
Keresztéte, Komlóska, Korlát, 
Krasznokvajda, Kupa, Legyesbénye, 
Litka, Mád, Méra, Mezőzombor, Monok, 
Nagykinizs, Nemesbikk, Novajidrány, 
Nyésta, Olaszliszka, Pányok, Pere, Prügy, 
Rátka, Sárospatak, Szalaszend, Szászfa, 
Szegi, Szegilong, Szentistvánbaksa, 
Szerencs, Taktabáj, Taktakenéz, Tállya, 
Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj, 
Tolcsva, Vámosújfalu, Vilmány, Vizsoly

25.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0048

Olcsvaapáti Község 
Vízminőség-javító Projektje

Olcsvaapáti

26.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0050

„Közösen a tiszta vízért Beszterec-
Kemecse-Tiszarád-Vasmegyer” 
Ivóvízminőség-javító program

Beszterec, Kemecse, Tiszarád, 
Vasmegyer
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27.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0003

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Kajdacs községben

Kajdacs

28.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0005

Szigetcsép Község Ivóvízminőség 
javítása

Szigetcsép

29.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0007

„Öntsünk tiszta vizet a pohárba” Püspökladány

30.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0008

Nagykálló Város 
Ivóvízminőség-javító Projekt

Nagykálló

31.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0018

Barlahida Község ivóvízhálózatának 
fejlesztése

Barlahida

32.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0011

Dunavarsány Város – 
Szigetszentmárton Község 
ivóvízminőség javítása

Dunavarsány, Szigetszentmárton

33.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0012

Észak-Hajdúsági 
Ivóvízminőség-javító Projekt

Görbeháza, Hajdúdorog, Hajdúnánás

34.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0016

Első Szatmári Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Hodász, Kántorjánosi, Nagydobos, 
Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírkáta, 
Nyírparasznya, Őr, Rohod, Szamoskér, 
Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja

35.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0018

Csataszög, Hunyadfalva, 
Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly 
Ivóvízminőség-javító Projekt

Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, 
Nagykörű, Tiszasüly

36.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0019

Szatmári Ivóvízminőség-javító 
projekt

Jármi, Kérsemjén, Kisar, Mátészalka, 
Nábrád, Nagyar, Nyírcsaholy, 
Nyírmeggyes, Ópályi, Panyola, Papos, 
Tivadar

37.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0029

Kelet-Hajdúsági 
Ivóvízminőség-javító projekt

Hosszúpályi, Létavértes, Mikepércs, 
Nyíradony, Nyíradony-Tamásipuszta, 
Vámospércs, Újléta

38.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0031

Jászsági Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Alattyán, Jánoshida, Jászapáti, 
Jászboldogháza, Jászivány, Jászkisér, 
Jászladány, Pusztamonostor

39.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0032

Beregi Ivóvízminőség-javító Projekt

Jánd, Vásárosnamény-Gergelyiugornya, 
Vásárosnamény-Perényitanya, 
Dombrád, Nyírmada, Pusztadobos, 
Tiszaadony, Tiszaszalka, Tiszavid, 
Vásárosnamény

40.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0036

Nyírségi Ivóvízminőség-javító 
projekt

Baktalórántháza, Bátorliget, Bocskaikert, 
Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kisléta, 
Laskod, Nyírbogát, Nyírjákó, Nyírkarász, 
Nyírkércs, Petneháza, Ramocsaháza, 
Téglás, Terem, Újfehértó

41.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2011-0002

Tiszazugi Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Csépa, Cserkeszőlő, Martfű, Nagyrév, 
Öcsöd, Szelevény, Szelevény-
Pálóczipuszta, Tiszainoka, Tiszaföldvár, 
Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug, 
Kunszentmárton, Kunszentmárton-
Kungyalu, Tiszakürt-Bogaras

42. KEOP-7.1.0/11/2011-0110
Csokonyavisonta és Rinyaújlak 
ivóvízminőség-javítási projekt 
előkészítése

Csokonyavisonta, Rinyaújlak
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43. KEOP-7.1.0/11-2011-0021

A Somogy megyei Gölle 
Büssü és Patalom települések 
ivóvízminőség-javító programjának 
előkészítése

Büssü, Gölle, Patalom

44. KEOP-7.1.0/11-2011-0029
Ivóvízminőség-javítás Lórév 
Községben

Lórév

45. KEOP-7.1.0/11-2011-0030 Ivóvízminőség-javítás Törtelen Törtel

46. KEOP-7.1.0/11-2011-0031
Ivóvízminőség-javító beruházás 
Jászkarajenő községben

Jászkarajenő

47. KEOP-7.1.0/11-2011-0034
Szigetbecse települési 
ivóvízminőség-javító projekt

Szigetbecse

48. KEOP-7.1.0/11-2011-0038
Ivóvízminőség-javítási beruházás 
Nyírábrány településen

Nyírábrány

49. KEOP-7.1.0/11-2011-0044
Tiszaszőlős község 
ivóvíz-minőségének javítása 
a derogáció keretében

Tiszaszőlős

50. KEOP-7.1.0/11-2011-0045
Magyarmecske és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Programja

Magyarmecske, Magyartelek, 
Kisasszonyfa, Gilvánfa

51. KEOP-7.1.0/11-2011-0049
Tiszafüred Város Ivóvízminőség-
javítási Projekt

Tiszafüred, Tiszafüred-Kócsújfalu

52. KEOP-7.1.0/11-2011-0050
Apagy és Térsége 
ivóvízminőség-javító projekt

Apagy, Levelek, Ófehértó, Napkor, 
Magy, Nyírtét, Besenyőd, Nyíribrony, 
Ófehértó-Ligettanya

53. KEOP-7.1.0/11-2011-0051
Nyírbátor és Térsége 
ivóvízminőség-javító projekt

Nyírbátor, Nyírvasvári, Nyírgyulaj

54. KEOP-7.1.0/11-2011-0054
Sárrétudvari és térsége 
ivóvízminőség-javító beruházása

Sárrétudvari, Biharnagybajom, Szerep

55. KEOP-7.1.0/11-2011-0055
Komádi és Magyarhomorog 
ivóvízminőség-javító beruházása

Komádi, Komádi-Dobaipuszta, 
Komádi-Gyártelep, Magyarhomorog

56. KEOP-7.1.0/11-2011-0057
Ivóvízminőség-javítást célzó 
beruházás előkészítése 
Fábiánsebestyénen

Fábiánsebestyén

57. KEOP-7.1.0/11-2011-0058
Bagamér és Álmosd 
ivóvízminőség-javító beruházása

Álmosd, Bagamér

58. KEOP-7.1.0/11-2011-0059
Tiszajenő és Tiszavárkony 
ivóvízminőség-javító beruházása

Tiszajenő, Tiszavárkony

59. KEOP-7.1.0/11-2011-0061
Ivóvízminőség-javító beruházás 
Balkány településen

Balkány, Balkány-Abapuszta, 
Balkány-Perkedpuszta

60. KEOP-7.1.0/11-2011-0064
Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító 
beruházása

Nagykereki, Bojt, Körösszakál, 
Nyírmártonfalva

61. KEOP-7.1.0/11-2011-0065
Ivóvízminőség-javítást célzó projekt 
előkészítése Szegváron

Szegvár

62. KEOP-7.1.0/11-2011-0067
Ivóvízminőség-javító beruházás 
Monostorpályi településen

Monostorpályi

63. KEOP-7.1.0/11-2011-0071 Hantosi ivóvíz arzén mentesítése Hantos

64. KEOP-7.1.0/11-2011-0082
Királyegyháza és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Programja

Királyegyháza, Szentdénes, Sumony, 
Gyöngyfa

65.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0033

Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 
Túrkeve
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66. KEOP-7.1.0/11-2011-0106
Darány ivóvízminőség-javítási 
projekt előkészítése

Darány

67. KEOP-7.1.0/11-2011-0112
Hetvehely térségének 
ivóvízminőségjavító programja

Hetvehely

68. KEOP-7.1.0/11-2011-0113
Mindszent vízellátó rendszerének 
önálló fejlesztése

Mindszent

69. KEOP-7.1.0/11-2011-0116
Ivóvízminőség-javítás Gönc 
településen

Gönc

70. KEOP-7.1.0/11-2011-0119
Háromfa és Bakháza 
Ivóvízminőség-javító Program

Háromfa, Bakháza

71. KEOP-7.1.0/11-2012-0016
Egészséges ivóvizet Pálmajor 
lakóinak

Pálmajor

72. KEOP-7.1.0/11-2012-0017
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító 
Program

Nagybánhegyes

73. KEOP-7.1.0/11-2012-0030

A Fejér Megyei Integrált 
Szociális Intézmény Polgárdi-
Tekerespusztai telephelyének 
ivóvízminőség-javítása

Polgárdi-Tekerespuszta

74. KEOP-7.1.0/11-2012-0036
Ivóvízminőség-javítás 
Hajdúbagoson

Hajdúbagos

75. KEOP-7.1.0/11-2012-0057
Ivóvízminőség-javító beruházás 
Kokad településen

Kokad

76.
KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0013

Szigetvári Kistérség 
Ivóvízminőség-javító programja

Almamellék, Bánfa, Boldogasszonyfa, 
Bürüs, Dencsháza, Endrőc, 
Gyöngyösmellék, Horváthertelend, 
Ibafa, Katádfa, Kétújfalu, Kistamási, 
Magyarlukafa, Molvány, Nemeske, 
Pettend, Rózsafa, Somogyhárságy, 
Szentegát, Szentlászló, Szörény, 
Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Zádor

77.
KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0014

Surján Völgyi Ivóvízminőség javító 
program

Bőszénfa, Sántos, Szentbalázs, Cserénfa, 
Hajmás, Kaposgyarmat, Gálosfa

78.
KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0017

A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási 
területén (Észak- és Közép-Zala 
megye) lévő településeinek 
ivóvízminőség javítása és vízellátás 
fejlesztése

Zalaegerszeg, Bagod, Becsvölgye, 
Boncodfölde, Csonkahegyhát, 
Dobronhegy, Hagyárosbörönd, Kávás, 
Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, 
Pálfiszeg, Zalaboldogfa Zalaszentgyörgy

79.
KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0018

Drávamenti Ivóvízminőség-javító 
program

Adorjás, Baranyahidvég, Drávacsehi, 
Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Gordisa, 
Illocska, Kisszentmárton-Mailáthpuszta, 
Kórós, Lapáncsa, Magyarbóly, Matty, 
Sámod

80.
KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0024

Kiskunlacháza Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Kiskunlacháza, Kiskunlacháza-Duna

81.
KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0025

Dombóvár és térsége ivóvízminőség 
javító programja

Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csorna, 
Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, 
Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, 
Szabadi

82.
KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0034

Ivóvíz minőség javítása Lovasberény 
Községben

Lovasberény
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83.
KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0037

Kőröstetétlen ivóvízminőség-javítási 
programja

Kőröstetétlen

84.
KEOP-7.1.3.0/09-
2011-0018

A Baranya megyei Sellye térségének 
ivóvízminőség-javító programja

Sellye, Besence, Bogdása, Csányoszró, 
Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, 
Drávasztára, Felsőszentmárton, Hirics, 
Kákics, Kemse, Lúzsok, Markóc, Marócsa, 
Nagycsány, Okorág, Páprád, Piskó, Vejti, 
Sósvertike, Zaláta

85.
KEOP-7.1.3.0/09-
2011-0020

Majosháza Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Majosháza

86. KEOP-7.1.3.0-2008-0027
Barcsi kistérség társult 
településeinek ivóvízminőség 
javítása

Barcs, Babócsa, Bolhó, Komlósd, 
Péterhida, Somogyaracs, Drávagárdony, 
Drávatamási, Kastélyosdombó, 
Rinyaszentkirály

87. KEOP-7.1.0/11-2011-0003

Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor 
és Irota Községi Önkormányzatok 
ivóvízminőség-javító fejlesztés 
előkészítését célzó beruházás

Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor, Irota

88.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0009

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító 
Program

Almáskamarás, Békés, Békéscsaba 
(Gerla-Mezőmegyer), Bélmegyer, 
Bucsa, Csabaszabadi, Csanádapáca, 
Csárdaszállás, Csorvás, Dévaványa, 
Doboz (Szanazug), Ecsegfalva, 
Füzesgyarmat, Gerendás, Geszt, 
Gyomaendrőd (Gyomaendrőd-
Nagylapos), Gyula (József szanatórium, 
Városerdő), Kamut, Kertészsziget 
(Töviskes Major), Kétegyháza, 
Kétsoprony, Körösladány, Köröstarcsa, 
Körösújfalu, Kötegyán, Lőkösháza 
(Brédamajor), Medgyesbodzás 
(Gábortelep), Méhkerék, Mezőberény, 
Mezőgyán (Mezőgyán-Nagygyanté), 
Murony, Nagykamarás, Okány, 
Pusztaottlaka, Sarkad, Sarkadkeresztúr 
(Sarkadkeresztúr-Kisnyék), 
Szabadkígyós, Szeghalom (Halasmajor), 
Tarhos (Vizesfás), Telekgerendás, 
Újszalonta, Vésztő, Zsadány, Újiráz, 
Dombegyház, Kisdombegyház, 
Magyardombegyház, Battonya, 
Magyarbánhegyes, Dombiratos, 
Békéssámson, Csabacsűd, Gádoros, 
Hunya, Kardos, Kardoskút, Kondoros, 
Nagyszénás, Orosháza, Örménykút, 
Pusztaföldvár, Szarvas, Tótkomlós, 
Eperjes, Árpádhalom, Nagymágocs 
(Nagymágocs-Ótompahát)

89.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2009-0006

Újszilvás Község ivóvíz 
minőségének javítása

Újszilvás

90.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0001

Somló Környéki települések 
ivóvízminőség javítása

Borszörcsök
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91. KEOP-1.3.0/2F-2008-0001
Kútvizek kezelése az ivóvízminőség-
javítása érdekében

Újlengyel

92.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2009-0005

Jánossomorja Veszélyeztetett 
Vízbázisának Kiváltása

Jánossomorja

93.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0002

Vízkezelés korszerűsítése 
az ivóvízminőség-javítása 
érdekében

Újhartyán

94.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0007

Tótvázsony és Hidegkút községek 
egészséges ivóvízzel történő 
ellátása, Nemesvámos ivóvíz 
hálózatára történő rácsatlakozással 
tárgyában

Tótvázsony, Hidegkút

95.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0009

Új vízbázis létesítése 
az ivóvízminőség-javítása 
érdekében

Gyömrő

96.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0020

Ivóvízminőség javító beruházás 
Dunaszentgyörgy község 
vízművében

Dunaszentgyörgy

97.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2009-0007

Abony Város ivóvízminőség-javítási 
és ivóvízhálózat rekonstrukciós 
programjának megvalósítása

Abony

98.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0013

Kerta, Adorjánháza, Egyházaskesző 
vízellátó rendszerek ivóvízminőség 
javítása

Kerta, Adorjánháza, Egyházaskesző, 
Csögle, Karakószörcsök, Iszkáz, 
Apácatorna, Egeralja, Kiscsősz, Tüskevár, 
Várkesző, Kispirit, Nagypirit

99.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0015

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Gyönk Városában

Gyönk

100.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0021

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész ivóvízminőség-javítása

Szentgotthárd-Farkasfa

101.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0022

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Nagydorog Nagyközségben

Nagydorog

102.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0023

Vízminőség javítás Káld 
kistérségben

Káld, Borgáta, Duka, Egyházashetye, 
Kissomlyó

103.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0030

Törökszentmiklós és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Projekt

Örményes, Kuncsorba, Tiszabő, 
Tiszatenyő, Törökszentmiklós

104.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0034

Karcag-Kenderes 
Ivóvízminőség-javító Projekt

Karcag, Kenderes

105.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0002

Ivóvízminőség javító beruházás 
Szakály községben

Szakály

106.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0024

Kiskörei Vízmű technológia 
fejlesztése

Kisköre

107.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0025

Dél-Tolna Aqua Projekt, 
kétcentrumú víztermelő és tisztító 
berendezésre épülő kistérségi 
rendszer

Alsónána, Báta, Bátaszék, Decs, Őcsény, 
Sárpilis, Szálka, Várdomb

108.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0026

Csepreg Térségi Vízmű vízminőség 
javítása

Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány, 
Ólmod, Peresznye

109.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0027

Jákó Község ammónium-mentesítés 
megoldása

Jákó
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110.
KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0035

Abádszalók – Tiszaroff 
Ivóvízminőség-javító Projekt

Abádszalók, Tiszaroff

111.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0006

Kisteleki ivóvízminőség-javító 
projekt

Kistelek, Csengele

112.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0003

Körmend térségi vízmű vízminőség 
javítása

Körmend, Magyarnádalja, Vasalja

113.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0007

Ivóvíz minőség javító program 
Gerjen községben

Gerjen

114.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0018

Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Szeged, Algyő

115.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0022

Kalocsa környéki Ivóvízminőség 
Javító Projekt

Dunatetétlen, Harta, Ordas, 
Solt, Bátya, Drágszél, Dunapataj, 
Dunaszentbenedek, Dusnok, Fajsz, 
Foktő, Géderlak, Homokmégy, Kalocsa, 
Miske, Öregcsertő, Szakmár, Újtelek, 
Uszód

116.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0029

Gyűrűs-Pókaszepetk települések 
ivóvízminőség-javítása

Pókaszepetk, Gyűrűs, Zalaistvánd, 
Kemendollár, Vöckönd

117.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0035

Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Simontornya, Pálfa, Pálfa-Felsőrácegres, 
Tolnanémedi

