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III. Kormányrendeletek

A Kormány 182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és  
Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom 
ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló 
Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a  Magyar 
Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti 
határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló 
Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  A Kormány a Módosító Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Módosító Megállapodás hiteles román nyelvű szövegét tartalmazó román szóbeli jegyzék szövege a következő:

„Nr. H2-1/2795

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Ungariei la Bucureşti şi are onoarea de 
a propune încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Ungariei, prin schimb de note verbale, privind 
modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 
2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, 
semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004, având următorul conţinut:
Guvernul României şi Guvernul Ungariei (denumite în continuare: Părţi contractante)
În baza articolului 3, alineatul (4) punctul a) din Convenţia dintre România şi Republica Ungară privind controlul 
traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti, la 27 aprilie 2004 (denumită în continuare: „Convenţia”), 
care prevede faptul că Guvernele statelor contractante reglementează prin acord separat înfiinţarea de noi puncte 
de trecere a frontierei,
Având în vedere prevederile Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea 
conexiunii autostrăzii între Arad–Nădlac (RO) şi Csanádpalota–Mako–Szeged (HU), semnat la Budapesta la 5 iulie 
2011,

Considerând că este necesară deschiderea unui punct de trecere la frontiera româno–ungară, pe autostrada A1 – 
M43 (Nădlac – Csanádpalota),

Au convenit următoarele:

Articolul 1
Articolul 5 alineatul (1) al Acordului se modifică după cum urmează:
„(1) Punctul de trecere a frontierei este deschis pentru traficul internațional de persoane, precum și pentru traficul 
internațional de mărfuri periculoase fără limită de greutate, pentru traficul internațional de plante și animale fără 
limită de greutate, pentru vehiculele lente si pentru traficul internațional de mărfuri până la limita de greutate totala 
de 7,5 tone.”
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Articolul 2
Acordul se completează cu articolul 13/A, după cum urmează:
„Articolul 13/A
Nădlac – Csanadpalota
(1) Punctul de trecere a  frontierei pe autostradă este deschis pentru traficul internaţional de persoane, precum și 
pentru traficul internațional de mărfuri.
(2) Controlul traficului de persoane care ies de pe teritoriul Ungariei şi intră pe teritoriul României, respectiv al celor 
care ies de pe teritoriul României şi intră pe teritoriul Ungariei – inclusiv controlul persoanelor participante la traficul 
internaţional de mărfuri – are loc pe teritoriul României, într-un loc comun. În acest scop, pe teritoriul României se 
înfiinţează un loc de serviciu ungar pentru controlul traficului de frontieră.
(3) Programul de lucru al punctului de trecere a frontierei este zilnic de la ora 00,00 la ora 24,00.
(4) Pentru personalul de serviciu ungar, teritoriul de funcţionare la locul de serviciu pentru controlul traficului de 
frontieră, existent pe teritoriul României, se extinde asupra:
a) încăperilor de serviciu desemnate, încăperilor comune;
b) drumului public care duce de la frontiera de stat la locul de serviciu;
c) benzilor de circulaţie de control;
d) parcării de serviciu.
(5) Punctul de trecere al frontierei nu este deschis pentru transportul de mărfuri pentru care este obligatoriu sa fie 
supuse controlului fitosanitar și veterinar.
(6) Punctul de trecere al frontierei nu este deschis pentru transportul de mărfuri periculoase.
(7) După crearea condițiilor necesare de personal, tehnice și de infrastructura, părțile vor conveni pe cale 
diplomatica data deschiderii punctului de trecere a frontierei.”

Articolul 3
Articolul 14 din Acord se modifică după cum urmează:
„În privința articolelor 4–13/A si 20 din prezentul Acord încăperile de serviciu necesare personalului de serviciu al 
statului vecin vor fi asigurate de statul pe teritoriul căruia sunt situate, iar despre folosirea și condițiile de funcționare 
ale acestora autoritățile competente ale statelor contractante vor conveni cu utilizatorul prin contracte de drept 
civil.”

Articolul 4
 (1) Prezentul Acord de modificare se încheie pentru o perioada nedeterminată. La momentul ieșirii din vigoare 

a Acordului, și prezentul Acord de modificare își încetează valabilitatea.
 (2) Prezentul Acord intră în vigoare în următoare zi de la data primirii ultimei note diplomatice prin care Părțile 

comunica reciproc, în scris, că au fost îndeplinite condițiile legale interne necesare pentru intrarea în vigoare 
a Acordului.

