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III. Kormányrendeletek

A Kormány 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,
a 6.  § tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi 
LXXVI. törvény 53. § e) és f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A szolgáltatásnyújtó bejelentésének tartalmaznia kell)
„c) a biztonsági és az egészségügyi ágazatban, valamint a kiskorúak oktatásához – ideértve a gyermekgondozást és 
a koragyermekkori nevelést is – kapcsolódó szakmák esetében – amennyiben azt a magyar jog előírja – az igazolást 
arról, hogy a  szolgáltatásnyújtó nem áll a  foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet nem született,”

 (2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez csatolni kell)
„e) betegek életét vagy biztonságát érintő szakma esetében a  szolgáltatásnyújtó nyilatkozatát arról, hogy 
rendelkezik a szakma gyakorlásához Magyarországon szükséges nyelvismerettel,
f ) az Etv. VIII. Fejezetének, valamint az Etv. 41. §-ának hatálya alá tartozó szakmák esetében a származási tagállam 
illetékes hatóságának igazolását a szolgáltatásnyújtó tevékenységének jellegéről és időtartamáról.”

2. §  A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E rendelet az Etv. rendelkezéseivel együtt
a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7.  cikk (1) és 
(4) bekezdésének, valamint 56. cikk (3) bekezdésének, valamint
b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 
2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 7. pontjának és 44. pontjának
való megfelelést szolgálja.”

3. §  A Rendelet az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

4. §  A Rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „két” szövegrész helyébe az „egy” szöveg lép.

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A Hivatal ekvivalencia- és információs központként
a) hatósági jogkörében
aa) jogszabályban meghatározott körben elismeri az  általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint 
a  felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá a  szakképesítéseket, 
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és az  általa működtetett szakbizottságok közreműködésével a  felsőfokú végzettséghez kapcsolódó 
szakképzettségeket,
ab) jogszabályban meghatározottak szerint hivatalos tájékoztatást ad a  külföldi oktatási rendszerekről, a  külföldi 
köz- és felsőoktatási intézményekről, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről,
ac) hivatalos információt szolgáltat a  magyar oktatási rendszerről, tájékoztatja a  külföldi hatóságokat, szakmai 
szervezeteket a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről,
ad) külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából az  ügyfelek kérelmére hatósági bizonyítványt állít 
ki a  hazai felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokról és hazai felsőfokú végzettséget tanúsító 
oklevelekről,
b) hatósági feladatokhoz kapcsolódóan
ba) kapcsolatot tart és közvetlenül együttműködik más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia-ügyekkel 
foglalkozó központjaival,
bb) ellátja az  ENIC (European Network of Information Centres) és NARIC (National Academic Recognition 
Information Centres) hálózati tagságból eredő feladatokat,
bc) a magyar felsőoktatás megismertetésével kapcsolatos kiadói (publikációs) tevékenységet lát el,
bd) hazai és nemzetközi konferenciákat, tanfolyamokat és koordinációs értekezleteket szervez,
be) betölti az  európai közösségi jog alapján a  munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs 
központjának szerepét,
bf ) vezetője útján ellátja a szakképzettségek elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori 
teendőit,
bg) a szakmai képesítések más uniós tagállamban való elismerését érintő kérdésekben illetékes hatóságként részt 
vesz a belső piaci információs rendszer (IMI-rendszer) működtetésében a belső piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről és a  2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
1024/2012/EU rendeletben foglaltak szerint.
(2) A Hivatal a szakmai képesítések elismerése terén működő segítségnyújtó központként közzéteszi a honlapján
a) azon szakmák jegyzékét, amelyek esetében az  európai szakmai kártya létrehozható, továbbá közzéteszi 
az európai szakmai kártya használatával kapcsolatos tájékoztatását az európai szakmai kártya létrehozásának díját 
és azoknak az eljáró hatóságoknak a nevét, amelyek feladata az európai szakmai kártya létrehozása,
b) az előzetes ellenőrzés alá tartozó szakmák jegyzékét,
c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény 28.  § (6)  bekezdés c)  pont 
cc) alpontjának hatálya alá tartozó képzések felsorolását.
(3) A  Hivatal a  szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan statisztikai adatokat 
szolgáltat az Európai Bizottság részére.”

3. A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, 
valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség 
teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed:)
„b) a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben foglalt, az  európai uniós jog hatálya alá 
tartozó elismerési eljárásra, európai szakmai kártyára, bejelentési eljárásra, riasztási eljárásra,”

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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9. §  Ez a  rendelet a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer 
keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 
2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

A B

1 Képesítések megjelölése Hatóság kijelölése, amely a riasztási mechanizmusban 

közreműködik

2 Az egészségügyről szóló 1997. évi  
CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges képesítés

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

3 Állatorvosi képesítés Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

4 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  
CXC. törvény szerinti nevelési-oktatási 
tevékenységhez, illetve a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  
XXXI. törvény szerinti személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokhoz szükséges képesítés

Oktatási Hivatal

5 Etv. 55. § (4) bekezdése szerint közokirat-
hamisítással érintett képesítés

Oktatási Hivatal

”

A Kormány 199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

A Kormány a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában minimálbér: a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum 
megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér vagy garantált bérminimum összege órabér 
alkalmazása esetén.

2. § (1) Az  iskolaszövetkezet számára fizetendő minimális szolgáltatási óradíj összege megegyezik a  minimálbér 
1,178-szeres összegével.