118.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0037

Zalavári Ivóvízminőség-javító 
Program

Zalavár

119.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0040

Kerepes Nagyközség és Kistarcsa 
Város ivóvízminőség-javító 
programja

Kerepes, Kistarcsa

120.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0043

Nagyberki – Mosdós községek 
ivóvízminőség javítása

Nagyberki, Mosdós

121.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0045

Somlóvásárhely és Somlójenő 
ivóvízminőségének javítása

Somlóvásárhely, Somlójenő

122.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0047

„Tiszta víz – Tiszta élet!” – Sásdi 
térség ivóvíz-minőség javítása

Sásd, Baranyajenő, Kishajmás, Kisvaszar, 
Mindszentgodisa, Oroszló, Palé, Vázsnok

123.
KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0049

Ivóvízminőség-javító program 
Sándorfalva Városában

Sándorfalva

124.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0001

„Egészséges ivóvíz az életünkért” 
Ecseny-Polány-Mernye 
(Mernyeszentmiklós) községek 
ivóvízminőség javítása

Mernye, Polány, Ecseny

125.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0002

Medina község ivóvízminőség-javító 
beruházás

Medina

126.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0004

Ivóvízhálózat rekonstrukció és új 
víztorony építése az egészséges 
ivóvízért Dömsödön

Dömsöd

127.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0006

Mersevát-Külsővat települések 
ivóvízminőség-javítása

Mersevát, Külsővat

128.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0010

Balatonfenyves-Imremajor 
ivóvízminőség javítása

Balatonfenyves
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129.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0012

Barcsi kistérség 
társult településeinek 
ivóvízminőség-javítása

Barcs, Babócsa, Bolhó, Komlósd, 
Péterhida, Somogyaracs, Drávagárdony, 
Drávatamási, Kastélyosdombó, 
Rinyaszentkirály

130.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0013

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Sárszentlőrinc településen

Sárszentlőrinc

131.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0014

Drávamenti Ivóvízminőség-javító 
program

Adorjás, Baranyahídvég, Drávacsehi, 
Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Gordisa, 
Illocska, Kisszentmárton-Mailáthpuszta, 
Kisszentmárton, Kórós, Lapáncsa, 
Magyarbóly, Matty, Sámod

132.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0016

Ivóvízminőség javítása Lábod 
településen

Lábod

133.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0017

Szigetvári Kistérség 
Ivóvízminőség-javító programja

Almamellék, Bánfa, Boldogasszonyfa, 
Bürüs, Dencsháza, Endrőc, 
Gyöngyösmellék, Horváthertelend, 
Ibafa, Katádfa, Kétújfalu, Kistamási, 
Magyarlukafa, Molvány, Nemeske, 
Pettend, Rózsafa, Somogyhárságy, 
Szentegát, Szentlászló, Szörény, 
Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Zádor

134.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0019

Kocsér Ivóvízminőség-javító 
programja

Kocsér

135.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0020

Inkei ivóvízminőség-javító Program Inke

136.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0021

Kőröstetétlen ivóvízminőség-javítási 
programja

Kőröstetétlen

137.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0022

Szentlőrinckáta Község 
Ivóvízminőség-javító Projekt

Szentlőrinckáta

138.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0023

Ivóvízminőség-javítás Kissikátor 
községben

Kissikátor

139.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0024

Kocs és Nagyparnakpuszta 
ivóvízminőség-javító projekt

Kocs, Nagyparnakpuszta

140.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0025

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Fadd Nagyközségben

Fadd

141.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0026

Ivóvízminőség-javítás Törtelen Törtel

142.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0027

Nagyigmánd és Kisigmánd 
települések ivóvízminőség javító 
projektje

Nagyigmánd, Kisigmánd

143.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0028

Kiskunlacháza Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Kiskunlacháza, Kiskunlacháza-Duna

144.
KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0029

Ivóvízminőség-javítást célzó projekt 
előkészítése Szegváron

Szegvár

145.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0001

Palkonya Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Palkonya
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146.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0002

Surján Völgyi Ivóvízminőség-javító 
program

Sántos, Szentbalázs, Cserénfa, Hajmás, 
Kaposgyarmat, Bőszénfa, Gálosfa

147.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0003

Szarvaskendi Kistérségi Vízmű 
ivóvízminőség-javítása

Szarvaskend, Döbörhegy, Döröske, 
Nagymizdó

148.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0005

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Jászkarajenő községben

Jászkarajenő

149.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0008

Ivóvíz minőség javítása Lovasberény 
Községben

Lovasberény

150.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0011

Majosháza Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Majosháza

151.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0012

Szigetbecse települési 
ivóvízminőség-javító projekt

Szigetbecse

152.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0014

Ivóvízminőség-javítási beruházás 
Nyírábrány településen

Nyírábrány

153.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0015

Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor 
és Irota Községi Önkormányzatok 
ivóvízminőség-javító fejlesztést 
célzó beruházás

Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor, Irota

154.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0016

Bagamér és Álmosd 
ivóvízminőség-javító beruházása

Bagamér, Álmosd

155.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0018

Sárrétudvari és térsége 
ivóvízminőség-javító beruházása

Sárrétudvari, Biharnagybajom, Szerep

156.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0020

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Balkány településen

Balkány-Abapuszta, 
Balkány-Perkedpuszta

157.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0021

Tiszajenő és Tiszavárkony 
ivóvízminőség-javító beruházása

Tiszajenő, Tiszavárkony-Szőlő, 
Tiszavárkony

158.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0022

Nagykőrös város 
ivóvízminőség-javító beruházása

Nagykőrös

159.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0023

Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító 
beruházása

Nagykereki, Bojt, Körösszakál, 
Nyírmártonfalva

160.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0028

Dabas ivóvízminőség javítása Dabas

161.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0030

Ivóvízminőség-javítás Lórév 
Községben

Makád, Lórév

162.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0006

Monaj, Selyeb és Abaújszolnok 
Községi Önkormányzatok 
ivóvízminőségének javítása

Monaj, Selyeb, Abaújszolnok

163.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0009

A Somogy megyei Somogydöröcske 
és Bonnya települések 
ivóvízminőség-javító programja

Somogydöröcske, Bonnya

164.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0010

A tolna megyei Nagykónyi és Pári 
települések ivóvízminőség-javító 
programja

Nagykónyi, Pári

165.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0013

A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási 
területén lévő településeinek 
ivóvízminőség javítása és vízellátás 
fejlesztése

Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde, 
Csonkahegyhát, Dobronhegy, 
Hagyárosbörönd, Kávás, Kustánszeg, 
Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, 
Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy
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166.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0017

Hetvehely község 
ivóvízminőség-javító programja

Hetvehely

167.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0019

Egészséges ivóvizet Pálmajor 
lakóinak

Pálmajor

168.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0024

A tolna megyei Felsőnyék és Ozora 
települések ivóvízminőség-javító 
programja

Felsőnyék, Ozora

169.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0036

Tatárszentgyörgy Ivóvízminőség 
Javítása

Tatárszentgyörgy

170.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0038

Káptalanfa és térsége vízellátó 
rendszer vízminőség-javítása

Káptalanfa, Nemeshany, Gyepükaján, 
Bodorfa

171.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0044

Cered térségi vízellátó rendszer 
ivóvízminőség javítása

Cered, Cered-Tótújfalu, Zabar, 
Szilaspogony

172.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0062

Ivóvízminőség javító beruházás 
a Kecskemét, 59. Szentgyörgyi 
Dezső repülőbázis területén

Kecskemét

173.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0007

Ivóvízminőség javítás a tabi 
kistérség 8 településén

Andocs, Zics, Nágocs, Somogyacsa, 
Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány

174.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0025

A tolna megyei Szárazd, 
Keszőhidegkút és Udvari 
települések ivóvízminőség-javító 
programja

Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari

175.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0027

A lakosság egészséges ivóvízzel 
való ellátása – Ivóvízminőség-javítás 
Gomba és Bénye településeken

Gomba, Bénye

176.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0031

Marcalgergelyi-Vinár-Szergény-
Magyargencs-Kemeneshőgyész 
ivóvízminőség javítása

Marcalgergelyi, Vinár, Szergény, 
Magyargencs, Kemeneshőgyész

177.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0033

Lengyeltóti és Környéke 
Ivóvízminőség-javító Program

Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Gyugy, 
Kisberény, Öreglak

178.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0034

Csongrád-Csanytelek 
Önkormányzat ivóvízminőség-javító 
projektje

Csongrád, Csanytelek

179.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0035

Dombóvár és térsége ivóvízminőség 
javító programja

Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, 
Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, 
Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, 
Szabadi

180.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0037

Inárcs Község ivóvízminőség-javítási 
és ivóvízhálózat rekonstrukciós 
programjának megvalósítása

Inárcs

181.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0039

A Somogy megyei Torvaj és Lulla 
települések ivóvízminőség-javító 
programja

Torvaj, Lulla

182.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0040

A Somogy megyei Kisgyalán 
és Fonó települések 
ivóvízminőség-javító programjának 
előkészítése

Kisgyalán, Fonó

183.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0041

Magyarmecske és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Programja

Magyarmecske, Magyartelek, 
Kisasszonyfa, Gilvánfa
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184.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0043

Királyegyháza és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Programja

Királyegyháza, Szentdénes, Sumony, 
Gyöngyfa

185.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0045

Nagykorpád és Felsőmocsolád 
Települések Ivóvízminőség-javítása

Nagykorpád, Felsőmocsolád

186.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0046

A Somogy megyei Gölle 
Büssü és Patalom települések 
ivóvízminőség-javító programjának 
előkészítése

Gölle, Büssü, Patalom

187.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0048

Komádi és Magyarhomorog 
ivóvízminőség-javító beruházása

Komádi, Komádi-Dobaipuszta, 
Magyarhomorog

188.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0049

Szabadszentkirály és térsége 
ivóvízminőség-javító programja

Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota, 
Velény

189.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0050

Bóly-Borjád-Monyoród-
Nagybudmér-Pócsa térségi 
ivóvízminőség-javító projekt

Bóly, Borjád, Monyoród, Nagybudmér, 
Pócsa

190.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0051

Üllő Város ivóvízminőség javító 
programja

Üllő

191.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0052

Bábonymegyer 
Ivóvízminőség-javító Programja

Bábonymegyer, Som-Daránypuszta

192.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0053

Szedres ivóvízminőség-javítása Szedres

193.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0055

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Jászdózsa településen

Jászdózsa

194.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0056

Kunhegyes vízminőség-javítás és 
vízbázis fejlesztés

Kunhegyes

195.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0057

Apagy és Térsége 
ivóvízminőség-javító projekt

Apagy, Nyíregyháza-Nyírszőlős, 
Oros, Napkor, Levelek, Ófehértó, 
Ófehértó-Ligettanya

196.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0060

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Kokad településen

Kokad

197.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0078

Tiszaszőlős község 
ivóvíz-minőségének javítása 
a derogáció keretében

Tiszaszőlős

198.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0058

Háromfa és Bakháza 
Ivóvízminőség-javító Program

Háromfa, Bakháza

199.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0029

Nyírbátor és térsége 
ivóvízminőség-javító projekt

Nyírbátor, Nyírvasvári, Nyírgyulaj

200.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0061

Berekfürdő Ivóvízminőség-javítási 
projekt

Berekfürdő

201.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0064

A Fejér Megyei Integrált 
Szociális Intézmény Polgárdi-
Tekerespusztai telephelyének 
ivóvízminőség- javítása

Polgárdi-Tekerespuszta

202.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0132

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító 
Program

Nagybánhegyes

203.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0088

Ivóvízminőség javítása Monoron Monor

204.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0085

Tiszaörs és Tiszaigar 
ivóvízminőség-javító projekt

Tiszaörs
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205.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0077

Csurgói Ivóvízminőség-javító 
Program

Csurgó

206.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0069

Nagytőke Község ivóvízminőség-
javítás projektje

Nagytőke

207.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0084

Bálványos Ivóvízminőség-javító 
Program

Bálványos

208.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0083

Zimány Ivóvízminőség-javító 
Program

Zimány

209.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0086

Látrány és Visz Ivóvízminőség-javító 
Program

Látrány, Visz

210.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0068

Pirtói Ivóvízminőség-javító Program Pirtó

211.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0071

A Tolna megyei Mucsi település 
ivóvízminőség-javító programja

Mucsi

212.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0073

A Tolna megyei Regöly település 
ivóvízminőség-javító programja

Regöly

213.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0074

Tengőd, Kánya települések 
ivóvízminőség-javító programja

Tengőd, Kánya

214.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0075

Somogygeszti Ivóvízminőség-javító 
program

Somogygeszti

215.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0102

Balatonboglár-Szőlőskislak 
Ivóvízminőség-javító Program

Balatonboglár, Szőlőskislak

216.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0087

Derogációs víziközmű projekt 
előkészítése Újszentmargitán és 
Újszentmargita-Tukán

Újszentmargita, Újszentmargita-Tuka

217.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0089

Szigethalom vizének átvétellel 
történő javítása

Szigethalom

218.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0090

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Jászfelsőszentgyörgy településen

Jászfelsőszentgyörgy

219.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0092

Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-
javítási projekt

Jászalsószentgyörgy

220.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0097

Celldömölk Város 
Ivóvízminőség-javítása

Celldömölk

221. 2004/HU/16/C/PE/005
Az ivóvízminőség-javítása 
a magyarországi Észak-alföldi 
Régióban

Kunmadaras, Kisújszállás, Nagyiván

”
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A Kormány 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja
a) a  székesfehérvári stadionrekonstrukciós program keretében a  Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 
7329, 7074/4, 7075, 7076, 7309 és 7323/1 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV.  kategóriájú 
labdarúgó stadion megépítésével, valamint
b) a  székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és a  Vidámparki csónakázótó rehabilitációs program 
megvalósítását szolgáló beruházásokkal
összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.”

2. §  Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, illetve a bontási munkák 
tekintetében a  beruházáslebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.”

3. §  Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § E  rendeletnek a  székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) 
megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

  A B C D E

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2. A székesfehérvári 

stadion-rekonstrukciós 

program keretében UEFA 

IV. kategóriájú labdarúgó 

stadion megépítésére és a 

kapcsolódó infrastruktúra 

kialakítására irányuló 

beruházás, továbbá a Sóstó 

Természetvédelmi Terület 

és Vidámparki csónakázótó 

rehabilitációs program 

megvalósítását szolgáló 

beruházások

Székesfehérvár 7032, 7065, 7066/4, 7069/9, 

7069/11, 7070, 7071, 7074/2, 7074/4, 7075, 

7076, 7066/2, 7077, 7261, 7275/1, 7275/18, 

7275/19, 7275/20, 7275/21, 7275/22, 

7275/23, 7275/24, 7275/25, 7275/26, 

7275/27, 7275/28, 7275/29, 7275/30, 

7275/31, 7275/32, 7276, 7284, 7285/1, 

7285/2, 7303, 7309, 7322, 7323/1, 7324, 

7325, 7326, 7328, 7331/22, 7620/5, 7621/1, 

7621/2, 7621/3, 7670/1, 7670/2, 7670/3, 

7897/37, 7201, 7202, 7205, 7333, 020525/17, 

020525/4, 020520, 14353, 14355, 14357, 

14359, 14360, 16314/2, 16425/2, 16426, 

16427/2, 020518, 020519/2, 020519/3, 

020532, 020533, 020534/1, 020534/2, 

6274, 6310, 6403, 6460/47, 6460/48, 

6460/51, 6901/12, 6901/13, 6901/16, 7376, 

020525/13, 020525/8, 7329, 7331/19, 

7331/20, 7331/23, 7332, 7363, 7374/1, 

7375/2, 7596, 7612/4, 7612/5, 7613/1, 

7613/2, 7614, 7617/2, 7618/1, 7618/2, 

7619, 7620/3, 7620/4, 7620/6, 7620/7, 7632, 

7727/2, 7734/1, 8095/35, 6131/2, 4392/5, 

4392/6, 4393/4, 4390/1, 4390/2, 4389/2, 

4359/6, 4359/7, 4394/2, 4393, 4389/4 

helyrajzi számú földrészletek, illetve az 

ezekből a földrészletekből telekalakítási 

eljárások jogerős befejezését követően 

kialakított földrészletek

általános építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági engedélyezési eljárások

Székesfehérvári Járási Hivatal Fejér Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség

4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Fejér Megyei Kormányhivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági 

hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó 

hatósági eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési 

eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

elnöke

8. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, 

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Székesfehérvári Járási Hivatal Fejér Megyei Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági eljárások Fejér Megyei Kormányhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 

létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs 

11. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési 

engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12. jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs 

13. azok a 2–12. sorban nem szereplő további 

hatósági engedélyezési eljárások, amelyek 

az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások 

megvalósításához és használatbavételéhez 

közvetlenül szükségesek

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály 

szerint elsőfokú hatóságként kijelölt 

hatóság

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály 

szerint másodfokú hatóságként kijelölt 

hatóság

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelete
a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében,
a 9.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) ágazat: a Miniszterelnökség és az ágazathoz tartozó szervezetek,
b) ágazathoz tartozó szervezetek: a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, 

felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek,
c) KMR: különleges működési rend, amely a  rendkívüli állapot, a  szükségállapot, a  megelőző védelmi helyzet 

vagy a  váratlan támadás időszakában az  ágazat működése érdekében bevezetett különleges működési 
rendszabályok rendszere,

d) Védett Külügyi Hálózat: a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által működtetett, 
minősített adatok kezelésére szolgáló rendszer Miniszterelnökségen üzemeltetett végpontja.