 (3) Părțile vor pune în aplicare articolele 2 și 3 din prezentul Acord doar după deschiderea punctului de trecere 
a frontierei.
În măsura în care partea ungară este de acord cu cele de mai sus, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală 
de răspuns a  părţii ungare urmează să constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Ungariei, privind 
modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 
2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, 
semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004.
Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a  reînnoi Ambasadei Ungariei la Bucureşti 
asigurarea înaltei sale consideraţii.”

A Módosító Megállapodás hiteles román nyelvű szövegét tartalmazó román szóbeli jegyzék hivatalos magyar nyelvű 
fordítása a következő:

„Ikt. szám: H2-1/2795

Románia Külügyminisztériuma üdvözletét fejezi ki Magyarország Bukaresti Nagykövetségének, és tisztelettel 
javasolja egy Megállapodás szóbeli jegyzékváltás útján történő megkötését Románia Kormánya és Magyarország 
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Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia 
között a  közúti és a  vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt 
Egyezmény végrehajtásáról szóló, Bukarestben, 2006. december 21-én aláírt Megállapodás módosítása tárgyában, 
az alábbi tartalommal:

„MEGÁLLAPODÁS 
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között 
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia 
között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján 
aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról

Magyarország Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),
A Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. 
április hó 27. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: „Egyezmény”) 3. Cikk (4)  bekezdésének a)  pontja alapján, 
miszerint a szerződő államok kormányai külön megállapodással szabályozzák a határátkelőhelyek létesítését,
Figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szeged–Makó–Csanádpalota (H) 
és Nagylak (Nãdlac)–Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló, 2011. július 5-én, Budapesten aláírt 
Megállapodás előírásait,

Úgy értékelve, hogy egy magyar–román határátkelőhely létesítése szükséges az  A1 és az  M43–Csanádpalota–
Nagylak (Nãdlac) – autópálya-kapcsolat átadásához,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
A Megállapodás 5. Cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A  határátkelőhely használata kiterjed a  nemzetközi személyforgalomra, a  legnagyobb megengedett 
össztömegtől függetlenül a  nemzetközi veszélyes árut szállító járművekre, a  legnagyobb megengedett 
össztömegtől függetlenül a  növény- és állategészségügyi szállítmányt szállító járművekre, a  lassú járművekre, 
valamint a nemzetközi áruforgalomra 7,5 tonna össztömeg súlyhatárig.”

2. Cikk
A Megállapodás az alábbi 13/A. Cikkel egészül ki:
„13/A. Cikk
Csanádpalota–Nagylak (Nădlac)
(1) Az  autópálya határátkelőhely használata kiterjed a  nemzetközi személyforgalomra, valamint a  nemzetközi 
áruforgalomra.
(2) A  Csanádpalota–Nagylak (Nădlac) autópálya határátkelőhelyen a  Magyarország államterületéről kilépő és 
Románia államterületére belépő, valamint a  Románia államterületéről kilépő és Magyarország államterületére 
belépő személyforgalom ellenőrzése – beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzését 
is – Románia államterületén közös helyen történik. Ebből a célból Románia államterületén magyar határforgalom-
ellenőrző szolgálati hely létesül.
(3) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00–24.00 óráig tart.
(4) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület Románia államterületén lévő határforgalom-ellenőrző 
szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;
c) az ellenőrző forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
(5) A  határátkelőhelyen állat- és növény-egészségügyi vizsgálatkötelezettség alá eső árut szállító járművek nem 
közlekedhetnek.
(6) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek nem közlekedhetnek.
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(7) A  megfelelő személyi, technikai és infrastrukturális feltételek biztosítását követően a  határátkelőhely 
megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.”

3. Cikk
A Megállapodás 14. Cikke az alábbiak szerint módosul:
„E Megállapodás 4–13/A. és 20. Cikkei tekintetében a  Szomszéd Állam szolgálati személyei számára a  Területi 
Államban szükséges szolgálati helyiségeket a  Területi Állam biztosítja, amelyek használatáról, üzemeltetési 
feltételeiről a Szerződő Felek illetékes szervei az üzemeltetővel magánjogi szerződésben állapodnak meg.”

