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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1307/2015. (V. 15.) Korm. határozata
a Magyar Görögkatolikus Metropólia megalakulásával kapcsolatos infrastruktúra kialakítása érdekében 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Magyarország Kormánya – hűen az  Alaptörvényében megfogalmazott Nemzeti Hitvallásához, amely szerint: „Elismerjük 
a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.” – örömmel fogadta Őszentsége 
Ferenc pápa 2015. március 20-án kihirdetett döntését, melyben a  magyarországi bizánci rítusúak számára megalapította 
a Hajdúdorogi Metropóliát, s melynek székhelyévé Debrecen városát jelölte ki.
A Kormány a Magyar Görögkatolikus Metropólia megalakulásával kapcsolatos infrastruktúra kialakítása érdekében
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

810,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú 
központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. június 30.

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  infrastruktúra 
kialakításához 2016. évben szükséges, 1100,0 millió forint összegű forrásnak az  Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetben történő biztosításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. március 31.

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  infrastruktúra 
kialakításához 2017. évben szükséges, 390,0 millió forint összegű forrásnak a  2017. évi központi költségvetés 
tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezésével összhangban

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1307/2015. (V. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 130,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 680,0

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -810,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 810,0

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 810,0 810,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 
egyedi azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1308/2015. (V. 15.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő 
előzetes feltételek teljesítéséről szóló 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

A 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a  víz szektort érintő előzetes 
feltételek teljesítéséről szóló 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A Kormány felhívja)
„d) a belügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a földművelésügyi miniszter és a nemzetgazdasági 
miniszter bevonásával – készítsenek közös előterjesztést a  c)  alpontban foglalt jogszabályok módosítására 
a  Kormány részére. A  hatékony, ösztönző jellegű víz-ár politika kialakításának, valamint a  környezeti és erőforrás 
költségek megtérülésének érdekében a jogszabály módosításoknak ki kell terjednie:
– az öntözővíz szolgáltatás térítés-mentességének megszüntetésére és felhasznált vízmennyiséggel arányos díjak 
bevezetésére;
− az öntözés, halgazdaság és rizstermelés vonatkozásában a vízkészletjárulék fizetése alóli kivétel megszüntetésére, 
az ösztönző vízkészletjárulék bevezetésére;
− a mennyiségi mérésen alapuló vízhasználatra, különösen az öntözési vízhasználatok esetében;
Felelős:    belügyminiszter
       nemzeti fejlesztési miniszter
       földművelésügyi miniszter
       nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a jogszabály-módosítás hatálybaléptetésére 2016. július 1.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Nemzeti Választási Bizottság 93/2015. (V. 15.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság a  Magyar Szocialista Párt (1066 Budapest, Jókai utca 6.) képviseletében eljáró Tóbiás 
József (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában – 10 igen és 0 nem 
szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az

„Akarja-e Ön, hogy az  Országgyűlés a  munka törvénykönyvéről szóló törvényt úgy módosítsa, hogy a  kiskereskedelmi 
szektorban történő vasárnapi munkavégzés esetén kétszáz százalék bérpótlék járjon?”

kérdést hitelesíti.

A határozat ellen annak a  választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az  ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy 
elektronikus dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti 
Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf. 547, e-mail: nvb@nvi.hu). 
A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2015. május 28-án 16.00 óráig 
megérkezzen. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén 
a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy – a  szakvizsga-
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bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A  bírósági 
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2015. április 21-én 27 támogató választópolgár adatait és aláírását 
tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a  Nemzeti Választási Bizottsághoz a  népszavazás kezdeményezéséről, 
az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
(a  továbbiakban: Nsztv.) 3.  § (1)  bekezdése szerinti hitelesítés céljából. A  benyújtott támogató aláírások közül 
26 felelt meg az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
A Szervező az  Nsztv. 4.  § (2)  bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására az  aláírásgyűjtő 
ívek mellé csatolta a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) 
NAIH-84901/2015. számú, 2015. április 21-én kelt határozatát, melyben a  Hatóság a  Magyar Szocialista 
Pártot az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68.  § 
(6)  bekezdésében foglaltak szerint, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette. A  Hatóság 2015. április 21-én kelt 
felhívásának eleget téve a  Szervező pontosította a  fent megjelölt számú adatkezelési kérelmét és 2015. április 
30-án benyújtotta a NAIH-84964/2015. számú, az adatvédelmi nyilvántartásba vételről szóló 2015. április 28-án kelt 
határozatot, melyben az  adatkezelés megnevezése rovatban immáron a  népszavazásra feltenni kívánt kérdés is 
szerepelt.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke az  Nsztv. 10.  §-ában rögzített hatáskörében eljárva a  kérdés benyújtásától 
számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai és tartalmi vizsgálatát, és mivel az a jogszabályi 
követelményeknek megfelelt, azt a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.

II.  Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint 
az  e  törvényben a  kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A  szervező által benyújtott kérdés 
csak abban az esetben hitelesítő, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kérdés az  Alaptörvényben, valamint az  Nsztv.-ben 
megfogalmazott követelményeknek megfelel.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a  népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is 
megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
Mindezekre tekintettel a  Nemzeti Választási Bizottság az  Nsztv. 11.  §-ában fogalt hatáskörében eljárva a  Szervező 
által benyújtott országos népszavazási kezdeményezésre irányuló kérdést hitelesíti.

III.  A határozat az Nsztv. 3. §-án és 11. §-án, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és 
a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225.  §-án, az  illetékekről szóló tájékoztatás az  1990. évi 
XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2015. május 13.

  Prof. Dr. Patyi András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság elnöke



6076 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 68. szám 

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.
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