2. § (1) A  miniszter az  ágazati honvédelmi feladatok ellátása, a  feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása 
érdekében gondoskodik
a) a feladatok végrehajtását koordináló munkacsoport (a  továbbiakban: ágazati honvédelmi munkacsoport) 

létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről,
b) KMR esetén a  Miniszterelnökség működőképességének fenntartására vonatkozó tervek elkészítéséről, 

a honvédelmi felkészítéshez szükséges anyagi, eszköz- és szállítókapacitási igények felméréséről.
 (2) A  miniszter gondoskodik az  ágazat védelmi igazgatási tervrendszerének kialakításáról, működtetéséről, valamint 

a meghagyással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

3. §  A  miniszter az  általa kijelölt állami vezetők útján az  ágazat honvédelmi feladatainak végrehajtása érdekében 
gondoskodik
a) az ágazati honvédelmi munkacsoport működtetéséről,
b) az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a  szükséges mértékű személyi- és 

eszközállomány átcsoportosításáról az ágazatban,
c) a Miniszterelnökség által használt épületekben kialakított nyilvántartók, és a  nyilvántartókban kiépített 

Védett Külügyi Hálózat működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról,
d) a vagyon- és személyvédelemhez, valamint a dokumentációk biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek 

biztosításáról,
e) a Miniszterelnökségen belüli értesítési-riasztási rendszer, az ügyeleti szolgálat váltásos rendszerben történő 

működtetéséről,
f ) az ágazat részére a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatok végrehajtására történő 

felkészüléséről,
g) az ágazathoz tartozó szervezetek által vezetett nyilvántartások védelméről és azok rendelkezésre állásáról,
h) a közigazgatási informatikai rendszer KMR idején történő működtetésének biztosítása érdekében 

végrehajtandó időszaki feladatok ellátásáról, és
i) a Miniszterelnökség honvédelmi intézkedési tervének elkészítéséről,
j) az ágazat védelemszervezését érintő informatikai feladatok ellátásáról.
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4. § (1) A 3. § szerint kijelölt, a feladat- és hatáskörében érintett állami vezetők az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek 
javaslatára, kijelölik az ágazathoz tartozó szervezeteknél a honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti 
elemeket, személyeket.

 (2) A Miniszterelnökségen az (1) bekezdés alapján kijelölt személy
a) figyelemmel kíséri a  honvédelmi intézkedési terv összeállítását, az  ágazat honvédelmi feladatainak 

teljesítését, a  honvédelmi intézkedési terv időszakos felülvizsgálatát, módosítását, az  ágazathoz tartozó 
szervezetek NATO válságkezelési gyakorlatokon, valamint az  egyéb honvédelmi gyakorlatokon való 
részvételét,

b) közreműködik az ágazatot érintő védelmi feladatok tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében,
c) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak ellátását, és
d) közreműködik a  honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok 

végrehajtásában és az  e  célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló 
tervezetének, valamint a  honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és 
költségvetési igények tervezetének összeállításában.

 (3) Az  ágazathoz tartozó szervezetekben az  (1)  bekezdés, valamint a  7.  § (2)  bekezdése alapján kijelölt személy 
gondoskodik arról, hogy
a) az ágazathoz tartozó szervezetekben a  honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi 

állomány a honvédelmi intézkedési tervet megismerje, valamint begyakorolja, és
b) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

 (4) Az ágazati honvédelmi munkacsoport
a) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak a végrehajtását, és
b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

5. § (1) Az ágazathoz tartozó szervezetekben a 4. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdése alapján kijelölt személyek 
készítik elő a honvédelmi intézkedési terveket, továbbá gondoskodnak azok rendszeres felülvizsgálatáról és szükség 
szerinti módosításuk előkészítéséről.

 (2) Az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terveit, azok módosításait a miniszter hagyja jóvá.

6. §  A honvédelmi intézkedési tervek tartalmazzák a KMR bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok 
ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési 
szabályokat.

7. § (1) Az  Információs Hivatal a  védelmi tervezési rendszerének kialakítását, működtetését, valamint a  személyi 
állományának meghagyással kapcsolatos feladatait saját hatáskörben látja el.

 (2) Az Információs Hivatal honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szerveit, személyeit a főigazgató jelöli ki.

8. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak a kormányhivatalok honvédelmi feladatainak 
megszervezése és végrehajtása érdekében gondoskodnak:
a) a honvédelmi feladatok végrehajtásában részt vevő szervezeti egységek kijelöléséről, a  feladatok 

végrehajtásához szükséges feltételek megteremtéséről;
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokon belüli riasztási-értesítési rendszer megszervezéséről és az ügyeleti 

szolgálat biztosításáról;
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok KMR-ben való működőképességének fenntartására vonatkozó, 

valamint a  honvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb védelmi igazgatási tervek elkészítéséről és 
jóváhagyásra történő felterjesztéséről;

d) a c)  pont szerinti egyéb védelmi igazgatási tervek időszakos felülvizsgálatáról és a  szükséges módosítások 
elvégzéséről;

e) a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára a  KMR idején szükséges anyagi-, eszköz-, elhelyezési- és 
szállítókapacitási igények felméréséről;

f ) KMR idején a  vagyon- és személyvédelemhez, valamint a  dokumentációk biztonságba helyezéséhez 
szükséges feltételek biztosításáról;

g) a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatok teljesítéséről;
h) a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, és
i) a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományának a honvédelmi feladatokra való felkészítéséről.
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 (2) A fővárosi és megyei kormányhivatalok közreműködnek
a) az ország fegyveres védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában;
b) a honvédelmi célból létfontosságú infrastruktúra védelmében;
c) a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában, szükség esetén a riasztásában, és
d) a honvédelmi célú felkészítések végrehajtásában.

9. § (1) A meghagyásba bevont gazdálkodó szervezeteket az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A  miniszter ágazati irányítása alá tartozó tevékenységet végző gazdálkodó szervezet is kezdeményezheti 

a meghagyásba történő bevonását megfelelő indokolással a miniszternél.
 (3) A  meghagyásba bevont gazdasági szerv vezetője köteles tájékoztatni a  Miniszterelnökséget minden olyan 

változásról, ami jelentős kihatással van a  szerv honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak idején 
elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelethez

A meghagyásba bevont gazdálkodó szervezetek

 1. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 3. Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 4. Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság
 5. Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság
 6. Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 7. WIPARK Budavár Garázsüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Az emberi erőforrások minisztere 24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelete
egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő 
módosításáról

A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 5.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (2)  bekezdés b) és 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f ) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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az 5. alcím tekintetében a  családok támogatásáról szóló 1998.  évi LXXXIV.  törvény 51.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 1.  pontjában megállapított 
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § 
(3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) 
Korm. rendelet 48. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi 
CCII.  törvény 24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (2)  bekezdés 
f ) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 5. és 
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014.  (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 13.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi 
miniszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím tekintetében a büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi 
miniszterrel és a 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
módosítása

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 1. § (6) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) E  rendelet alkalmazásában gyámhivatal: a  fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala.”

2. §  Az NMr.
a) 15.  § (8)  bekezdés h)  pontjában a „szociális és gyámhivatalban” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban” szöveg,
b) 45.  § (1)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének” 

szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
c) 84.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „munkaügyi központtal” szövegrész helyébe az  „állami foglalkoztatási 

szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg,
d) 84.  § (4)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában az „a munkaügyi központban” szövegrész helyébe az „az állami 

foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál” szöveg
lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló  
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

3. § (1) A  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 
(a továbbiakban: Ir.) 1. számú melléklet „Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez” alcím II. pont 
4. alpontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
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„Nem minősül jövedelemnek, így a  jövedelembe sem kell beszámítani a  temetési segélyt, az  alkalmanként adott 
átmeneti segélyt, az  önkormányzati segélyt, a  rendkívüli települési támogatást, a  lakásfenntartási támogatást, 
az  adósságcsökkentési támogatást, a  rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a  gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatást, a Gyvt. 
20/B.  § (4)–(5)  bekezdése szerinti pótlékot, a  nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, 
az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a  fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatást, a  házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, 
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást és a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja 
által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
alapján adómentes bevételt.”

 (2) Az  Ir. 1. számú melléklet „Tájékoztató a  jövedelem- és a  vagyonnyilatkozat kitöltéséhez” alcím III.  pont 5.  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Önkormányzat és az  állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által folyósított 
ellátások: különösen az  időskorúak járadéka, az  aktív korúak ellátása, az  ápolási díj, a  települési támogatás, 
az  álláskeresési járadék, a  nyugdíj előtti álláskeresési segély, a  képzési támogatásként folyósított keresetpótló 
juttatás.”

4. §  Az Ir.
a) 7.  § d)  pontjában a  „lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei 

kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró, lakóhely szerint illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatalával (a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg,

b) 1. számú melléklet II. pontjában a „munkaügyi” szövegrészek helyébe az „állami foglalkoztatási” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti az Ir. 1. számú melléklet „Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez” alcím II. pont 
5. alpontja.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

6. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 39/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közösségi munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően kell összeállítani, bevonva a gondozási, 
személyi segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges alábbi személyeket:
a) gondnok, háziorvos, védőnő, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, és 
b) a szociális alap- és szakellátás, a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, a rehabilitációs 
szakértői szerv, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az állami 
foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban együtt: állami foglalkoztatási szerv), 
az önsegítő és civil szervezetek, a szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények képviselői.”

7. §  Az R. a következő 117. §-sal egészül ki:
„117. § 2015. január hónapjára vonatkozóan a házi segítségnyújtás gondozási naplóját mind az 5. számú melléklet, 
mind a  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 
2014. december 31-éig hatályos 1. számú melléklete szerinti formában el kell fogadni az azokban feltüntetett adatok 
igazolása céljából.”

8. §  Az R.
a) 3. § (2) bekezdésében a „lakóhely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnál” szövegrész helyébe 

a „fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró, lakóhely szerint 
illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg,

b) 71.  § b)  pontjában a  „megyei, fővárosi munkaügyi központot, illetve a  járási (fővárosi kerületi) hivatal 
munkaügyi kirendeltségét” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervet” szöveg,

c) 109. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyei, fővárosi munkaügyi központtal, illetve a járási (fővárosi kerületi) 
hivatal munkaügyi kirendeltségével” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervvel” szöveg,
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d) 110/B. § (2) bekezdésében az „elvégző” szövegrész helyébe az „elvégző, vagy támogatási szükségletfelmérő 
szakmentor” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az R.
a) 54. § (6) bekezdésében a „lakóhely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi)” szövegrész,
b) 3. számú melléklet 5. Családsegítés pontjában a szociális segítő munkakör sora.

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

10. §  A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.  4.) 
SZCSM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Intézet a 3. § (5) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott és minősített továbbképzések jegyzékét megküldi 
az  állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely – a  jegyzékben megjelölt továbbképzés szervezőjének 
kérésére – kiadja a programakkreditációt igazoló tanúsítványt.”

5. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló  
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

11. §  A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A.  § A  Cst. 7.  § (2)  bekezdése szerint saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét betöltött 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságának 
megállapítása iránt indult eljárásban a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.”

12. §  Hatályát veszti az R1. 2. § (3) bekezdése.

6. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) 
ESZCSM rendelet módosítása

13. §  A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet 
2.  § (2)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe 
a „gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

7. Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.)  
ESZCSM–BM együttes rendelet módosítása

14. §  Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes 
rendelet
a) 1. §-ában az „A nemzeti erőforrás miniszter” szövegrész helyébe az „Az emberi erőforrások minisztere” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában az „a nemzeti erőforrás miniszter” szövegrész helyébe az „az emberi 

erőforrások minisztere” szöveg,
c) mellékletében a  „NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERÉTŐL” szövegrész helyébe az  „EMBERI ERŐFORRÁSOK 

MINISZTERÉTŐL” szöveg
lép.

8. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása

15. §  Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az  Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről 
szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 1. számú melléklet I. pont q) alpontjában, valamint II. pont a), b), c), d), e), 
f ), g), h), i), j), k) l), m) és n)  alpontjában a „szociális és gyámhivatalnál” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál” szöveg lép.
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9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 
módosítása

16. §  A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl az 1. mellékletet kell alkalmazni
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló kormányrendeletben felsorolt azon szakkérdések vizsgálata 
során, ahol az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot mértékét kell vizsgálni,
b) az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti eljárásban.”

10. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

17. §  A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.)
a) 13.  § (6)  bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 

kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát 
(a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg,

b) 46.  § (3)  bekezdésében az  „a munkaügyi központtal” szövegrész helyébe az  „az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg

lép.

18. §  Hatályát veszti az R2. 17. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 17. § (4) és (5) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 
36. § (1) és (2) bekezdésében, 38. § (3) és (4) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében, 46. § (5) bekezdésében, 48. § 
(3) bekezdés a) és b) pontjában a „járási (fővárosi kerületi)” szövegrész.

11. Záró rendelkezés

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A földművelésügyi miniszter 21/2015. (IV. 30.) FM rendelete
a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 18. és 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E  rendeletet a  kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú, Magyarország és az  Európai Unió valamely 
tagállama (a  továbbiakban: tagállam), illetve Magyarország és valamely, az  Európai Unión kívüli ország 
(a továbbiakban: harmadik ország) között történő mozgására kell alkalmazni.

 (2) A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása során figyelemmel kell lenni az 576/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseire is.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
a) állatorvos: minden olyan, a  Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység 

végzéséről szóló 2012.  évi CXXVII.  törvény szerinti szolgáltató állatorvos, aki jogosult a  kedvtelésből 
tartott állatok azonosításával, immunizálásával és egyéb kezelésével, az  útlevél kiállításával és az  állatok 
egészségügyi státuszának igazolásával összefüggő feladatok e rendelettel összhangban történő elvégzésére;
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b) állattartó: az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk c) és d) pontja szerinti tulajdonos és 
feljogosított személy;

c) beutazási beléptetési pont: a  jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájának összeállításáról, 
a  Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok 
megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról szóló, 2009. szeptember 28-i, 
2009/821/EK bizottsági határozat szerinti, jóváhagyott magyarországi állategészségügyi határállomással 
rendelkező határátkelőhely, továbbá a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) 
által erre a célra kijelölt, és a honlapján közzétett más határátkelőhely;

d) érvényes veszettség elleni vakcinázás: az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III.  melléklet 
2. pont e) alpontja szerinti, az állatorvos által elvégzett, veszettség elleni immunizálás;

e) hatósági állatorvos: az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vagy más tagállam, illetve harmadik ország hatósága 
által az e rendeletben lévő hatósági feladatok elvégzésével megbízott állatorvos;

f ) kedvtelésből tartott állat: az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
fa) I. melléklet A. részében felsorolt, a kutya, a macska vagy a görény fajba tartozó állat, vagy
fb) I. melléklet B. részében felsorolt valamely fajhoz tartozó állat,

 amely az állattartót nem kereskedelmi célú mozgás során kíséri;
g) nem kereskedelmi célú mozgás: az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk a) pontja szerinti 

mozgás, amennyiben az  állatok száma nem haladja meg fajonként az  ötöt, kivéve az  576/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdése szerinti eseteket;

h) transzponder: csak olvasható, passzív, rádiófrekvenciás, elektronikus azonosító eszköz, mikrochip, mely 
megfelel az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében foglalt feltételeknek;

i) útlevél: az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet III. melléklete szerinti azonosító okmány.

2. A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok Európai Unión belüli, 
nem kereskedelmi célú mozgásának feltételei

3. § (1) A  2.  § f )  pont fa)  alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat nem kereskedelmi céllal Magyarország területére 
valamely tagállamból, valamint Magyarország területéről más tagállamba csak az 5. § (2) bekezdése szerinti egyedi 
jelölés és szabályosan kiállított útlevél megléte esetén szállítható, az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 6. cikke szerinti követelmények betartása mellett.

 (2) A  2.  § f )  pont fa)  alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat Magyarországról egyes tagállamokba való szállítása 
során figyelemmel kell lenni az  1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet által meghatározott 
követelményekre is.

 (3) Az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6.  cikkében foglalt feltételektől a  32.  cikk alapján való 
eltérés alkalmazását írásban benyújtott kérelem alapján a NÉBIH a 32. cikkben szereplő feltételek teljesülése esetén 
engedélyezheti.

3. A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok harmadik országból történő 
behozatalának feltételei

4. § (1) A  2.  § f )  pont fa)  alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat harmadik országból Magyarország területére történő, 
nem kereskedelmi célú behozatala esetén az állatnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a) az 5. § (2) bekezdése szerint egyedileg megjelölték,
b) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (1) bekezdése alapján az 577/2013/EU bizottsági 

végrehajtási rendelet IV. melléklet 1. és 2. része szerinti, hatósági állatorvos által kiállított állategészségügyi 
bizonyítvánnyal rendelkezik, melynek része az  577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV.  melléklet 
3.  része szerinti, az  állattartó által tett írásbeli nyilatkozat a  szállítás nem kereskedelmi céljának 
megerősítésére,

c) érvényes veszettség elleni vakcinázásban részesült,
d) az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV.  mellékletben megállapított érvényességi 

követelményeknek megfelelően, veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási laboratóriumi vérvizsgálatot 
végeztek rajta, valamint

e) megfelel a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 19. cikk (1) bekezdése alapján esetlegesen elfogadott, megelőző egészségügyi intézkedéseknek.
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 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjától eltérően az  577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II.  melléklet 1. részében 
felsorolt területekről és harmadik országokból származó kedvtelésből tartott állatok esetében az  577/2013/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet III.  melléklet 3. és 4. része szerint kiállított útlevelek is elfogadhatók azonosító 
okmányként.

 (3) Az  (1)  bekezdés d)  pontját nem kell alkalmazni az  577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II.  mellékletében 
szereplő országokból származó állatok esetében.

 (4) Amennyiben az  állatot a  (3)  bekezdésben lévő eltéréssel, de az  577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
II.  mellékletében nem szereplő területen vagy harmadik országon keresztül történő tranzitszállítással kívánják 
behozni, az állattartónak a beutazási beléptetési ponton az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 
2. része szerinti, legalább magyar és angol nyelvű, aláírt nyilatkozatot kell bemutatnia arról, hogy a  tranzit során 
a kedvtelésből tartott állatok nem érintkeztek veszettségre fogékony fajhoz tartozó állatokkal, és elzárva tartották 
őket a szállítóeszközben vagy a nemzetközi repülőtér területén.