4. Cikk
 (1) A  jelen módosító Megállapodás határozatlan időre szól. A  jelen módosító Megállapodás a  Megállapodás 

megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.
 (2) A  jelen módosító Megállapodás azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő napon lép hatályba, 

amelyben a Szerződő Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső 
jogi előírásaiknak.

 (3) A  Szerződő Felek a  jelen módosító Megállapodás 2. Cikkét és 3. Cikkét csak az  autópálya határátkelőhely 
megnyitásának időpontjától kezdve alkalmazzák.
Amennyiben a  magyar fél a  jelen szóbeli jegyzékben foglaltakkal egyetért, úgy a  jelen szóbeli jegyzék a  magyar 
fél válaszát tartalmazó szóbeli jegyzékkel együtt Románia Kormánya és Magyarország Kormánya közötti 
megállapodásnak minősül a  Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a  Magyar Köztársaság 
és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján 
aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról.
Románia Külügyminisztériuma felhasználja ezt az  alkalmat Magyarország Bukaresti Nagykövetsége iránti 
megkülönböztetett tiszteletének ismételt kifejezésére.”

A magyar fél válaszjegyzékének hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

SZÓBELI JEGYZÉK

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Románia budapesti Nagykövetségének és 
hivatkozással a  tisztelt Nagykövetség 2015. július 1-jén kelt H2-1/2795 számú szóbeli jegyzékére, Magyarország 
Kormányának állásfoglalása alapján, van szerencséje az alábbiakról tájékoztatni.
A tisztelt Nagykövetség fenti jegyzékében szereplő Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar 
Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti 
határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról 
szóló Megállapodás módosításának (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) szövegére vonatkozó tájékoztatást 
a Magyar Fél áttekintette és a Román Fél javaslatait elfogadja.
A Magyar Fél ezzel a  Módosító Megállapodás szövegét lezártnak tekinti, mivel a  két fél kormányai közötti 
tárgyalások befejeződtek és további módosítási javaslat nem merült fel. A fentiek alapján a Magyar Fél álláspontja 
szerint a  jelen szóbeli jegyzék a  Román Fél H2-1/2795 számú szóbeli jegyzékével együtt Románia Kormánya és 
Magyarország Kormánya közötti megállapodásnak minősül a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya 
között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 
2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról.
A Magyar Fél továbbá tájékoztatja a Román Felet, hogy jelen szóbeli jegyzéke a hatálybalépéshez szükséges belső 
jogi eljárások megtörténtét igazoló jegyzéknek is tekintendő.
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma megragadja az  alkalmat, hogy ismét legőszintébb 
nagyrabecsüléséről biztosítsa Románia budapesti Nagykövetségét.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Módosító Megállapodás 4. Cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Módosító Megállapodás, valamint a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős 

miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja 
meg.



17464 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 101. szám 

 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.
 (5) A  360/2006. (XII. 28.) Korm. rendelettel kihirdetett, a  Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között 

a  Magyar Köztársaság és Románia között a  közúti és a  vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 
2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodásnak a  Módosító Megállapodással 
egységes szerkezetbe foglalt, magyar nyelvű szövege közzétételéről a  Módosító Megállapodás hatálybalépését 
követően haladéktalanul a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelete
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi 
monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi 
CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pont b)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorában
a) az  „Az Áht. 124.  § (2)  bekezdés l)  pontjában foglalt” szövegrész helyébe az  „Az európai uniós források 

felhasználásához kötődő adatfeldolgozói feladatok” szöveg,
b) a  „Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe a  „NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg
lép.

2. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) 
Korm.  rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] 25/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter által vezetett minisztérium a  miniszternek a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott, az  európai uniós források felhasználásával összefüggő 
feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével 
kapcsolatos feladatokat az  Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság útján, az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával 
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való 
alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban látja el.”

3. §  A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 17. alcíme címe helyébe a következő cím lép:
„17. Az Európai Unió jogának való megfelelés”
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4. §  A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § A 25/A. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak 
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) való megfelelést szolgálja.”