 (5) Az  577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II.  mellékletében nem szereplő területekről vagy harmadik 
országokból érkező, a 2. § f ) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok csak a NÉBIH által az 576/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (3) bekezdése alapján, a 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint közzétett 
jegyzékben szereplő beutazási beléptetési pontokon keresztül hozhatók Magyarország területére.

 (6) Az (5) bekezdéstől eltérően a katonai, kereső- és mentőkutyák behozatala a beutazási beléptetési pontoktól eltérő 
belépési ponton is történhet, amennyiben a  NÉBIH az  eltérő belépést engedélyezte, az  576/2013/EU európai 
parlamenti és bizottsági rendelet 10. cikk (3) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén.

 (7) Az  állattartónak a  (6)  bekezdés szerinti eltérő belépés engedélyezése iránti kérelmet a  behozatal előtt legalább 
15 nappal kell benyújtania a NÉBIH-nek.

 (8) Az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikkében foglalt feltételektől a  32.  cikk alapján való 
eltérés alkalmazását írásban benyújtott kérelem alapján a NÉBIH engedélyezheti, a NÉBIH által előírt egészségügyi 
garanciák betartása mellett.

4. A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok egyedi jelölésére és az útlevélre 
vonatkozó követelmények

5. § (1) Az  állattartó köteles a  2.  § f )  pont fa)  alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat szállítása előtt az  útlevél 
beszerzéséről és az állat e rendelet szerinti egyedi azonosításáról gondoskodni.

 (2) A  2.  § f )  pont fa)  alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat egyedi, tartós megjelölésére kizárólag a  nyak bal 
oldalának bőre alá ültetett transzponder, vagy az  állaton 2011. július 3-át megelőzően alkalmazott, tisztán, 
egyértelműen olvasható tetoválás fogadható el.

 (3) A transzponder behelyezését kizárólag állatorvos végezheti.
 (4) Az  állatorvos a  transzponder állatba való behelyezését állategészségügyi szolgáltató intézményben, vagy 

az állattartó kérésére az állat tartási helyén végzi el. Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetéssel 
történő – tömeges transzponder-behelyezés tilos.

 (5) A  transzponderrel való megjelölés megtörténtét az  állatorvos az  útlevélbe a  transzponderhez tartozó vonalkód 
elhelyezésével bejegyzi, és aláírásával, valamint kamarai bélyegzőjével igazolja.

 (6) A  transzponder kizárólag az  állatgyógyászati termékekről szóló külön jogszabály szerinti, az  állatgyógyászati 
készítmények kis-, illetve nagykereskedelmét végző gyógyszertárban árusítható, és csak állatorvos részére adható 
ki. A gyógyszertár köteles a transzponderek forgalmáról az azok által hordozott kód és az átvevő állatorvos nevének 
és bélyegző-sorszámának feltüntetésével nyilvántartást vezetni, azt hatósági ellenőrzés céljára 5 évig megőrizni, és 
ezen adatokat a NÉBIH felhívására rendszeresen a NÉBIH rendelkezésére bocsátani.

6. § (1) Az  állatorvos köteles a  2.  § f )  pont fa)  alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat tartójának az  útlevél kiállítására 
vonatkozó kérelme esetén
a) az állat és a tulajdonos azonosító adatait,
b) a jogszabály által előírt esetben szükséges szerológiai vizsgálathoz a vérmintát levenni, a vizsgálatra jogosult 

laboratóriumba vizsgálatra beküldeni, és a vérvizsgálat eredményét, valamint
c) az állat védőoltását, és egyéb, jogszabályban vagy szakmai indok alapján előírt kezelését, továbbá minden, 

az állat egészségére vonatkozó lényeges információt
az útlevélbe bejegyezni.
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 (2) Az  állatorvos az  útlevelet az  adott állat részére csak akkor állítja ki, ha annak egyedi megjelölése az  5.  § 
(2) bekezdése szerint megtörtént.

 (3) Az útlevélbe bejegyzett adatokat az okmány megfelelő helyein az állattartó aláírásával, az állatorvos aláírásával és 
kamarai bélyegzőjével igazolja. Az állatorvos kizárólag abban az esetben adhatja ki az állattartó részére az útlevelet, 
ha annak I–IV. része kitöltésre került, és az állattartó az I. részt aláírásával ellátta.

 (4) Az állatorvos köteles az állattartónak kiadott útlevél kiállítását követő 10 napon belül a Magyar Állatorvosi Kamara 
(a továbbiakban: Kamara) központi állatútlevél adatnyilvántartó elektronikus rendszerében rögzíteni az útlevélben 
szereplő, a tulajdonosra és az állatra vonatkozó adatokat, továbbá köteles 5 évig megőrizni az útlevél kiállításakor 
kitöltött regisztrációs adatlapot.

 (5) Az  útlevél kizárólag az  állategészségügyi követelményeknek való megfelelés igazolására, járványügyi 
nyomonkövetésre, valamint az  állat egyedi azonosítására szolgál, és nem használható fel az  állat fajtatiszta 
származásának vagy tulajdonjogának igazolására.

 (6) Eb útlevelének kiállításakor az  állatorvos az  állat fajtájának megjelölésére szolgáló sort a  fajta megjelölésével 
kizárólag abban az  esetben töltheti ki, amennyiben az  eb tulajdonosa az  eb fajtatiszta származását az  elismert 
tenyésztő szervezet által kibocsátott származási igazolással igazolja. Amennyiben az  eb fajtatiszta származása 
e módon nem igazolt, az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sor fenológiai vizsgálat alapján a „[fajta] jellegű” vagy 
„keverék” bejegyzéssel tölthető ki. Az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sor kitöltésekor az ebnek a származási 
igazolásán szereplő törzskönyvi azonosítóját, vagy a  fajta jellegére történő bejegyzés esetén annak fenológiai 
vizsgálattal való megállapítására utaló hivatkozást, állatorvosi bélyegző lenyomattal ellátva, a  megjegyzések 
rovatban fel kell tüntetni.

7. §  A Kamara gondoskodik
a) az útlevelek folyamatos előállításáról,
b) az előállított útlevelek sorszám szerinti nyilvántartásba vételéről,
c) írásbeli igénylés alapján az útlevelek állatorvosokhoz történő eljuttatásáról,
d) az állatorvosokhoz eljuttatott útlevelek sorszám alapján történő nyilvántartásáról, az igénylő állatorvos neve 

és a szolgáltató tevékenység végzésére jogosító igazolvány száma szerint,
e) a  kiállított útlevelekben szereplő adatok nyilvántartásba vételéről és az  ehhez kapcsolódó elektronikus 

rendszerű központi nyilvántartás létrehozásáról és működtetéséről,
f ) a kedvtelésből tartott állat és tulajdonosa nyilvántartásáról és visszakereshetőségéről.

5. A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok veszettség elleni immunizálására 
vonatkozó követelmények

8. § (1) A  kedvtelésből tartott állatok érvényes veszettség elleni vakcinázásának érdekében elvégzett immunizálás 
során be kell tartani a  veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben, valamint 
az  adott immunológiai állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyében és termékleírásában előírt 
követelményeket is, beleértve az első vakcinázás során betartandó legfiatalabb életkort.

 (2) A Magyarországon érvényes, az állatgyógyászati termékekről szóló miniszteri rendelet szerinti forgalombahozatali 
engedéllyel rendelkező veszettség elleni immunológiai állatgyógyászati készítmények listáját és a  vonatkozó 
vakcinázási protokollt a NÉBIH a 11. § alapján honlapján közzéteszi.

6. A 2. § f) pont fb) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának 
szabályai

9. § (1) A 2. § f ) pont fb) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítása során az 576/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 14. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

 (2) A 2. § f ) pont fb) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatot az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
17. cikk (2) bekezdésének figyelembevételével kell az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő módon megjelölni vagy 
leírni.

 (3) A  2.  § f )  pont fb)  alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célból más tagállamból 
Magyarországra csak abban az  esetben szállíthatók, ha megfelelnek a  veszettségtől eltérő betegségekre vagy 
fertőzésekre az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19.  cikk (1)  bekezdése alapján elfogadott 
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megelőző egészségügyi intézkedéseknek, valamint megfelelően kitöltött, az állatorvos által kiállított és az állattartó 
által aláírt azonosító okmánnyal rendelkeznek.

 (4) A  2.  § f )  pont fb)  alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célból harmadik országból 
Magyarországra csak abban az  esetben szállíthatók, ha azokat állategészségügyi bizonyítvány kíséri, melyben 
az  állatok azonosítójának, származási és rendeltetési helyének feltüntetése mellett hatósági állatorvos igazolja, 
hogy az állatok egészségesek és szállításra alkalmasak, továbbá az állattartó nyilatkozik arról, hogy az állatot nem 
kereskedelmi célra szánja.

 (5) Kedvtelésből tartott madarak harmadik országból Magyarországra történő mozgása során a  nagy patogenitású 
madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből 
tartott madarak Közösségbe való behozataláról szóló, 2006. december 22-i 2007/25/EK bizottsági határozat szerinti 
bizonyítvány- és nyilatkozatminta alkalmazandó.

7. Hatósági ellenőrzések, szankciók

10. § (1) Az e rendeletben foglalt feltételek betartását az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatalok, valamint az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalok 
(a továbbiakban együtt: élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság) ellenőrzik az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 33. és 34. cikkében foglaltak figyelembevételével.

 (2) Az állattartó a hatósági ellenőrzések során köteles
a) bemutatni a kedvtelésből tartott állat útlevelét vagy más azonosító okmányát, és
b) a kedvtelésből tartott állatot az ellenőrzések céljára a hatóságnak átadni.

 (3) Az  e  rendeletben meghatározott követelmények be nem tartása és a  hatósági ellenőrzések során feltárt 
hiányosságok esetén, az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35.  cikke figyelembevételével, 
az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság a következő intézkedéseket alkalmazza:
a) az állat visszaküldése a származási helyére,
b) az  állat hatósági felügyelet melletti karanténba helyezése a  tagállamok közötti vagy harmadik országból 

történő mozgás állategészségügyi feltételeinek teljesüléséig, vagy
c) ha a  visszaküldés vagy a  karanténba helyezés nem lehetséges, a  kedvtelésből tartott állat állatorvos általi 

elaltatása az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban.
 (4) Ha az  élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság megtiltja a  kedvtelésből tartott állatok Európai Unióba történő, nem 

kereskedelmi célú mozgását, az  állatok hatósági felügyelet mellett elkülönítve maradnak az  576/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

 (5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt intézkedések költsége a tulajdonost terheli.

8. Tájékoztatási kötelezettség

11. § (1) A NÉBIH honlapján közzéteszi a kedvtelésből tartott állatok szállításával kapcsolatos legfontosabb követelményeket 
az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkével összhangban.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás – a 8. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbiakra terjed ki:
a) a transzponder beültetését végző személyek számára előírt képzettség,
b) azon kedvtelésből tartott állatok Magyarország területére történő, nem kereskedelmi célú mozgására 

vonatkozó feltételek, amelyek nem felelnek meg az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
6., 9., 10. vagy 14. cikkében meghatározott követelményeknek,

c) a beutazási beléptetési pontok jegyzéke, beleértve az ellenőrzések végzésére kijelölt illetékes hatóságot,
d) a 2. § f ) pont fb) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatoknak Magyarországra történő, nem kereskedelmi 

célú mozgására vonatkozó feltételek.
 (3) A NÉBIH közli az Európai Bizottsággal az e § szerinti tájékoztatást tartalmazó honlap címét.

9. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

13. §  A 2014. december 29. előtt,
a) a  kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, 

2003. november 26-i 2003/803/EK bizottsági határozat I. melléklete szerinti, továbbá
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b) harmadik országból származó állatok esetében a kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára, 
valamint ötnél több kutya, macska és görény Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgására engedéllyel 
rendelkező harmadik országok és területek jegyzékének, továbbá az  ezen állatok Unióba történő 
behozatalára és nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról szóló, 
2011. december 15-i 2011/874/EU bizottsági végrehajtási határozat II. mellékletében szereplő

útlevél- és bizonyítványminta szerint kiállított okmány a benne foglalt érvényességi idő lejártáig érvényes.

14. § (1) Ez a rendelet
a) a  998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése 

elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 
2011. július 14-i 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

b) a  kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a  998/2003/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a  kutyák, macskák és görények nem 
kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok 
jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső 
megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló, 2013. június 28-i 577/2013/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet,

d) a  kutyák, macskák és görények behozatalára engedéllyel rendelkező területek és harmadik országok 
jegyzékének, továbbá az  ezen állatok behozatalára vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról szóló, 
2013. október 21-i 2013/519/EU bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (2) Ez  a  rendelet a  92/65/EGK tanácsi irányelvnek a  kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és 

Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 
2013. június 12-i 2013/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. § (1) Az  egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és 
állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (5) és 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kutyák, macskák és görények szállítását kereskedelmi célúnak kell tekinteni, amennyiben az  nem minősül 
a  kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a  998/2003/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban:  
576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 3. cikk a) pontja szerinti nem kereskedelmi célú mozgásnak, és 
az így szállított állatok száma – az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdése szerinti 
esetek kivételével – meghaladja az ötöt.
(6) A kutyák, macskák és görények tagállamok közötti kereskedelmi célú szállítása során a következő feltételeknek 
kell teljesülniük:
a) be kell tartani a  kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről 
szóló miniszteri rendeletben és az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltakat,
b) az állatoknak az elszállításukat megelőző 48 órán belül hatósági állatorvosi vizsgálaton kell átesniük,
c) a rendeltetési helyre történő szállítás során állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie az állatokat,
ca) amely megfelel a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklet 1. részében szereplő mintának, és
cb) amelyet hatósági állatorvos aláírt, tanúsítva, hogy az  azonosító okmányban dokumentálta a  b)  pontnak 
megfelelően elvégzett klinikai vizsgálatot, amely igazolja, hogy az állatok a klinikai vizsgálat időpontjában szállításra 
alkalmas állapotban voltak az 1/2005/EK tanácsi rendelet szerint,
d) az  erre feljogosított hatóság által nyilvántartásba vett és rendszeresen ellenőrzött létesítményből származnak, 
amely nem áll állategészségügyi korlátozó intézkedés alatt, és
e) az  érintett tagállamokba való szállítás esetén megfelelnek az  1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben meghatározott követelményeknek.”

 (2) Az R1. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § Ez a rendelet:
a) az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával 
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi 



5584 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 60. szám 

irányelvnek, valamint az azt módosító 90/539/EGK, 90/667/EGK, 90/675/EGK, 91/68/EGK, 91/174/EGK, 91/496/EGK, 
91/628/EGK, 92/60/EGK, 92/118/EGK tanácsi irányelvnek és 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a  90/425/EGK irányelv A.  mellékletének I.  pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított 
állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen 
belüli kereskedelmére és a  Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények 
megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvnek,
c) a  92/65/EGK tanácsi irányelvnek a  kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba 
való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 
2013. június 12-i 2013/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

 (3) Az R1. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Ez a rendelet
a) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/2013/EK 
irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendelet,
b) a  998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni 
védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2011. július 14-i 
1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

 (4) Az R1. 1. § (4) bekezdésében a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium” 
szöveg lép.

16. § (1) A  harmadik országokból az  Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének 
szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő alcímmel egészül ki:
„A kedvtelésből tartott állatok harmadik országból Magyarországra történő kereskedelmi 
szállításának különleges feltételei
16/A.  § (1) A  kedvtelésből tartott állatok mozgását kereskedelmi célúnak kell tekinteni, amennyiben az  nem 
minősül a  kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a  998/2003/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban:  
576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 3. cikk a) pontja szerinti nem kereskedelmi célú mozgásnak, és 
az így szállított állatok száma – az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdése szerinti 
esetek kivételével – meghaladja az ötöt.
(2) A  kedvtelésből tartott állatok harmadik országból kereskedelmi céllal csak a  kedvtelésből tartott állatok nem 
kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló miniszteri rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, 
és az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikk (1)  bekezdés a)–d)  pontjában és 12.  cikk 
(1) bekezdés a) pontjában szereplő feltételekkel egyenértékű követelmények teljesülése esetén hozhatók be.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltakon túl a  kutyákat, macskákat és görényeket a  rendeltetési helyre történő 
szállítás során állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni, amelyet hatósági állatorvos tölt ki és ír alá, igazolva, 
hogy az  állatokat a  szállításukat megelőző 48 órán belül az  erre feljogosított hatóság engedélyével rendelkező 
állatorvos megvizsgálta, és megállapította, hogy a klinikai vizsgálat idején az állatok szállításra alkalmas állapotban 
voltak.
(4) A  92/65/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó kedvtelésből tartott állatok csak a  2013/519/EU bizottsági 
végrehajtási határozatban foglaltak teljesítése esetén hozhatók be harmadik országból Magyarországra.
(5) A  kedvtelésből tartott állatokat olyan állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amelyet  
a  2013/519/EU bizottsági végrehajtási határozat melléklet 1. részében meghatározott mintával összhangban 
állítottak ki, és amelyet a  melléklet 2. részében szereplő, magyarázó megjegyzéseknek megfelelően hatósági 
állatorvos töltött ki és írt alá.”

 (2) Az R2. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az R2. a következő 24. §-sal egészül ki:
„23. § (1) Ez a rendelet
a) a  harmadik országokból a  Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek 
megállapításáról, valamint a  89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. 
július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító, 91/628/EGK és 96/43/EK tanácsi irányelvnek, 
továbbá 92/438/EGK tanácsi határozatnak,
b) a  90/425/EGK irányelv A.  mellékletének I.  pontjában felsorolt külön közösségi jogszabályokban megállapított 
állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen 
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belüli kereskedelmére és a  Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények 
megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvnek,
c) a  92/65/EGK tanácsi irányelvnek a  kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba 
való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 
2013. június 12-i 2013/31/EU irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez  a  rendelet a  kutyák, macskák és görények behozatalára engedéllyel rendelkező területek és harmadik 
országok jegyzékének, továbbá az ezen állatok behozatalára vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról szóló, 
2013. október 21-i 2013/519/EU bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít 
meg.
24. § A kereskedelmi céllal importált, harmadik országból származó kutyák, macskák és görények 2015. április 29-ig
a) a  92/65/EGK tanácsi irányelvnek az  engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt 
macskák, kutyák és görények behozatali feltételei tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2005.  január  26-i 
2005/64/EK bizottsági határozat mellékletében, vagy
b) a  kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára, valamint ötnél több kutya, macska és görény 
Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgására engedéllyel rendelkező harmadik országok és területek 
jegyzékének, továbbá az ezen állatok Unióba történő behozatalára és nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó 
bizonyítványminta megállapításáról szóló, 2011. december 15-i 2011/874/EU bizottsági végrehajtási határozat 
I. mellékletében
meghatározott mintáknak megfelelő, 2014. december 28-ig kiállított állategészségügyi bizonyítvánnyal hozhatók 
be Magyarországra.”

 (3) Az R2. 6. § (3) bekezdésében a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium” 
szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti a  kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól 
szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 9/2015. (IV. 30.) IM rendelete
az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  §-ában és az  Alaptörvény 
18.  cikk  (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014.  (VI.  16.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) ágazat: az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) és az ágazathoz tartozó szervezetek,
b) ágazathoz tartozó szervezetek: az  igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, 

alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek,
c) KMR: különleges működési rend, amely a  rendkívüli állapot, a  szükségállapot, a  megelőző védelmi helyzet 

vagy a  váratlan támadás időszakában az  ágazat működése érdekében bevezetett különleges működési 
rendszabályok rendszere,
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d) védett külügyi hálózat IM végpontja: a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által 
működtetett, minősített adat továbbítására szolgáló informatikai rendszer IM-ben üzemeltetett végpontja.

2. § (1) A miniszter az  ágazati honvédelmi feladatok ellátása, a  feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása 
érdekében gondoskodik
a) a feladatok végrehajtását koordináló munkacsoport (a továbbiakban: ágazati honvédelmi munkacsoport) 

létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről,
b) az IM KMR esetén való működőképességének fenntartására vonatkozó tervek elkészítéséről, a  honvédelmi 

felkészítéshez szükséges anyagi, eszköz- és szállítókapacitási igények felméréséről.
 (2) A miniszter közreműködik az  ágazat védelmi tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében, valamint 

a meghagyással kapcsolatos feladatok ellátásában.

3. §  A miniszter az  általa kijelölt állami vezető útján az  ágazat honvédelmi feladatainak végrehajtása érdekében 
gondoskodik
a) az ágazati honvédelmi munkacsoport működtetéséről,
b) az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a  szükséges mértékű személyi- és 

eszközállomány átcsoportosításáról,
c) az IM központi épületében a védett külügyi hálózat IM végpontjának működtetéséhez szükséges feltételek 

biztosításáról,
d) a vagyon- és személyvédelemhez, valamint az  iratanyagok biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek 

biztosításáról,
e) az ágazat értesítési-riasztási rendszerének a  működtetéséről, valamint az  ügyeleti szolgálat váltásos 

rendszerben történő működtetéséről,
f ) az ágazat Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatainak végrehajtására történő 

felkészítéséről,
g) az ágazat által vezetett közhiteles nyilvántartások védelméről és azok rendelkezésre állásáról,
h) az elektronikus információs rendszerekben tárolt adatok, eszközök biztonságba helyezéséhez, valamint 

a KMR idején történő működtetésének biztosítása érdekében végrehajtandó időszaki feladatok ellátásáról,
i) az ágazatban a honvédelmi intézkedési tervezéshez kapcsolódó jogszabályi előírások betartatásáról,
j) az ágazat védelemszervezését érintő informatikai feladatok ellátásáról.

4. § (1) A miniszter által kijelölt állami vezető az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatára kijelöli az ágazathoz 
tartozó szervezet honvédelmi feladatai végrehajtásáért felelős személyt, szervezeti elemet.

 (2) Az IM-ben az (1) bekezdés szerint kijelölt személy
a) gondoskodik az IM tekintetében a (3) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról,
b) figyelemmel kíséri az ágazat honvédelmi feladatainak teljesítését,
c) figyelemmel kíséri az  ágazathoz tartozó szervezeteknél a  honvédelmi intézkedési tervek összeállítását, 

felülvizsgálatát, módosítását,
d) figyelemmel kíséri az ágazathoz tartozó szervezetek NATO válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb 

honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,
e) közreműködik az ágazatot érintő védelmi feladatok tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében,
f ) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak az ellátását, és
g) közreműködik a  honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok 

végrehajtásában és az  e  célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló 
tervezetének, valamint a  honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és 
költségvetési igények tervezetének összeállításában.

 (3) Az ágazathoz tartozó szervezetekben az  (1)  bekezdés szerinti kijelölt személy gondoskodik az  ágazathoz tartozó 
szervezeteknél
a) a honvédelmi intézkedési terv és annak módosítása előkészítéséről, rendszeres felülvizsgálatáról,
b) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány részére a  honvédelmi 

intézkedési terv megismertetéséről, valamint begyakorlásáról, és
c) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erőforrások és eszközök rendelkezésre állásáról.
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 (4) Az ágazati honvédelmi munkacsoport
a) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak végrehajtását, és
b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

5. § (1) Az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési tervét, annak módosításait a miniszter hagyja jóvá.
 (2) Az IM és az  ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terve tartalmazza a  KMR bevezetésének 

időszakára vonatkozó, a  honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, személyi és 
anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályokat.

6. § (1) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezeteket az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A miniszter ágazati irányítása alá tartozó tevékenységet végző más szervezet is kezdeményezheti a meghagyásba 

történő bevonását megfelelő indokolással a miniszternél.
 (3) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet vezetője köteles tájékoztatni a minisztert minden 

olyan változásról, ami jelentős kihatással van a  szervezet honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak 
idején elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

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

8. §  Hatályát veszti a  közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 
30/2013. (XI. 29.) KIM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

1. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) IM rendelethez

A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezetek

A) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek
1. Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

B) Gazdasági társaságok
1.  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
2.  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 178/2015. (IV. 30.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–kínai politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként
Xiao Qian, a Kínai Népköztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata;

a magyar–holland kulturális kapcsolatok fejlesztése és a  magyar kulturális értékek hollandiai megismertetése 
érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Festetics de Tolna Dénes Sámuel Imre, Magyarország haarlemi tiszteletbeli konzulja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2015. április 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. április 24.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02514-2/2015.

A köztársasági elnök 179/2015. (IV. 30.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói tisztségének ellátására 
egészségügyi okból tartósan alkalmatlanná válására tekintettel dr. Marozsán Edinát 2015. április 30-ai hatállyal 
bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2015. április 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02217-2/2015.
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A Kormány 1260/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció keretében 
felmerülő aktuális feladatokról

A Kormány a  megélhetési bevándorlás és a  terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció sikeres lebonyolítása 
érdekében – figyelemmel a  kormányzati lakossági tájékoztató levelek küldésével kapcsolatos feladatokról szóló 1848/2014. 
(XII. 30.) Korm. határozatban foglaltakra – felhívja:
 1. a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  4.  pont szerinti feladatok ellátásához szükséges adatfeldolgozási 

tevékenységek ellátására adatfeldolgozási szerződést kössön a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatalával (a továbbiakban: KEK KH) és a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  3. és 4.  pont szerinti feladatok ellátásához szükséges forrásokat 
az érintett minisztériumoknál biztosítsa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3. az  igazságügyi minisztert a  kormányzati lakossági tájékoztató levelek küldésével kapcsolatos feladatokról szóló 
1848/2014. (XII. 30.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 2.  pontjában meghatározott feladatnak, 
ideértve a  konzultációs kérdőívek előállításával kapcsolatos feladatokat is, a  vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
figyelembe vételével – a  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, 
Somogyi Béla u. 6.) bevonásával – történő ellátására;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

 4. a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Korm. határozat 3.  pontjában meghatározott feladatoknak, ideértve 
a visszaérkezett konzultációs kérdőívek feldolgozásával kapcsolatos feladatokat is, a KEK KH útján történő ellátásáról.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1261/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról

 1. A Kormány
a) megtárgyalta és elfogadja Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programját;
b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a 2015. évi Nemzeti Reform Programnak az Európai 

Bizottság számára történő megküldéséről;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával 
folyamatosan kövesse nyomon a 2015. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek végrehajtását, és erről 
szükség szerint tájékoztassa a Kormányt;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával
Határidő: folyamatosan

d) egyetért az  Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó, 2020-ig elérendő energia-megtakarítási célkitűzés 
2.  és  4.  pont, valamint a  felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányára vonatkozó célkitűzés 3. és 5.  pont 
szerinti módosításával.



5590 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 60. szám 

 2. Az Európa 2020 Stratégia végrehajtását megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv elfogadásáról 
és  a  végleges Nemzeti Intézkedési Terv előkészítésével összefüggő további feladatokról szóló 1250/2010.  (XI.  19.) 
Korm.  határozat 1.  pontjában az „a teljes energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék” szövegrész helyébe az „a  teljes 
energiamegtakarítás-vállalás primerenergia-felhasználásban kifejezve 92  PJ (a végső energiafogyasztásra 
vonatkoztatva 73 PJ) a  Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről szóló 
1160/2015. (III. 20.) Korm. határozat alapján meghatározott „Ölbe tett kéz” forgatókönyve által megjelenített 
energiafelhasználási pályához képest” szöveg lép.

 3. Az Európa 2020 Stratégia végrehajtását megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv elfogadásáról és a végleges 
Nemzeti Intézkedési Terv előkészítésével összefüggő további feladatokról szóló 1250/2010. (XI. 19.) Korm. határozat 
1. pontjában az „a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30–34 éves népességen belül 
30,3 százalékra nő” szövegrész helyébe az „a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya 
a 30–34 éves népességen belül 34 százalékra nő” szöveg lép.

 4. A Magyarország Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő további feladatokról 
szóló 1114/2011. (IV. 28.) Korm. határozat 1.  pontjában az  „a teljes energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék” 
szövegrész helyébe az  „a teljes energiamegtakarítás-vállalás primerenergia-felhasználásban kifejezve 92 PJ 
(a végső energiafogyasztásra vonatkoztatva 73 PJ) a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek 
frissítéséről szóló 1160/2015. (III. 20.) Korm. határozat alapján meghatározott „Ölbe tett kéz” forgatókönyve által 
megjelenített energiafelhasználási pályához képest” szöveg lép.

 5. A Magyarország Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő további feladatokról 
szóló 1114/2011. (IV. 28.) Korm. határozat 1.  pontjában az  „a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel 
rendelkezők aránya a  30–34 éves népességen belül 30,3 százalékra nő” szövegrész helyébe az „a felsőfokú vagy 
annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30–34 éves népességen belül 34 százalékra nő” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1262/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

A Kormány
a) megtárgyalta és elfogadja a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiáját 

az 1. melléklet szerint;
b) felhívja a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, hogy gondoskodjon az  a)  pontban 

meghatározott programstratégia végrehajtásáról.
Felelős: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő: 2015. október 31-ig folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1262/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 2015. évben meghirdetendő pályázatok

A kiírás megnevezése

2015. évi  

kötelezettség- 

vállalás (Mrd Ft)

Összes keret 

(Mrd Ft)
Rövid ismertetés

1. jogcím: Hazai innováció támogatása 

1.1 Iparjog – Szellemi alkotások oltalma 0,2 0,3

A támogatás célja: Szellemi alkotások és ötletek hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi 
oltalomszerzéssel összefüggő szabadalom kutatásának, oltalomszerzési tevékenységek, 
és oltalom fenntartásának támogatása. (Külön-külön, illetve akár mindegyik 
tevékenység egy pályázaton belül.)

1.2 Innovációs voucher 0,5 1,0
A pályázat célja a kkv-k és a feltalálók K+F+I tevékenységének ösztönzése innovációs 
szolgáltatások vásárlásának támogatásával, kiemelten a tudásközpontok és 
a kisvállalkozások közötti tudástranszfer előmozdítása.

1.3 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) 0,5 1,5
A program a technológiai inkubátorok felállításán és az ötletek szűrésén túl közvetlenül 
is támogatást nyújt az induló technológiai vállalkozások felépítéséhez.

1.4 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – 
integrált projektek

1,0 2,5

A támogatás célja: Széleskörű együttműködésben végzett, részben felülről (top-down) 
felépített és koordinált K+F projektek támogatása, amelyek valamely kiemelt ágazat 
nemzeti, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt K+ I feladatok megoldására 
irányulnak.

1.5 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – 
kutatási infrastruktúra fejlesztése

1,5 4,0
A támogatás célja olyan együttműködési központok eszközökkel és az ahhoz szükséges 
terekkel, valamint képzett személyzettel való ellátása, amelyek szervesen integrálódnak 
egy-egy egyetem ipari beállítottságú karához.

1.6 Pre- és posztdoktori kiválósági program 0,7 1,6

A támogatás célja a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók ösztöndíj-jellegű 
támogatása. A predoktori típus a PhD ösztöndíj lejártát követően, az abszolutórium 
megszerzése után egy éven keresztül ösztönözné a fokozat megszerzését. 
A posztdoktori típus a kutatópályán történő elindulást segítené. 

1.7 Nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs programok 2,7 6,6

A támogatás célja olyan, a nagy társadalmi kihívásokhoz és nemzetgazdasági célokhoz 
kapcsolódó nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs programok elindítása, amelyek 
a meghirdetett területen megfogalmazott problémák megoldására irányulnak, és 
a korábban megszerzett alapkutatási eredményeket továbbviszik az innováció irányába 
(innovációt megalapozó kutatások), az innovációs eredményekre támaszkodva célzott 
ipari és szolgáltatási eredményeket hoznak létre.
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2. jogcím: Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

2.1 Nemzetközi tagdíjak

XFEL tagdíj 0,664 0,664

Az X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) GmbH (Kft.)-ben Magyarország 
tulajdonrésszel rendelkezik. A tagdíj a tulajdonrész megvásárlásának évenkénti összege. 
A felépülő infrastruktúra magyar kutatók és mérnökök számára is lehetőséget biztosít 
majd a magas szintű kutatási projektekben való részvételre.

CERN tagdíj kiegészítés 0,541 0,541

Magyarország 2002-ben csatlakozott az Európai Nukleáris Kutatási Szervezethez (CERN), 
amely a részecskefizikai kutatások európai szervezete, a világ legnagyobb, lényegében 
egyetlen részecskefizikai laboratóriuma. A magyar tagság lehetőséget biztosít magyar 
kutatók és mérnökök számára a CERN-ben folyó kísérletekbe való bekapcsolódásra, 
illetve hazai cégek számára az infrastruktúra-fejlesztéshez és kísérletekhez kapcsolódó 
beszállításokban való részvételre. A tagdíj megállapítása a résztvevő országok 
GDP-jének arányában svájci frankban történik. A tagdíjra a 2015. évi költségvetésben 
rendelkezésre álló összeg nem elegendő kötelezettségünk fedezetére, ennek 
a különbözetnek a kifizetése 2015-ben az NKFI Alapból történik. 

CERN ALICE, CMS 0,042 0,042

CERN Large Hadron Collider (LHC) két nagy detektorán [A Large Ion Collider Experiment 
(ALICE) és a Compact Muon Solenoid (CMS)] végzett kísérletekben való magyar részvétel 
költségei. Ezen tagdíjak kifizetése hiányában magyar kutatók nem szerepelhetnek 
a tudományos közlemények szerzői között, amely tagdíjuk befizetését értelmetlenné, 
részvételünket lehetetlenné tenné.

AAL tagdíj 0,003 0,003

Az AAL (Active and Assisted Living – tevékeny és önálló életvitel) programban és 
projektekben való magyar részvétel feltétele. A program célja az idősek életvitelének 
segítése infokommunikációs eszközök és szolgáltatások kifejlesztése révén. A projektek 
nemzetközi konzorciumban (kutatóhelyek, vállalkozások, végfelhasználó szervezetek) 
zajlanak, piacképes termékek és szolgáltatások létrehozását célozva. 

2.2 Bilaterális tudományos és technológiai 
együttműködések, kutatási témapályázatok

0,65 2,6

A támogatás célja: a kétoldalú (bilaterális) programokban való részvétel, valamint 
a kormányközi megállapodásokban vállalt tudományos és technológiai együttműködési 
programok feladatainak támogatása. Kétoldalú megállapodások keretében végzett 
felfedező kutatások támogatása.

2.3 A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz 
kapcsolódó közös programokban és Közös Technológiai 
Kezdeményezésekben 

0,85 2,55

Specifikus témájú nemzetközi programokhoz illeszkedő felhívásokat jelentetünk meg 
és támogatjuk ezek előkészítését. A tervezett kapcsolódó felhívások: AAL, ECSEL, 
EUROSTARS, ERA-NET, EUREKA, EU_KP konzorciumépítő és H-2020 KKV fejlesztési eszköz 
rásegítő pályázat.
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2.4 Nemzetközi KKV versenyek hazai nyerteseinek 
támogatása 

0,02 0,03
A nemzetközi KKV versenyeken sikereket elérő magyar résztvevők versenyhez 
kapcsolódó külföldi utazásának támogatása (útiköltség, szállás).