5. §  A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §  A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „miniszter által” szövegrész helyébe a „miniszter (a továbbiakban: miniszter) által” 

szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 

(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,
c) 25/A. § (2) bekezdésében a „FAIR-rel” szövegrész helyébe a „FAIR-ral” szöveg,
d) 25/A. § (3) bekezdésében a „FAIR–hez” szövegrész helyébe a „FAIR-hoz” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezés

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

A B

1. Eljárásrendi szakasz Adat megnevezése

2.

Alapadatok

Pályázat száma

3. Szerződés száma

4. Pályázó neve

5. Adószám

6. Adóazonosító jel (magánszemély esetén)

7. Gazdálkodási forma

8. Minősítési kód

9.
A főtevékenység a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati 
osztályozási rendszere, 2008 (a továbbiakban: TEÁOR ’08) 
szerinti kódja

10. Projektcíme

11. Projekt megvalósítási helye (a helység megnevezése)

12. Projekt megvalósítási helye irányítószáma
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13.

Projektkiválasztás

Támogatói döntés dátuma

14. Igényelt támogatás

15. Projekt elfogadott saját forrása

16. Projekt egyéb forrása

17. Megítélt állami támogatásban érintett összeg

18. Megítélt de minimis támogatás

19. Beérkezés dátuma

20. Támogató végső döntése

21. A projekt célcsoportja

22. Támogató által megítélt támogatás

23. Támogató által támogatott összköltség

24.

Szerződéskötés

A szerződéskötés dátuma

25. Biztosíték nyújtására kötelezett

26. Projekt tervezett kezdete – szerződés

27. Projekt tényleges kezdete szerződés alapján

28. Projekt tényleges dokumentált befejezés dátuma

29. Szerződés hatályba lépése

30. Szerződésben meghatározott összeg

31. Szerződésben meghatározott összköltség

32. Visszalépés dátuma

33. Szerződés zárásának dátuma

34. Szerződés zárásának oka

35. Szerződésmódosítások száma

36.

Nyomon követés

Indikátor megnevezése

37. Bázisérték

38. Összes változás tervértéke

39. Bázis és összes változás összegének tervértéke

40. Összes változás tényértéke

41. Bázis és összes változás összegének tényértéke

42. Kifizetett előleg

43. Elszámolt előleg

44. Kifizetett utófinanszírozás

45. Szerződés lezárása

46. Beérkezett számlák száma

47. Kifizetett számlák száma

48. Elszámolt utófinanszírozás

49.
Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés eredménye

50. Helyszíni ellenőrzés oka

51.

Kifogáskezelés

Kifogás oka

52. Kifogással érintett összeg

53. Kifogáshoz kapcsolódó döntés
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54.

Közbeszerzés

Közbeszerzés tárgya

55. Közbeszerzési eljárás típusa

56. Szerződéskötés dátuma (tényadat)

57.
Szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás nettó összege 
(magyar forintban)

58. Nyertes szállító neve

59. Nyertes szállító adószáma
”

2. melléklet a 183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

A B C D

1. Eljárásrendi szakasz
Alapok alapját végrehajtó szervezet 

adatai
Pénzügyi közvetítő adatai Végső kedvezményezett adatai

2.

Alapadatok

Pénzügyi termék száma Pénzügyi termék száma Pénzügyi termék száma

3. Szerződés száma Szerződés száma Szerződés száma

4. Név Név Név

5. Adószám Adószám Adószám

6. Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai

7. Hivatalos képviselő Hivatalos képviselő

8. Bankszámlaszám Bankszámlaszám

9. Gazdálkodási forma

10. Minősítési kód

11.
A főtevékenység TEÁOR ’08 

szerinti kódja

12.

Projektkiválasztás

Közvetítői kérelem 

beérkezésének dátuma

13.
Kiválasztásról szóló döntés 

dátuma

14. Projekt címe

15.
Projekt megvalósítási helye  

(a helység megnevezése)

16.
Projekt megvalósítási helyének 

irányítószáma

17. Közvetítői döntés dátuma

18.
Igényelt összeg típusa, 

nagysága

19. Projekt elfogadott saját forrása

20. Projekt egyéb forrása

21.
Állami támogatásban érintett 

összeg

22. De minimis támogatás

23. Finanszírozási igény benyújtása

24. Pénzügyi közvetítő

25.
Megítélt összeg típusa, 

nagysága

26. Megítélt támogatástartalom



17468 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 101. szám 

27.