2.5 Az Európai Kutatási Tanács (ERC) fiatal kutatók számára 
meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások 0,3 0,45

A támogatás célja az ERC pályázatokban a 2. fordulóba került, de támogatást nem nyert 
kiváló kutatók kutatási programjainak támogatása egy vagy két éven keresztül, amivel 
ösztönözhető projektjeik elindulása és a következő ERC pályázatuk sikeressége.

6. jogcím: Kutatási témapályázatok támogatása

6. Kutatási témapályázatok 1,13 4,0

A program célja olyan kutatói kezdeményezésű alapkutatások támogatása, 
amellyel nemzetközi mércével is kiemelkedő tudományos eredményeket érnek 
el, megalapozhatják az innovációs folyamatokat és nem rendelkeznek tematikus 
megkötéssel. 

2015. évi új kötelezettség  11,3    
2015. évi pályázatok keretösszege 28,38  
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A Kormány 1263/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  2014–2020 közötti programozási időszak európai uniós támogatási programjai keretében 

meghirdetésre kerülő, 2015-ben meghirdetni tervezett felhívások forrásai a lehető legnagyobb mértékű uniós forrás 
gazdaságba történő áramlását tegyék lehetővé;

 2. felhívja az  infrastrukturális beruházási források meghirdetéséért felelős minisztereket, hogy az  egyes operatív 
programok keretében meghirdetni tervezett infrastrukturális beruházásokra irányuló felhívásokat a  tervezetthez 
képest előbb hirdessék meg, és a  szakaszolt projektek második szakaszának finanszírozásához szükséges 
intézkedéseket tegyék meg;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal, illetve, ha a szakaszolt projektek esetében az intézkedés végrehajtásához a Kormány 
vagy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) döntése szükséges, 
a Kormány vagy az NFK döntését követő 8 napon belül

 3. felhívja az  infrastrukturális beruházási források meghirdetéséért felelős minisztereket, hogy a 2. pont végrehajtása 
érdekében, ha az operatív program 2015. évi éves fejlesztési keretének
a) elfogadása még nem történt meg, akkor az éves fejlesztési keret készítésekor,
b) elfogadása megtörtént, akkor az éves fejlesztési keret 2015. június 30-ig történő módosítása során
a 2. pontra tekintettel járjanak el;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont estében az éves fejlesztési keret NFK elé terjesztésének időpontjáig, 
a b) alpont esetében 2015. június 30-ig

 4. felhívja az  infrastrukturális beruházások végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy az  irányításuk és felügyeletük 
alatti, a  projektek végrehajtásáért felelős szervek útján gondoskodjanak a  2.  pont alapján meghirdetett 
felhívásokra benyújtandó projektek feltételes közbeszerzési eljárásainak megindításáról úgy, hogy az  eljárások 
eredményeként legkésőbb 2016. januárban megkössék a kivitelezői szerződéseket, és a szállítói előlegek kifizetése 
megtörténhessen;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: 2015. június 30.
 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pontban foglalt eljárás 

szerint kezdeményezze azoknak az  eszközbeszerzésre és beruházási tevékenységre irányuló, a  Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Programból – különös tekintettel az  energiahatékonyság, a  turisztika, az  innováció, 
a  kis- és középvállalkozások fejlesztése területén – és a  Vidékfejlesztési Programból meghirdetendő felhívások 
keretösszegének a  megemelését, amelyeket a  támogatási kérelmek nagy száma miatti keretkimerülés miatt 
előreláthatóan két évnél hamarabb le kell zárni;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 6. felhívja a  programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy a  felhívások tervezésekor a  közösségi 

jogszabályokkal összhangban tegyék lehetővé, hogy
a) a projektek előkészítésének költségei elszámolhatók legyenek,
b) a projektek költségeinek elszámolhatósága a lehető legkorábbi, állami támogatásokra vonatkozó szabályozás 

eltérő rendelkezése hiányában 2014. január 1. legyen;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos
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 7. felhívja a 2014–2020 közötti programozási időszak európai uniós támogatási programjainak végrehajtásáért felelős 
minisztereket, hogy az  1–6.  pontok végrehajtása keretében módosított felhívási keretösszegeket, a  tervezett 
meghirdetési határidőket és a várható kifizetésekre vonatkozó tervszámokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
fejlesztéspolitikai koordinációs tevékenysége ellátása érdekében részére küldjék meg.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1264/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
az elektronikus ügyintézés földügyi igazgatásban való bevezetésének előkészítése érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy 2016. július 1-jétől a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 

illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
földügyi igazgatásban megvalósuljon az elektronikus ügyintézés, illetve, hogy a  földügyi igazgatás körébe tartozó 
küldemények is bekerüljenek az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben érkeztethető és kézbesíthető 
küldemények körébe;

 2. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával tegyen javaslatot 
a  Kormány részére az  1.  pont szerinti feladat megvalósításához szükséges intézkedések ütemezésére, valamint 
az ahhoz kapcsolódó költségvetési igényekre;

Felelős: földművelésügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. május 20.

 3. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy az 1. pont szerinti feladat megvalósítása érdekében a belügyminiszter, 
az igazságügyi miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja felül a földügyi igazgatásra 
vonatkozó szabályokat, és tegye meg a szükséges jogszabály-előkészítési lépéseket.

Felelős: földművelésügyi miniszter
 belügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2. pont szerint a Kormány elé terjesztett ütemezés szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1265/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén 

szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1.  pont 
a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány támogatja a  Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a  2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda 
Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatát, amelynek érdekében vállalja, hogy a  rendezési jog elnyerése 
esetén)
„a) a  Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére 2012-ben 250 ezer eurónak, 2014-ben 175 ezer eurónak 
megfelelő forintösszegű állami támogatást biztosít a  2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság 
rendezéséért a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség részére fizetendő licencdíj megfizetéséhez, azzal, hogy a 2014-ben 
biztosított állami támogatás összegéből 25 ezer eurónak megfelelő forintösszegű állami támogatás a  2015. évi 
Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság megrendezésével összefüggésben felmerülő feladatokra használható fel;
Felelős: sportpolitikáért felelős miniszter
államháztartásért felelős miniszter
Határidő: a 2012. és a 2014. évi központi költségvetés tervezése során”

 2. egyetért azzal, hogy a H. 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány támogatja a  Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a  2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda 
Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatát, amelynek érdekében vállalja, hogy a  rendezési jog elnyerése 
esetén)
„b) a  szervezőbizottsági feladatokat ellátó MKOSZ Sportszervező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(a  továbbiakban: MKOSZ Sportszervező Kft.) részére – elszámolási, és a  fel nem használt rész tekintetében 
visszafizetési kötelezettség mellett – 154,3 millió forint összegű állami támogatást biztosít, amely a 2015. évi Felnőtt 
Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési költségeire használható fel.
Felelős: sportpolitikáért felelős miniszter
államháztartásért felelős miniszter
Határidő: azonnal”

 3. egyetért azzal, hogy a H. a következő 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A  Kormány felhívja az  államháztartásért felelős minisztert, hogy a  2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda 
Európa-bajnokság megrendezésével összefüggésben felmerülő feladatokra – az  1.  pont b)  alpontja alapján 
biztosított támogatáson felül – az  MKOSZ Sportszervező Kft. részére 278,1 millió forint támogatás biztosításáról 
gondoskodjon.
Felelős: államháztartásért felelős miniszter
Határidő: azonnal”

 4. egyetért azzal, hogy a H. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont b) alpontja és az 1/A. pont szerinti 
állami támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzését a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal útján biztosítsa.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. november 30.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1266/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó ingatlan-együtteshez 
kapcsolódó állami feladatok ellátásához szükséges költségvetési támogatás nyújtásáról szóló  
1167/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó ingatlan-együtteshez 
kapcsolódó állami feladatok ellátásához szükséges költségvetési támogatás nyújtásáról szóló 1167/2015. (III. 24.) 
Korm. határozat 1. pontjában a „300,0 millió” szövegrész helyébe a „415,0 millió” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1267/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való 
stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

A Kormány felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a Magyarország 
Kormánya és az  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi út 127., cégjegyzékszáma: 07-09-015671) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodást 
a Kormány nevében aláírja.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1268/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
egyes közlekedésfejlesztési tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi 
nevesítéséről

A Kormány
 1.  jóváhagyja

a) az „M0 útgyűrű 2. sz. főút – 11. sz. főút közötti 2×2 sávos autóút kiépítése az Északi Duna híddal” című,
b) a  KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0011 azonosító számú, „Burkolatmegerősítés, valamint forgalombiztonsági és 

környezetvédelmi beavatkozások a  gyorsforgalmi úthálózat forgalomnak leginkább kitett szakaszain” című, 
továbbá

c) a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0026 azonosító számú, „Az országos közúthálózaton a  nyomvályúk és felületi 
egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget 
javító program (2007–2011)” című,

egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat (a  továbbiakban együtt: projektek) 
az 1. melléklet szerint,

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

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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 4.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont a)  alpontja szerinti nagyprojekt-javaslat 
támogatási kérelmének elkészítéséről és az Európai Bizotság részére történő benyújtásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1268/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.

Projekt azonosító

száma vagy kapcsolódó 

operatív program

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása

(bruttó, Ft)
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
Közlekedés Operatív 

Program

M0 útgyűrű 2. sz. főút – 11. sz. főút 

közötti 2x2 sávos autóút kiépítése 

az Északi Duna híddal

NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő zártkörűen 

működő Részvénytársaság

76 961 480 355

A projekt – autópályává bővíthető – autóút 

kialakítását valósította meg, mely közúti 

összeköttetést teremtett a már korábban megépült 

2/A autóút és a 11. számú főút között. A fejlesztéssel 

érintett nyomvonalon épült meg az M0 Északi Duna 

híd (Megyeri-híd). A projektben megépült autóút 

a Budapestet körülölelő M0 autóút része, mely 

beruházás a későbbiekben nyugat felé történő 

meghosszabítással, a 10. számú főútba bekötéssel 

folytatódik.

A támogatási szerződés megkötését 

követően a magas közbeszerzési kockázati 

besorolású közbeszerzések eredményeként 

megkötött szerződések tekintetében  

– figyelemmel 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 83. § 

(1) bekezdésére – szabálytalansági eljárás 

megindítására kerül sor, amely kiterjed 

az alacsony közbeszerzési kockázati 

besorolású közbeszerzési megállapítások 

vizsgálatára is. A vizsgálat eredménye 

alapján – ha az szükségessé válik – 

a támogató haladéktalanul kezdeményezi 

a támogatási szerződés módosítását 

az elszámolható összeg aktualizálása 

érdekében. A projektben kifizetést 

teljesíteni csak a szabálytalansági eljárás 

lezárását és – ha szükséges – a támogatási 

szerződés módosítását követően lehet.

3.
KÖZOP-1.5.0-09-11-

2014-0011

Burkolatmegerősítés, valamint 

forgalombiztonsági és környezetvédelmi 

beavatkozások a gyorsforgalmi 

úthálózat forgalomnak leginkább kitett 

szakaszain

Magyar Közút Nonprofit 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

14 726 005 000

A projekt keretében több helyszínen megtörtént 

a gyorsforgalmi úthálózat burkolatmegerősítése két 

rétegben, hidak szigeteléscseréje, burkolatcseréje, 

korrózió-védelme, dilatáció cseréje, pillérvédelme, 

zajvédőfalak építése, egy vagy kétsoros, H2 

visszatartási fokozatú szalagkorlátok telepítése, egyéb 

forgalombiztonságot növelő, forgalomtechnikai 

eszközök kihelyezése.

4.
KÖZOP-3.5.0-09-11-

2014-0026

Az országos közúthálózaton 

a nyomvályúk és felületi 

egyenetlenségek megszüntetését 

célzó, közlekedésbiztonságot, 

fenntarthatóságot és térségi 

elérhetőséget javító program 

(2007–2011)

Magyar Közút Nonprofit 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

13 645 649 000

A projekt a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek, 

továbbá az árvizek okozta alépítményi és 

pályaszerkezeti károk megszüntetését tűzte ki 

célul. A burkolati, pályaszerkezeti és alépítményi 

elégtelenségek kijavítása nagymértékben 

hozzájárult a balesetek számának és azok kimenetele 

súlyosságának csökkenéséhez, valamint csökkent 

az elérési idő, melynek révén javult a térségek közötti 

elérhetőség.
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A Kormány 1269/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Program elfogadásáról

A Kormány
 1. egyetért az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Program (a továbbiakban: program) célkitűzéseivel 

és prioritásaival,
 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy írja alá és küldje meg az irányító hatóság részére a program 

tartalmával való tagállami egyetértésről, és a program végrehajtása finanszírozásához történő nemzeti hozzájárulás 
megfizetéséről szóló egyetértési nyilatkozatot,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3. hozzájárul ahhoz, hogy a programot az irányító hatóság az Európai Bizottság részére benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1270/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 azonosító számú („Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi 
útjainak a fejlesztése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul az  ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 azonosító számú „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi 

útjainak a  fejlesztése” című projekt, Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés „Mezőtúr Város önkormányzati 
tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése” (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004) projekt kivitelezéséhez kapcsolódó 
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 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1271/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú („Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése  
és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú, „Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése 

és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését 
az 1. melléklet szerint,

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1271/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.

KEOP- 

1.2.0/2F/09- 

2010-0089

Keszthelyi 

szennyvíztisztító 

telep 

kapacitásbővítése 

és kapcsolódó 

iszapkezelő 

létesítmények 

építése

Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

2 001 631 775 131 080 249 2 132 712 024

A fejlesztés célja a Keszthely 

déli részén, határértéken 

működő szennyvíztisztító telep 

technológiai korszerűsítése, 

üzemeltetési költségeinek 

csökkentése, a szigorodó 

kibocsátási határértékek miatt 

várhatóan megnövekedő 

bírságtételek elkerülése. Ennek 

érdekében a szennyvíztisztító 

telepen kialakításra, illetve 

fejlesztésre kerül az eleveniszapos 

szennyvíztisztítás kaszkádos 

kialakítású, párhuzamosan 

működő tisztítási sorokkal, 

előülepítéssel, biológiai nitrogén- 

és foszforeltávolítással, kiegészítő 

vegyszeres foszforkicsapatással, 

valamint a keletkező 

fölösiszap rothasztásával és 

komposztálásával.  

A telep kapacitása 18 000 m3/d, 

120 890 lakos egyenérték (LE).

Kifizetési feltételek:  

1. A támogatást igénylőnek 

a közbeszerzési eljárást 

eredményesen le kell zárnia.  

2. A támogatást igénylőnek 

el kell fogadnia, hogy ha 

a közbeszerzési eljárás során 

alacsonyabb árajánlat kerül 

nyertesként kihirdetésre, akkor 

a támogató jogosult a támogatási 

szerződés módosítása során 

ezen alacsonyabb összegnek 

megfelelően a csökkentett 

támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.  

3. A kiegészítő műszaki tartalom 

tárgyában kiírt közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában 

rendelkezésre kell állnia 

a központi koordinációs szerv 

által kiállított szabályossági 

tanúsítványnak.  

4. A többletforrással arányos 

önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.
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A Kormány 1272/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosító számú („Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosító számú, „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 

szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését 
az 1. melléklet szerint,

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1272/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0050

Vámospércs és 

Nyírmártonfalva 

települések 

szennyvíz- 

elvezetése és 

szennyvíz- 

tisztítása

Vámospércs és 

Nyírmártonfalva 

Szennyvíz- 

beruházási 

Önkormányzati 

Társulás

2 898 561 829 196 726 615 3 095 288 444

A projekt keretében 

Vámospércs és 

Nyírmártonfalva 

településeken korszerű, 

valamint a hatályos 

szabályoknak és 

környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelő 

szennyvízcsatorna-hálózat 

és közös szennyvíztisztító 

telep kerül kiépítésre.  

A csatornázás módja 

gravitációs, elválasztott 

rendszerű csatornahálózat.  

Vámospércsen 8 db nagy 

átemelő, Nyírmártonfalván 

3 db nagy körzeti átemelő 

kerül kiépítésre.  

A tisztítótelep 

eleveniszapos, 

totáloxidációs 

technológiájú, egyedi 

tervezésű.  

A megépülő 

szennyvíztisztító telep 

a nem csatornázott 

településrészek 

kommunális folyékony 

hulladékát is fogadni 

tudja. A tervezett napi 

hidraulikai kapacitás  

700 m3/d.

Kifizetési feltételek:  

1. A támogatást igénylőnek 

a közbeszerzési eljárást eredményesen 

le kell zárnia.  

2. A támogatást igénylőnek el kell 

fogadnia, hogy ha a közbeszerzési 

eljárás során alacsonyabb árajánlat 

kerül nyertesként kihirdetésre, akkor 

a támogató jogosult a támogatási 

szerződés módosítása során ezen 

alacsonyabb összegnek megfelelően 

a csökkentett támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.  

3. A többlet műszaki tartalom 

tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában rendelkezésre kell 

állnia az utóellenőrzés keretében 

a közreműködő szervezet által kiállított 

szabályossági tanúsítványnak.  

4. A szerződésmódosítás 

vonatkozásában rendelkezésre kell 

állnia a központi koordinációs szerv által 

kiállított szabályossági tanúsítványnak.  