Szerződéskötés

Finanszírozási megállapodás 

dátuma

Finanszírozási megállapodás 

dátuma

28. Szerződéskötés dátuma

29. Projekt tervezett kezdete

30. Projekt tényleges kezdete

31.
Projekt tényleges dokumentált 

befejezése

32. Szerződés hatályba lépése

33.
Szerződésben meghatározott 

összeg típusa, nagysága

34.
Szerződésben meghatározott 

összköltség

35. Visszalépés dátuma Visszalépés dátuma

36. Szerződés zárásának dátuma Szerződés zárásának dátuma

37. Szerződés zárásának oka Szerződés zárásának oka

38. Szerződésmódosítások száma Szerződésmódosítások száma Szerződésmódosítások száma

39.

Nyomon követés

Indikátor megnevezése

40. Bázisérték

41. Összes változás tervértéke

42.
Bázis és összes változás 

összegének tervértéke

43. Összes változás tényértéke

44.
Bázis és összes változás 

összegének tényértéke

45.
Garancia esetén a garantált 

hitelösszeg

46.
Tőkebefektetés esetén a tőke 

értéke

47.

Finanszírozás

Pénzügyi termék kerete

48

Alapok alapját végrehajtó 

szervezethez kifizetett összeg 

lehívási értesítőnként bizonylat 

azonosítóval, dátummal (forrás 

szerinti bontásban: uniós, hazai)

49. Menedzsment költsége és díja Menedzsment költsége és díja

50.
Visszafizetett pénzügyi 

eszközből

51. Kamat és egyéb bevétel

52.
Pénzügyi közvetítőkhöz 

kihelyezett összeg

53.

Kifizetett összeg típusa, 

nagysága, dátuma, számviteli 

bizonylat azonosítója (forrás 

szerinti bontásban: uniós, 

pénzügyi közvetítő, végső 

kedvezményezett)

54.
Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni szemle vagy helyszíni 

ellenőrzés eredménye

Helyszíni szemle vagy helyszíni 

ellenőrzés eredménye

Helyszíni szemle vagy helyszíni 

ellenőrzés eredménye

55. Helyszíni ellenőrzés oka Helyszíni ellenőrzés oka Helyszíni ellenőrzés oka

56.

Kifogáskezelés

Kifogás oka

57. Kifogásban érintett összeg

58. Kifogáshoz kapcsolódó döntés
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59.

Közbeszerzés

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tárgya

60. Közbeszerzési eljárás típusa Közbeszerzési eljárás típusa

61. Szerződéskötés dátuma Szerződéskötés dátuma

62. Szerződés összege Szerződés összege

63. Nyertes szállító neve Nyertes szállító neve

64. Nyertes szállító adószáma Nyertes szállító adószáma

65.

Szabálytalanság

Szabálytalansági gyanú 

észlelésének dátuma

Szabálytalansági gyanú 

észlelésének dátuma

Szabálytalansági gyanú 

észlelésének dátuma

66. Szabálytalansági gyanú Szabálytalansági gyanú Szabálytalansági gyanú

67.
Szabálytalansággal érintett 

összeg

Szabálytalansággal érintett 

összeg

Szabálytalansággal érintett 

összeg

68.
Szabálytalansági döntés 

dátuma

Szabálytalansági döntés 

dátuma

Szabálytalansági döntés 

dátuma

69. Szabálytalansági döntés Szabálytalansági döntés Szabálytalansági döntés

”

A Kormány 184/2015. (VII. 10.) Korm. rendelete
az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pont b)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az  EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 7. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A Rendelet 44/B. alcíme szerinti esetekben az önerő-támogatásra előleg nyújtható.”

2. §  A Rendelet 14. § (2) bekezdésében az „A Kormány” szövegrész helyébe az „Az irányító hatóság” szöveg lép.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 40/2015. (VII. 10.) BM rendelete
egyes BM rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
250.  §  (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés o)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

1. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II.  törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
a) 4. § (5) bekezdésében az „a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó 

információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 25-i 2011/82/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet” szövegrész helyébe az  „a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető 
közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 
2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet”, valamint

b) 41.  §-ában az  „a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó 
információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 25-i 2011/82/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek” szövegrész helyébe az  „a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető 
közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 
2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

szöveg lép.