5. A megnövekedett többletforrással 

arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.
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A Kormány 1273/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) 
konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 
módosításáról

A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra 
szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletben foglalt 
táblázat
a) D:2 mezőjében az „56 234 868” szövegrész helyébe a „62 646 628” szöveg,
b) D:3 mezőjében a „191 194 456” szövegrész helyébe a „173 294 777” szöveg,
c) D:4 mezőjében a „65 965 934” szövegrész helyébe az „51 377 488” szöveg,
d) D:5 mezőjében a „79 474 609” szövegrész helyébe a „81 658 125” szöveg, és
e) D:17 mezőjében az „52 230 400” szövegrész helyébe a „76 123 249” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1274/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében 
megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló 
egyes projektek szakaszolásának jóváhagyásáról

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

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért a  2.  mellékletben felsorolt projektek – 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 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,

 4. egyetért a 3. pont szerinti projektek forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
 5. hozzájárul a  3.  pont szerinti projektek első szakasza tekintetében a  támogatási szerződés módosításához 

a 2. melléklet szerint,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6. hozzájárul a 3. pont szerinti projektek második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban a szakaszolt projektekre vonatkozó 

felhívás megjelenését követően azonnal
 7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal összefüggő 

tervezési dokumentumok előkészítése során vegye figyelembe a  3.  pont szerinti projektek 2.  mellékletben 
meghatározott költségeit,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 8. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  5.  ponttal összefüggésben gondoskodjon a  2.  mellékletben foglalt táblázat 
3.  sorában szereplő projektre vonatkozó, a  BM EU Önerő Alap támogatás tárgyában megkötött támogatási 
szerződés módosításáról,

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal
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 9. felhívja a  belügyminisztert, hogy vizsgálja meg a  8.  pont szerinti projekt második szakaszának megvalósításához 
szükséges BM EU Önerő Alap támogatás nyújtása feltételeinek fennállását, és a  második szakaszra vonatkozóan 
az  uniós támogatási szerződés megkötését követően gondoskodjon a  BM EU Önerő Alap támogatási szerződés 
megkötéséről,

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a második szakaszra vonatkozó uniós támogatási szerződés megkötését követően azonnal

 10. egyetért a  KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú, „A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció 
szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatási összegének 
291 009 213 forinttal történő csökkentésével,

 11. egyetért a projekt forrásszerkezetének 3. melléklet szerinti módosításával,
 12. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 3. melléklet szerinti módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 13. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005 azonosító számú, 
„Okány község szennyvízcsatornázása” című projekt támogatási szerződésének elállással történő felbontásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1274/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.

KEOP- 

1.1.1/C/13- 

2013-0008

Hódmező- 

vásárhelyi 

Hulladék-

gazdálkodási 

Projekt

Hódmező- 

vásárhely 

Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzat

935 502 924 57 979 198 993 482 122

A projekt célja a szelektíven gyűjtött 

hulladék arányának növelése a keletkező 

hulladék mennyiségéhez képest. A projekt 

keretén belül a vegyes hulladékgyűjtés 

eszközparkjának fejlesztése, a maradék 

hulladék előkezelése, biostabilizálása és 

lerakása valósul meg a szükséges eszközök 

beszerzésével (240 literes edényzet, 

ürítéshez szükséges járműpark).

Kifizetési feltétel:  

1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 

eljárást eredményesen le kell zárnia.  

2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 

hogy ha a közbeszerzési eljárás során 

alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 

kihirdetésre, akkor a támogató jogosult 

a támogatási szerződés módosítása során 

ezen alacsonyabb összegnek megfelelően 

csökkentett támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.  

3. Az eszközbeszerzés tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

rendelkezésre kell állnia a központi 

koordinációs szerv által kiállított szabályossági 

tanúsítványnak.  

4. A többletforrással arányos önerő 

rendelkezésre állását igazolni kell.

3.

KEOP- 

1.1.1/2F/09-11- 

2013-0003

Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladék- 

gazdálkodási 

Társulás 

hulladék- 

gazdálkodási 

rendszerének 

fejlesztése

Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladék- 

gazdálkodási 

Társulás

3 181 784 996 66 906 939 3 248 691 935

A hulladékgazdálkodási rendszer  

51 településen 106 120 lakos számára 

biztosít közszolgáltatást. A projekt 

célja a társult települések területén 

megteremteni a modern és költséghatékony 

hulladékgazdálkodás feltételeit. A projekt 

keretében egy mechanikai-biológiai 

hulladékkezelő mű, egy válogatómű, három 

hulladékudvar és három komposztáló 

létesül, valamint a hulladékgazdálkodási 

rendszer üzemeltetéséhez szükséges 

eszközök kerülnek beszerzésre.

Kifizetési feltétel:  

1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 

eljárást eredményesen le kell zárnia.  

2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 

hogy ha a közbeszerzési eljárás során 

alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 

kihirdetésre, akkor a támogató jogosult 

a támogatási szerződés módosítása során 

ezen alacsonyabb összegnek megfelelően 

csökkentett támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.  

3. A kivitelezés tárgyában kiírt közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 

a központi koordinációs szerv által kiállított 

szabályossági tanúsítványnak.  

4. A többletforrással arányos önerő 

rendelkezésre állását igazolni kell.
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4.

KEOP- 

1.2.0/09-11- 

2012-0025

Buják 

szennyvíztisztító 

telep és 

csatornahálózat 

fejlesztése

Buják Község 

Önkormányzata
1 133 469 334 82 882 149 1 216 351 483

A projektjavaslat által érintett településen 

nem áll rendelkezésre szennyvízcsatorna 

hálózat és tisztító telep. A települési 

szennyvízelvezetés és tisztítás nem 

megoldott. Buják agglomeráció 

lakosegyenértéke (LE) 2 192. A projekt 

keretében szennyvízcsatorna hálózat és 

telep kialakítása történik. A telep kapacitása 

200 m3/d, a bekötések száma 908 db, 

a gravitációs gerinc vezeték 14 925 fm.

nem releváns
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2. melléklet az 1274/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Szakaszolás előtti 

forrásszerkezet
Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Projekt rövid bemutatása

2.
Környezet és Energia 

Operatív Program (Ft)

Környezet és Energia 

Operatív Program 

(Ft)

Környezet és 

Energiahatékonysági 

Operatív Program 

(Ft)

3.
KEOP-1.3.0/09-11-2011-

0046

Az Észak-Magyarországi 

Régió településein élő 

lakosság egészséges 

ivóvízzel való 

ellátásának biztosítása

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Térségi Ivóvíz-Kezelési 

Önkormányzati Társulás

6 138 628 007 5 389 960 485 748 667 522

A projekt célja 50 db közép-borsodi 

település vízminőségének javítása az arzén, 

az ammónia, a nitrit, a vas, a mangán és 

a bórtartalom határértékeinek biztosítása 

érdekében. A beruházás során 8 db Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei kistérség átfogó 

komplex ivóvízminőség javítása valósul meg.

4.
KEOP-1.2.0/09-11-2012-

0012

A somogytúri 

szennyvízelvezetési 

agglomeráció 

szennyvízgyűjtése és 

szennyvíztisztítása

NFP – Dél-Balaton 

Konzorcium
3 014 635 665 587 534 202 2 427 101 463

A projekt célja a somogytúri 

szennyvízelvezetési agglomeráció, azaz 

Somogytúr, Somogybabod, Gamás, 

Visz, és Látrány települések korszerű 

szennyvíztisztításának megvalósítása, 

a gazdaságosan csatornázható 

településrészek csatornázása, a szennyvíz 

elvezetése és megfelelő tisztítása. 

A projekt eredményeként az agglomeráció 

lakosságának (3352 fő) megfelelő 

szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítás 

valósul meg egy 360 m3/d hidraulikai és 

4110 LE kapacitású szennyvíztisztító telep 

létesítésével.

5.
KEOP-1.2.0/09-11-2012-

0009

Bucsa község 

szennyvízcsatornázása

Bucsa Község 

Önkormányzata
1 541 672 417 750 873 513 790 798 904

A projekt keretében Bucsa település 

szennyvízcsatorna hálózata elválasztott 

rendszerű, gravitációs kialakítású, 

műszaki szükség szerinti darabszámú 

szennyvízátemelővel épül ki. A megépítendő 

szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása 

200 m3/d, biológiai kapacitása 2150 LE lesz.
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3. melléklet az 1274/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása

2.
Környezet és Energia 

Operatív Program 

(Ft)

Környezet és 

Energiahatékonysági 

Operatív Program 

(Ft)

Környezet és Energia 

Operatív Program 

(Ft)

Környezet és 

Energiahatékonysági 

Operatív Program 

(Ft)

3.
KEOP-1.2.0/09-11-

2012-0014

A siófoki 

szennyvízelvezetési 

agglomeráció 

szennyvízgyűjtése és 

szennyvíztisztítása

NFP – Dél-Balaton 

Konzorcium
4 686 170 132 2 178 843 786 3 505 236 730 3 068 767 975

A projekt keretében a siófoki agglomeráció 

csatornahálózatának bővítésére, és az új 

siófoki szennyvíztisztító telep megépítésére 

kerül sor. A meglévő, felhagyásra kerülő 

siófoki szennyvíztisztító telep helyett egy 

új, 20 000 m3/nap, 146 000 LE kapacitású 

tisztító épül, valamint Siófok belváros, Töreki 

városrész, Balatonendréd, Balatonföldvár 

és Zamárdi gyűjtőhálózatának bővítése 

történik meg. 970 db új bekötés, 15,8 km 

gravitációs és 12,4 km nyomott rendszerű 

szennyvízvezeték épül.
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A Kormány 1275/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritása keretében 
megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

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

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1275/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-2.1.1/2F/09-

2010-0002

Árvízvédelmi 
fővédvonal fejlesztése, 
Szolnok város térségi 

fejlesztése a jobb parti 
árvízvédelmi szakaszon

Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság

2 412 710 002 352 476 735 2 765 186 737

A projekt célja Szolnok megyei jogú város 
belvárosában húzódó támfalas sétány szakasz, 
továbbá az iparterületi részen a meglévő 
földművek fejlesztése, illetve áthelyezése 
összesen 4,937 km hosszon.

3.
KEOP-2.1.1/2F/09-

2010-0003

A 11.06 árvízvédelmi 
szakasz védelmi 

képességének komplex 
fejlesztése

Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság

1 258 746 990 196 945 000 1 455 691 990

A projekt célja a 11.06 árvízvédelmi szakasz 
fővédvonalának jogszabály szerinti kiépítése, 
a magassági hiányok megszüntetése, 
a töltéskorona stabilizációja, a kiszolgáló 
létesítmények (őrtelepek, véderdő szakaszok, 
monitoring állomások, informatikai és 
távközlési hálózat) felújítása, korszerűsítése.

4.
KEOP-2.1.1/2F/09-

2011-0001

Berettyó védtöltések 
fejlesztése a Kis-sárréti 

és a Berettyóújfalui 
ártéri öblözetekben

Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóság

3 580 035 168 1 060 194 877 4 640 230 045

A projekt célja a Berettyó folyó Berettyóújfalu 
és Szeghalom közötti szakaszán a védtöltések 
és a hozzájuk kapcsolódó egyéb árvízvédelmi 
művek fejlesztése 44,7 km hosszúságban.

5.
KEOP-2.1.2/2F/09-

2011-0001

Nagymaros 
árvízvédelmi vonal 

kiépítése

Nagymaros Város 
Önkormányzata

1 173 563 560 296 682 122 1 470 245 682
A projekt célja Nagymaros Duna-parti részén 
2,39 km hosszon a megfelelő árvízi biztonság 
megteremtése mobilgát kiépítésével.
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A Kormány 1276/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0002 azonosító számú („Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése” című) 
nagyprojekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-5.2.0-07-2008-0002 azonosító számú, „Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése” című 

nagyprojekt (a továbbiakban: nagyprojekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a nagyprojekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1276/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosítás utáni forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

Közlekedés Operatív 

Program 

(bruttó, Ft)

Saját forrás 

(bruttó, Ft)

Közlekedés Operatív 

Program 

(bruttó, Ft)

Saját forrás 

(bruttó, Ft)

3.
KÖZOP-5.2.0-07-

2008-0002

Szeged 
elektromos 

tömeg- 
közlekedés 
fejlesztése

Szeged Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
és a Szegedi 
Közlekedési 

Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság 
konzorciuma

25 264 480 112 3 993 748 159 25 590 870 160 4 045 343 111

A projekt keretében a következő 
többlet műszaki tartalom valósul 
meg:  
1. a legjelentősebb beruházási 
elemek jelentősen növelik 
az áramellátási biztonságot 
a legnagyobb utasforgalmú 
belvárosi villamos vonalon 
tartalék elektromos betáplálási 
irány kiépítésével, valamint 
fokozzák a trolibuszok 
közlekedésének biztonságát 
a trolibusz váltókon történő hibás 
váltóállítások kiküszöbölésével,  
2. sor kerül egyéb, 
üzembiztonságot növelő 
eszközök beszerzésére.
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A Kormány 1277/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0009 azonosító számú („471. számú főút Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei szakaszok korszerűsítése” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0019 azonosító számú („471. sz. főút 
Hajdúsámson–Nyíradony közötti szakaszának burkolaterősítése”) projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja

a) a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0009 azonosító számú, „471. számú főút Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei szakaszok korszerűsítése” című, és

b) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0019 azonosító számú „471. sz. főút Hajdúsámson–Nyíradony közötti szakaszának 
burkolaterősítése” című

projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1277/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP- 
3.4.0-09- 

2010-0009

471. számú főút 
Hajdú-Bihar 
és Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
megyei szakaszok 

korszerűsítése

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zárkörűen 
működő 

Részvénytársaság

32 700 000 82 346 800 115 046 800

A támogatási szerződés 
szerint elkészült 
a megvalósíthatósági 
tanulmány, a költség-haszon 
elemzés, és az előzetes 
vizsgálati dokumentáció, 
továbbá megtörtént 
a NATURA 2000 vizsgálat 
lebonyolítása. Az előkészítési 
projekt lehetővé teszi 
a 471. számú főút Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei 
szakaszainak korszerűsítését.

Ha a projekt megvalósítása nem történik 
meg 2015. december 31-ig, a projekt nem 
működő projektnek minősül, ezért az európai 
uniós források elszámolhatóságának 
biztosítása érdekében a teljes projekt 
működőképességét legkésőbb 2017. március 
31-ig, biztosítani kell. A 2015. december 31-ét 
követően felmerülő költségek – beleértve 
a működőképesség biztosításához szükséges 
költségeket is – a támogatás terhére nem 
számolhatóak el.

3.
KÖZOP- 
3.5.0-09- 

11-2013-0019

471. sz. főút 
Hajdúsámson–

Nyíradony közötti 
szakaszának 

burkolaterősítése

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zárkörűen 
működő 

Részvénytársaság

39 558 080 256 100 000 295 658 080

A támogatási szerződés 
keretében megtörtént 
a 471. számú főút Hajdú-Bihar 
megyei szakaszának 
előkészítése a kiviteli és 
engedélyezési tervek 
tekintetében, amely lehetővé 
teszi a burkolaterősítéshez 
tartozó kivitelezési 
munkálatokat.

nem releváns
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A Kormány 1278/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 azonosító számú („A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című) 
nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 azonosító számú, „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című, 

egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,
 2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt nagyprojektként történő támogatására 
irányuló kérelemnek (a továbbiakban: támogatási kérelem) Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. június 30.

 5. jóváhagyja a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: KÖZOP) 5. prioritása keretének 2 517 965 602 forint 
összegű többletkötelezettség-vállalással történő növelését azzal, hogy ezt az  összeget a  projekt támogatási 
szerződésének megkötése érdekében kell felhasználni,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  5.  pont szerinti többletkötelezettség-vállalás 
KÖZOP-ból történő törléséhez szükséges intézkedések megtételéről, ha a  KÖZOP 5. prioritásán a  befejezett 
projektek fel nem használt támogatási összegéből az 5. pont szerinti összeg rendelkezésre áll,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 5. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  KÖZOP szükséges módosításáról, ha a  KÖZOP 
5. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  projekttel kapcsolatosan 
kezdeményezzen tárgyalásokat az  Európai Beruházási Bankkal, Budapest Főváros Önkormányzatával és 
az  Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az  Európai Beruházási Bank részére 
visszafizetendő összeg megállapítása érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 9. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalásokat Budapest Főváros Önkormányzatával az Európai Beruházási Bank felé fennálló hiteltartozás kiváltását 
célzó támogatási összeg Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam közötti megosztásáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 10. elrendeli, hogy a  projekt Kohéziós Alapból származó támogatási összege a  Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezeten 
kerüljön elszámolásra.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 3. pont teljesülését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1278/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
KÖZOP-5.5.0-09-

11-2013-0004
A budapesti M2 metróvonal 

fejlesztése
Budapest Főváros 
Önkormányzata

25 952 830 331

A projekt keretében 22 db Alstom Metropolis 
AM5-M2 típusú szerelvény, a szerelvényekhez 
tartozó karbantartó eszközök, tartalék 
alkatrészek, valamint padlószint alatti vasúti 
kerékpáreszterga és vasúti jármű soremelő 
berendezés kerül beszerzésre, továbbá vasúti 
jármű felső gépi mosóberendezés, kétszintes 
vasúti járművizsgáló állvány, üzemi légrendszer, 
valamint ipari vágánykapuk beszerzése és 
telepítése valósul meg.
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A Kormány 1279/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0007 azonosító számú („Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című) projekt 
támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0007 azonosító számú, „Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című 

projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1279/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP-3.5.0-09-

11-2013-0007

Balesetveszélyes 
csomópontok 

átépítése

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zárkörűen működő 
Részvénytársaság

2 999 966 031 2 300 000 000 5 299 966 031

A projekt keretében 
már átépítésre került 
6 db csomópont, 
ezzel csökkentve 
a baleseti kockázatokat. 
A támogatási szerződés 
módosításának keretében 
a projekt műszaki 
tartalmának bővítésével 
további 8 db csomópont 
kerül átépítésre 
Győr-Moson-Sopron, 
Bács-Kiskun, Heves, 
Jász-Nagykun-Szolnok, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
és Tolna megye területén.

A támogatást igénylőnek felül 
kell vizsgálnia a projekt műszaki 
tartalmának kibővítését célzó  
8 db csomópont Közlekedés Operatív 
Program (a továbbiakban: KÖZOP) 
3. prioritásához való illeszkedését. 
A támogatást igénylő a támogatási 
szerződésre irányuló kérelemben 
kizárólag a prioritáshoz illeszkedő 
csomópontokat szerepeltetheti.         
Ha a projekt megvalósítása nem 
történik meg 2015. december 31-ig, 
a projekt nem működő projektnek 
minősül, ezért az európai uniós 
források elszámolhatóságának 
biztosítása érdekében a teljes projekt 
működőképességét legkésőbb 
2017. március 31-ig biztosítani kell. 
A projekt megvalósítását követően 
felmerülő költségek – beleértve 
a működőképesség biztosításához 
szükséges költségeket is – a támogatás 
terhére nem számolhatóak el.         
A projekt zárásának feltétele 
a támogatási szerződés módosítása 
keretében beemelésre kerülő, 
a KÖZOP 3. prioritásához illeszkedő 
csomópontokra vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése.
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A Kormány 1280/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú [„Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének 
fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló,  
és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos 
típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése” című] projektjavaslat 
támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú, „Kaposvár megyei jogú város közösségi 

közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, 
és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba 
tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése” című, egymilliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,

 2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt tekintetében a  támogató nyilatkozat 

kiadásáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. jóváhagyja a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: KÖZOP) 5. prioritása keretének 4 093 596 975 forint 
összegű többletkötelezettség-vállalással történő növelését azzal, hogy ezt az  összeget a  projekt támogatási 
szerződésének megkötése érdekében kell felhasználni,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  5.  pont szerinti többletkötelezettség-vállalás 
KÖZOP-ból történő törléséhez szükséges intézkedések megtételéről, ha a  KÖZOP 5. prioritásán a  befejezett 
projektek fel nem használt támogatási összegéből az 5. pont szerinti összeg rendelkezésre áll,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 5. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  KÖZOP módosításának előkészítéséről, ha  
a KÖZOP 5. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1280/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
KÖZOP-5.5.0-09-11-

2015-0004

Kaposvár megyei jogú város 
közösségi közlekedésének 

fejlesztése keretében 25 db 
földgázmotor (CNG – Euro 6 

szabvány) hajtású alacsonypadlós 
szóló, és 15 db azonos kivitelű, 

földgázmotor (CNG – Euro 
6 szabvány) hajtású, a szóló 

autóbusszal azonos típuscsaládba 
tartozó, alacsonypadlós csuklós 

autóbusz szállítása, üzembe 
helyezése

KAPOS HOLDING 
Közszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

4 093 596 975

A projekt célja a „Kaposvár város intermodális 
pályaudvar és kapcsolódó közösségi 
közlekedési fejlesztése” című projekt 
részletes megvalósíthatósági tanulmányával 
összhangban a környezetbarát városi 
közlekedés kialakítása, ezért a projekt keretében 
25 db Euro 6 szabványú földgázmotor (CNG) 
hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos 
kivitelű, Euro 6 szabványú földgázmotor (CNG) 
hajtású, csuklós autóbusz kerül beszerzésre. 
A projekt keretében megvásárlásra kerül 
továbbá egy autóbusz telephely, amelyen CNG 
töltőállomás kerül kivitelezésre.
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A Kormány 1281/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001 azonosító számú („A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli 
kompetenciáinak fejlesztése” című) és a TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („A szociális 
szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, 
szociálpolitikai döntések megalapozása” című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja

a) a TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli 
kompetenciáinak fejlesztése” című, és

b) a TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és 
területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” című

kiemelt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1281/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
TÁMOP-5.3.10-

12/1-2012-0001

A leghátrányosabb 
helyzetű csoportok 

életviteli 
kompetenciáinak 

fejlesztése

Türr István Képző 
és Kutató Intézet

3 299 850 390 400 000 000 3 699 850 390

A projekt célja olyan képességet fejlesztő, illetve motiváló 
képzések, támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a leghátrányosabb helyzetű csoportok 
később a hagyományos képzési vagy foglalkoztatási 
programokba sikerrel kapcsolódhassanak be.

3.
TÁMOP-5.4.1-

12/1-2012-0001

A szociális 
szolgáltatások 

modernizációja, 
központi és területi 
stratégiai tervezési 

kapacitások 
megerősítése, 
szociálpolitikai 

döntések 
megalapozása

Nemzeti Család- 
és Szociálpolitikai 

Intézet                        
(konzorciumi 

partner: Nemzeti 
Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal)

1 624 066 058 100 000 000 1 724 066 058

A projekt célja a megkezdett ágazati modernizációs program 
folytatása a már az első ütemben megalkotott Országos 
Szolgáltatástervezési Koncepció és Szakmai szabályozók 
fejlesztése által kijelölt útvonalon, a modernizációs folyamatba 
bevont szolgáltatások körének bővítése, a szakmai szabályzó 
rendszerek továbbfejlesztése, valamint a projektidőszak 
alatt hatékony szolgáltatási, tervezési és elosztási struktúra 
kialakítása.
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A Kormány 1282/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi 
szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú, „Végponti kapcsolatok fejlesztése a  közoktatásban 

(központi szolgáltatás-fejlesztés a  közoktatási hálózatban)” című kiemelt projekt (a  továbbiakban: projekt) 
támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1282/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
TIOP-1.1.3-12/1-

2013-0001

Végponti 
kapcsolatok 
fejlesztése 

a közoktatásban 
(központi 

szolgáltatás-
fejlesztés 

a közoktatási 
hálózatban)

Nemzeti 
Információs 

Infrastruktúra 
Fejlesztési 

Intézet

1 100 000 000 3 100 000 000 4 200 000 000

A projekt olyan, az európai irányelvekkel egyező dedikált 
beruházást valósít meg, amely a hazai közoktatási 
intézmények informatikai infrastruktúráját a hálózati 
szolgáltatás minőségén és a szolgáltatások új alapokra 
helyezésén keresztül fejleszti.
Ennek keretében az összes hazai közoktatási-köznevelési 
intézmény megfelelő műszaki minőségű adathálózati 
eszközzel kerül ellátásra, hogy azok nagy sávszélességen, 
legalább öt évig fenntartható módon csatlakozzanak 
a hazai országos kutatóhálózat által biztosított internet-
gerinchálózathoz, és az azon keresztül elérhető 
közoktatási szolgáltatásokhoz.
A fejlesztések eredményeképpen létrejövő hálózat 
révén növekszik az iskolákban az informatikai eszközök 
kihasználtsága, ezáltal az oktatás minősége és színvonala.



5626 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 60. szám 

A Kormány 1283/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a TIOP-1.3.2-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban” című] 
projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a TIOP-1.3.2-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Szuperszámítástechnika (HPC) a  felsőoktatásban” című 

kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1283/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
TIOP-1.3.2-13/1-

2013-0001
Szuperszámítástechnika 
(HPC) a felsőoktatásban

Nemzeti Információs 
Infrastruktúra 

Fejlesztési Intézet
1 558 000 000 1 700 000 000 3 258 000 000

A projekt célja a jelenlegi, országos 216 
Tflop/s számítási és 7 Pbyte adattárolási 
kapacitású erőforrás-hálózat további 
bővítése és kiterjesztése  
300 Tflop/s, valamint 7 Pbyte értékkel, 
továbbá az adathálózati rendszerbe új 
adatközpontok bekötése. Az adathálózati és 
az ehhez kapcsolódó környezeti fejlesztések 
korszerű hátteret biztosítanak a hazai 
felsőoktatás, valamint az azt támogató 
kutatás jelentős mértékű megerősödéséhez, 
versenyképességének megőrzéséhez, 
továbbá hazai tudományos eredmények és 
értékek számának növekedéséhez és azok 
iparban való hasznosulásához.
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A Kormány 1284/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a VKSZ-14-1-2015-0125 azonosító számú („Részlegesen automatizált járműplatform biztonsági és 
gazdaságossági funkciókkal” című) és a VKSZ-14-1-2015-0021 azonosító számú („Nemzeti Nukleáris Kutatási 
Program” című), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megvalósuló projektjavaslatok 
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja

a) a VKSZ-14-1-2015-0125 azonosító számú, „Részlegesen automatizált járműplatform biztonsági és 
gazdaságossági funkciókkal” című, és

b) a VKSZ-14-1-2015-0021 azonosító számú, „Nemzeti Nukleáris Kutatási Program” című
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat (a továbbiakban: projektek) az  1.  melléklet 
szerint,

 2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1284/2015. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Alprogram Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
Irányítástechnikai K+F 

projektek
VKSZ-14-1-2015-0125

Részlegesen automatizált 

járműplatform biztonsági 

és gazdaságossági 

funkciókkal

Magyar Tudományos Akadémia 

Számítástechnikai és Automatizálási 

Kutatóintézet 

konzorciumi partnerek: 

KNORR-BREMSE Fékrendszerek Korlátolt 

Felelősségű Társaság, 

TRIGON Electronica Fejlesztő és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság, 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem MABI-BUS Kft.

1 162 801 835

A projekt olyan, automatizált haszongépjármű-

specifikus járműirányítási funkciók 

megvalósítását tűzi ki célul, amelyek 

hozzájárulnak a globális trendek által támasztott 

követelmények megvalósításához.  

A projekt során olyan járműirányítási koncepciók 

kidolgozására kerül sor, amelyek lehetőséget 

teremtenek alacsony sebességű automatizált 

manőverezésre, gazdaságos és környezetbarát 

üzemre nagyobb sebességű menetben 

is, továbbá az elektromobilitás közösségi 

közlekedésben történő alkalmazására.

3. Energetikai K+F projektek VKSZ-14-1-2015-0021
Nemzeti Nukleáris Kutatási 

Program

Magyar Tudományos Akadémia 

Energiatudományi Kutatóközpont 

konzorciumi partnerek: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, 

Magyar Tudományos Akadémia 

Atommagkutató Intézet, 

Országos Közegészségügyi Központ, 

NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet 

Korlátolt Felelősségű Társaság

1 919 945 357

A projekt tárgya a hazai nukleáris szakértelem 

fenntartása és aktuális területekre 

való irányítása. A projekt előirányozza 

a kutatóintézetek és a műszaki felsőoktatás 

hatékony együttműködését, valamint olyan 

közös kutatási témákat tűz ki, amelyek a képzés 

vonzerejét jelentősen növelik.  

A projekt fiatal szakemberek számára kitűzött 

feladatokkal hozzájárul a nemzetközi nukleáris 

kutatási együttműködésekhez. Ennek 

megfelelően a projekt távlati célú kutatásokat is 

folytatni kíván mind a jelenleg alkalmazott, mind 

a közeljövőben alkalmazásra kerülő  

2. és 3. generációs atomerőműi technológia 

területén, mind pedig a 4. generációs rendszerek 

vonatkozásában.
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A Kormány 1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó 
Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 7329, 7074/4, 7075, 7076, 7309 és  

7323/1 helyrajzi számú ingatlanokon a  meglévő labdarúgó stadion részleges elbontását követően egy új, 
a  nemzetközi labdarúgó-szervezetek előírásainak figyelembevételével (UEFA IV. kategória) kialakított, nemzetközi 
labdarúgó-mérkőzések lebonyolítására alkalmas labdarúgó stadion, kiszolgáló létesítmények és parkoló kerüljön 
létesítésre (a  továbbiakban együtt: Beruházás) a  Kormány részére bemutatott előterjesztés szerinti beruházási 
tartalommal, és felhívja az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy 
a Beruházás megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósítására a  2014. és 2017. évek között összesen 11 000,0 millió forint 
összegben kerüljön sor, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az egyes 
kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjanak a  források 
ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években, a 2016. év vonatkozásában 1500,0 millió forint, 
a 2017. év vonatkozásában 500,0 millió forint összegben;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2016. és 2017. évi központi költségvetés tervezésével összhangban

 3. egyetért a  székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Területnek és a  Vidámparki csónakázótónak – a  Beruházással 
összehangolt módon, a  Kormány részére bemutatott előterjesztés szerinti beruházási tartalommal történő – 
rehabilitációjával (a  továbbiakban: Rehabilitációs program), melynek keretében a  Székesfehérvár közigazgatási 
területén fekvő Sóstó Természetvédelmi Terület és a Vidámparki csónakázótó, valamint azok közvetlen környezete 
és a megközelítésüket szolgáló területek megújulnak;

 4. egyetért azzal, hogy a Rehabilitációs program megvalósítására a 2015. és 2017. évek között összesen 3850,0 millió 
forint összegben kerüljön sor, és felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy  
– az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjanak 
a Rehabilitációs programhoz szükséges források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években, 
a 2016. évben 2850,0 millió forint, a 2017. évben 1000,0 millió forint összegben;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2016. és 2017. évi központi költségvetés tervezésével összhangban

 5. egyetért azzal, hogy a  Beruházás és a  Rehabilitációs program beruházója, építtetője Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata legyen;

 6. egyetért azzal, hogy a  Beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, illetve a  Beruházás bontási munkáinak 
lebonyolítója és műszaki ellenőre a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
legyen;

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Beruházásra vonatkozó támogatási szerződés – a  Rehabilitációs 
program támogatásával kiegészítve úgy, hogy egyúttal a  Rehabilitációs program 2015. évben történő 
megkezdéséhez szükséges feltételek is biztosításra kerüljenek – jelen határozatnak megfelelő tartalommal egységes 
szerkezetben kerüljön megkötésre;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 8. visszavonja a  székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 
1922/2013. (XII. 11.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1286/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 
Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért az  emberi jogok és az  alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 

Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  igazságügyi minisztert, vagy az  általa kijelölt személyt a  Jegyzőkönyv bemutatott szövegének 

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

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Jegyzőkönyv szövegének végleges 

megállapítását követően annak törvényjavaslatként az  Országgyűléshez történő benyújtását. A  törvényjavaslat 
országgyűlési előadójaként a Kormány az igazságügyi minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1287/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti 
közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények 
határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és 
Technikai Végrehajtási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Bolgár Köztársaság, a  Horvát Köztársaság, Magyarország és az  Osztrák Köztársaság között a  közúti 

közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon 
átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási 
Megállapodás bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Adminisztratív és Technikai Végrehajtási 
Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás szövege 
végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja az  Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és 
elrendeli az Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően 
annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a belügyminisztert jelöli 
ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1288/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

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

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás szövegének 

végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 35/2015. (IV. 30.) ME határozata
a Magyar–Egyesült Arab Emírségeki Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata 
elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

 1. A  kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm. határozat 3. a) pontja szerinti jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján

dr. Szabó Lászlót

a Magyar–Egyesült Arab Emírségeki Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozatának elnöki 
tisztségéből felmentem, egyidejűleg

Szijjártó Pétert

a Magyar–Egyesült Arab Emírségeki Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozatának elnökévé 
kijelölöm.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 36/2015. (IV. 30.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen dr. Kupper András kancellári megbízását

– 2015. április 30. napjával –

visszavonom.

  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.


	A Kormány 110/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
	a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához a kárrendezés iránti kérelem kormányablakon keresztül történő benyújtásáról

	A Kormány 111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
	a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 112/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
	a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

	A Kormány 113/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
	a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljár

	A Kormány 114/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
	az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelete
	a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelete
	a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

	Az emberi erőforrások minisztere 24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelete
	egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 21/2015. (IV. 30.) FM rendelete
	a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről

	Az igazságügyi miniszter 9/2015. (IV. 30.) IM rendelete
	az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

	A köztársasági elnök 178/2015. (IV. 30.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 179/2015. (IV. 30.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A Kormány 1260/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról

	A Kormány 1261/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról

	A Kormány 1262/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

	A Kormány 1263/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről

	A Kormány 1264/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	az elektronikus ügyintézés földügyi igazgatásban való bevezetésének előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1265/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1266/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó ingatlan-együtteshez kapcsolódó állami feladatok ellátásához szükséges költségvetési támogatás nyújtásáról szóló 
1167/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1267/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

	A Kormány 1268/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	egyes közlekedésfejlesztési tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

	A Kormány 1269/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Program elfogadásáról

	A Kormány 1270/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 azonosító számú („Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak a fejlesztése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

	A Kormány 1271/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú („Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése 
és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1272/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosító számú („Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1273/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1274/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1275/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

	A Kormány 1276/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0002 azonosító számú („Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1277/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0009 azonosító számú („471. számú főút Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszok korszerűsítése” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0019 azonosító számú („471. sz. főút Hajdúsámson–Nyíradony közötti szakaszának burkolater

	A Kormány 1278/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 azonosító számú („A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című) nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

	A Kormány 1279/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0007 azonosító számú („Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1280/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú [„Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, 
és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvá

	A Kormány 1281/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001 azonosító számú („A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése” című) és a TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai

	A Kormány 1282/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1283/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a TIOP-1.3.2-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban” című] projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1284/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a VKSZ-14-1-2015-0125 azonosító számú („Részlegesen automatizált járműplatform biztonsági és gazdaságossági funkciókkal” című) és a VKSZ-14-1-2015-0021 azonosító számú („Nemzeti Nukleáris Kutatási Program” című), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovác

	A Kormány 1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1286/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1287/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megálla

	A Kormány 1288/2015. (IV. 30.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 35/2015. (IV. 30.) ME határozata
	a Magyar–Egyesült Arab Emírségeki Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

	A miniszterelnök 36/2015. (IV. 30.) ME határozata
	állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
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