2. A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk 
határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó  
egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról szóló  
21/2013. (VI. 7.) BM rendelet módosítása

2. §  A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló 
cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 
módosításáról szóló 21/2013. (VI. 7.) BM rendelet 5.  §-ában az  „a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető 
közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 
25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek” szövegrész helyébe az „a közúti közlekedésbiztonságot 
veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 
2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések

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

4. §  Ez a  rendelet a  közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk 
határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 35/2015. (VII. 10.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV.  törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

3. §  A rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 
1998.  június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10.  cikke szerinti előzetes bejelentése 
megtörtént.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 35/2015. (VII. 10.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 1. mellékletének 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon), vagy”

 2. Az R. 1. mellékletének 1. pont 1.18. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához,”

 3. Az R. 1. mellékletének 1. pont 1.19.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.19.1. egy vagy több 1–4 szénatomos alkilcsoportot vagy”

 4. Az R. 1. mellékletének 1. pont 1.20. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja
1.20.1. olyan piperazingyűrű tagja, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy
1.20.2. olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszer tagja, amely 7–10 szénatomból és egy vagy 
két nitrogénatomból áll, vagy
1.20.3. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy
1.20.4. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-amid szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy
1.20.5. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoportot tartalmaz”
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 5. Az R. 1. mellékletének 1. pont 1.21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. és 1.20.5. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3–10 szénatomos gyűrűből 
áll és egy vagy több 1–3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.”

 6. Az R. 1. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Azok a  katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a  bupropion, kivételével, 
amelyekben
2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja
2.1.1. legfeljebb 6 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat
2.2. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több
2.2.1. halogénatomot, metil, etil, metoxi, metiléndioxi (metilénbiszoxi-), trimetilén (propán-1,3-diil), etilénoxi-
csoportot tartalmazhat
2.3. a nitrogénatom
2.3.1. 1–4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy
2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy
2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.”

 7. Az R. 1. mellékletének 4. pont 4.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil-, dimetoxibenzil-, trimetoxibenzil-, vagy 
furilmetil-csoportot tartalmazhat.”

 8. Az R. 1. mellékletének 4. pont 4.4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén- (propán-1,3 diil), metiléndioxi- 
(metilénbiszoxi-), etiléndioxi- (etilénbiszoxi-), etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino- (etilénazandiil-), etendiilimino- 
(eten-1,2-diilazandiil-) csoportot tartalmazhat.”

 9. Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 46–47. sorral egészül ki:
(Hivatalos elnevezés /illetve más név vagy rövidítés,  

illetve külföldön gyakran használt más írásmód/
Kémiai név)

„

46. bk-2-C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanone

47. 25I-NBF 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)– 
N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine

„
 10. Hatályát veszti az R. 1. melléklet

a) 4. pontjának felvezető szövegében a „a 25I-NBOMe kivételével,” szövegrész,
b) 5.1. pontjában foglalt táblázat 18–21., 23., 26., 29–31., 35., és 40–44. sora.

A nemzeti fejlesztési miniszter 42/2015. (VII. 10.) NFM rendelete
a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló  
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában foglalt 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. §  A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Nem kell használati díjat fizetni a következő gyorsforgalmi utak díjköteles járművel történő használata esetén:
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a) az M0 autóútnak
aa) az 1. számú főút és az M5 autópálya közötti szakasza,
ab) az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és az M3 autópálya közötti szakasza,
ac) a 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakasza,
b) az M31 autópálya,
c) az M43 autópályának Makói csomópont és az országhatár közötti szakasza,
d) az M60 autópályának a Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58. és 5826. számú utak között,
e) az M85 autóút,
f ) az M86 autóút,
g) az M8 autópálya,
h) az M9 autóútnak a 6. számú főút és az 51. számú főút közötti szakasza,
i) az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza,
j) az M4 autóútnak (4. számú autóút jelzés) Vecsés–Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti 
szakasza.”

2. § (1) Hatályát veszti az R1. 2. § c) és e) pontja.
 (2) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és az 1. melléklet 2016. január 1. napján lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 42/2015. (VII. 10.) NFM rendelethez

 1. Az R1. 1. melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:
[Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járművel díj 
ellenében használható gyorsforgalmi utak:]
„17. M85 autóút.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1461/2015. (VII. 10.) Korm. határozata
az „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 6 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” 
című projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és az azzal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 6 db villamos motorvonat beszerzése a  MÁV-START Zrt. 

részére” 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) a  projekt tekintetében a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív 
programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti 
Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. július 15.

b) a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. július 31.

 4. jóváhagyja a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
31. § (3) és (5) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport 2.  prioritása 
keretének legfeljebb 11 004 946 214 forint összeggel történő átmeneti növelését a  projekt megvalósítása 
érdekében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. július 15.

 5. felhívja
a) a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: 

KÖZOP) 2. prioritása keretében finanszírozott azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról, 
amelyekkel összefüggésben forrás szabadul fel,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  4.  pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az  ehhez szükséges döntések 
meghozatalát, ha a  KÖZOP 2. prioritása keretének a  befejezett projektek finanszírozására fel nem használt 
maradványösszege eléri a 4. pontban meghatározott összeget,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 4. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal

c) a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  KÖZOP módosításának előkészítéséről, ha 
a KÖZOP 2. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
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 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze a  projektben beszerzendő motorvonatokon felüli 
további 15 darab motorvonat beszerzéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében ezen 15 darab motorvonat 
beszerzésének kiemelt projektként történő nevesítését az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évi 
éves fejlesztési kerete elfogadására irányuló javaslatában.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. augusztus 31.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1461/2015. (VII. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Kapcsolódó operatív 

program
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása        

(nettó, Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. KÖZOP

Elővárosi vasúti 
személyszállítás 

céljára 6 db villamos 
motorvonat beszerzése 

a MÁV-START Zrt. 
részére

MÁV-START Vasúti 
Személyszállító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

11 004 946 214

A projekt keretében 6 db akadálymentes elővárosi 
motorvonat került beszerzésre, amelyek minimum 
200 ülőhellyel rendelkeznek, végsebességük pedig 
160 km/óra. A motorvonatok a kor követelményeinek 
megfelelően korszerű utastájékoztató rendszerrel, 
légkondicionált, tágas, kerekesszékek és 
kerékpárok fogadására is alkalmas utasterekkel, 
mozgáskorlátozottak által is könnyedén használható 
mosdóval, vezeték nélküli internetelérést biztosító 
berendezéssel (WIFI), valamint mobiltelefonok és 
laptopok akkumulátora töltésére alkalmas hálózati 
csatlakozókkal rendelkeznek. A járműveket a gyártó 
Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer  
2. szintjének (ETCS2) funkcióit ellátó vonatbefolyásoló 
rendszerrel is ellátja, amely lehetővé teszi, hogy 
a műszakilag arra alkalmas vasútvonalakon 
végsebességüket elérve közlekedhessenek.
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A Kormány 1462/2015. (VII. 10.) Korm. határozata
a TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 azonosító számú [„A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs 
adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes, 
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2–4. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában 
kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez és tartaléklisták megszüntetéséhez 
történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése” című kiemelt projekt támogatásának növelését 
az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt
a) többlettámogatása vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak 

operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről 
és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] 
I.8. pontja alapján,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. július 15.

b) támogatási szerződésének módosításához,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. július 31.

 3. hozzájárul a  2.  melléklet szerinti projektek vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz az  1014/2015. (I. 22.) 
Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. melléklet szerint

 4. hozzájárul a  2. és 3.  melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének megkötéséhez az  1014/2015. (I. 22.) 
Korm. határozat I.9. pontja alapján,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. és 3. melléklet szerint

 5. hozzájárul
a) a TÁMOP-2.1.3.A-12/1 azonosító számú, „Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára 

a konvergencia régiókban” című, és
b) a TÁMOP-2.5.3.A-13/2 azonosító számú, „Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése – A  társadalmi 

partnerek kapacitásfejlesztése” című 
pályázati felhívás tartaléklistája megszüntetéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.10. pontja alapján.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. július 31.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1462/2015. (VII. 10.) 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/összköltsége 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
TÁMOP-4.2.5.A-11/1-

2012-0001

A Magyar 
Tudományos 

Művek Tára (MTMT) 
publikációs 
adatbázis 

szolgáltatások 
országos 

kiterjesztése

Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtár 

és Információs 
Központ

307 999 900 12 000 000 319 999 900

A projekt célja a már 
kiépítés alatt álló első 
nemzeti tudományos 
bibliográfiai 
adatbázis, a Magyar 
Tudományos Művek 
Tára teljes kiépítése, 
adatvagyonának 
lényegyes bővítése 
és használatának 
kiterjesztése 
a felsőoktatás teljes 
területére. További cél 
az eddig akadémiai 
intézményeknek 
nyújtott szolgáltatás 
kiterjesztése 
a felsőoktatásra.
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2. melléklet az 1462/2015. (VII. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása 

(Ft)
Kötelezettségvállalás határideje

Támogatási szerződés megkötésének 

határideje

2. TÁMOP-4.1.2.E-15/1/Konv-2015-0001 Debreceni Egyetem 654 809 098 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

3. TÁMOP-4.1.2.E-15/1/Konv-2015-0002 Szegedi Tudományegyetem 239 942 478 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

4. TÁMOP-4.1.2.E-15/1/Konv-2015-0003 Pécsi Tudományegyetem 448 835 369 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

5. TÁMOP-4.1.2.E-15/1/Konv-2015-0004 Gál Ferenc Főiskola 243 505 001 2015. július 31. 2015. augusztus 31.
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3. melléklet az 1462/2015. (VII. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása    

(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége    

(Ft)

Támogatási szerződés megkötésének 

határideje

2. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/1-2014-0207
Üzleti Közösség és Kapcsolat 

Fejlesztő Betéti Társaság
2 478 708 2 754 120 2015. augusztus 31.

3. TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0028
Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ
13 063 360 13 063 360 2015. augusztus 31.
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A Kormány 1463/2015. (VII. 10.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0005 azonosító számú („Rákos–Hatvan vonalszakasz kiviteli terveinek és 
támogatási kérelmének elkészítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi 
nevesítéséről, és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0005 azonosító számú, „Rákos–Hatvan vonalszakasz kiviteli terveinek és 

támogatási kérelmének készítése” 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 tekintetében a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív 

programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti 
Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. július 15.

 4. jóváhagyja a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
31. § (3) és (5) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport 2. prioritása 
keretének 1 522 237 921 forint összeggel történő átmeneti növelését a projekt megvalósítása érdekében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. július 15.

 5. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. július 31.

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: 
KÖZOP) 2. prioritása keretében finanszírozott azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról, amelyekkel 
összefüggésben forrás szabadul fel,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  4.  pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az  ehhez szükséges döntések meghozatalát, 
ha a  KÖZOP 2. prioritása esetén a  befejezett projektek finanszírozására felhasznált keret maradványösszege eléri 
a 4. pontban meghatározott összeget,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 4. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal

 8. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  KÖZOP módosításának előkészítéséről, ha 
a KÖZOP 2. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1463/2015. (VII. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt forrásszerkezete

Projekt rövid bemutatása
2.

KÖZOP       

(EU+hazai)        

(nettó, Ft)

XIX. Uniós fejlesztések 

fejezet        

(az Európai Unió felé 

el nem számolható 

általános forgalmi adó)        

(Ft)

3.
KÖZOP-2.5.0-09-

11-2015-0005

Rákos–Hatvan 
vonalszakasz kiviteli 

terveinek és támogatási 
kérelmének elkészítése

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen működő 

Részvénytársaság

1 901 379 000 500 439 000

A projekt célja a Budapest–Hatvan–Miskolc–
Nyíregyháza–Záhony TEN-T vasútvonal Rákos–Hatvan 
közötti szakaszának teljes körű rekonstrukciójának 
előkészítése, és a kivitelezés megkezdéséhez 
szükséges feltételek biztosítása.           
A projekt a Rákos–Hatvan vonalszakasz 
rekonstrukciójához szükséges részletes kiviteli 
tervek elkészítését, a kivitelezéshez szükséges forrás 
megszerzését célzó támogatási kérelem összeállítását, 
valamint a kivitelezési munkák közbeszerzési 
eljárásához szükséges ajánlatkérési dokumentációk 
elkészítését, továbbá a még hiányzó vagy módosult 
tervek, tanulmányok és engedélyezési eljárások 
felülvizsgálatát, és az engedélyek megszerzését, 
módosítását foglalja magában.



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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	A Kormány 1461/2015. (VII. 10.) Korm. határozata
	az „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 6 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
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