 (2) A minimális szolgáltatási óradíj levonás, visszatérítés vagy kedvezmény útján nem csökkenthető.

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

4. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  hadigondozásról szóló 1994.  évi XLV.  törvény 28.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hadigondozásról szóló 1994.  évi XLV.  törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a 2. §-át követően a következő alcímmel és 3. §-sal egészül ki:
„(A Hdt. 5–7/A. §-ához)
3. § A Hdt. 5. § (1) bekezdése és 7/A. § (1) bekezdése alkalmazásában Magyarország területe alatt Magyarországnak 
–  az  államforma megnevezésétől függetlenül – a  katonai szolgálatra történő behívó kiadmányozása, kézbesítése, 
valamint a bevonulás napján érvényes államterülete értendő.”

2. §  Az R. 7. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  volt hadiárva, a  volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka iránti kérelem az  5/A.  melléklet 
szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő.”

3. §  Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a tanúk lakóhelye máshol van, a jegyző megkeresésére a tanúk
a) a lakóhelyük szerinti járási hivatal, vagy
b) külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező tanúk esetén a 16. § szerinti szerv
előtt is tehetnek nyilatkozatot.”

4. §  Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § (1) A  külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár 
kérelmező a hadigondozás iránti kérelmét a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és 
konzuli képviseleten (a továbbiakban: diplomáciai és konzuli képviselet) is benyújthatja.
(2) A  kérelmet, valamint a  15.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti nyilatkozatot a  diplomáciai és konzuli képviselet 
az átvételtől számított első diplomáciai postával megküldi Budapest Főváros Kormányhivatala részére.
(3) Ha a  kérelem elbírálásához olyan adat szükséges, amely más magyar hatóság nyilvántartásából vagy irataiból 
ismerhető meg, és ezeket a kérelmező nem igazolja, ezek beszerzésére a hadigondozotti ügyekben illetékes szerv 
intézkedik.
(4) A kérelemhez
a) a külföldi okiratot eltérő nemzetközi szerződés vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek elháríthatatlan 
akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel,
b) az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással
ellátva kell csatolni.
(5) Ha a kérelem hiányos vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolta, az eljáró szerv a hiány 
pótlására határidő tűzésével és a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a  kérelmezőt 
felhívhatja. Okirat hiánya esetén a beszerzéséhez szükséges időtartam figyelembevételével megállapított határidőt 
kell kitűzni.”

5. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 5/A. melléklettel egészül ki.

6. §  Az R. 7. §-át megelőző alcímében a „11–15. §-aihoz” szövegrész helyébe a „11–15/A. §-ához” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R. 5. § (6) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„5/A. melléket a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS A VOLT HADIÁRVA, A VOLT HADIGONDOZOTT CSALÁDTAG 
ÉS VOLT HADIGYÁMOLT RENDSZERES HAVI JÁRADÉKÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Az igénylő
családi és utóneve:  ...............................................................................................................................................................................................
születési neve:  ........................................................................................................................................................................................................
TAJ száma:  ................................................................................................................................................................................................................
anyja születési neve:  ............................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje: ..............................................., ............... év .............................. hó ................... nap
lakóhelye: ..................................................... ország ......................................................... helység, ................................................... utca  
      ............. hsz. .................... em. .......... ajtó .................. ir.sz.
tartózkodási helye: ..................................................... ország ......................................................... helység ........................................ utca 
      ............. hsz ..................... em. .......... ajtó .................. ir.sz.
nyugdíjfolyósító törzsszáma:  ............................................................................................................................................................................
telefonszáma, levelezési címe (ha eltérő):  ....................................................................................................................................................
A szülő (volt hadigondozott családtag esetén unoka, gyermek vagy testvér) neve, akinek jogán a volt hadiárva, volt 
hadigyámolt, volt hadigondozott családtag a havi rendszeres járadékot igényli:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Az elesett, eltűnt, hadifogságban elhunyt személy elhalálozásának ideje, helye, utolsó ismert lakóhelye:
 ........................................................................................................................................................................................................................................

Kérem, szíveskedjék részemre megállapítani a Hdt. 14/A. §-ában vagy 15/A. §-ában meghatározott havi rendszeres 
járadékot.
A havi rendszeres járadékot mint:
– volt hadiárva
– volt hadigyámolt
– volt hadigondozott családtag
igényelem. *

(* A megfelelő rész aláhúzandó.)

Az eljárás megindításáról kérelmére értesítjük.

Kelt: ...................................., .............. év ......................... hó .......... nap

  ......................................................................... 
  igénylő”
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A Kormány 201/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia 
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél 
történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (3)  bekezdés e)  pont ef )  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 
tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról 
szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet 2.  §-a és az  azt megelőző [A Kjt. 20.  §-a (3)  bekezdés b)  pontjához] alcím 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„[A Kjt. 20. §-a (3) bekezdéséhez]
2.  § (1) A  munkáltatónál magasabb vezető és vezető megbízással rendelkező, illetve a  pénzügyi 
kötelezettségvállalásra jogosult vezetői megbízással nem rendelkező közalkalmazottak esetében a  magyar nyelv 
tudása alkalmazási feltétel.
(2) A Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően tudományos kutatói munkakör betöltése érdekében 
– a  munkavállalás feltételei tekintetében a  külön jogszabály szerinti feltételek fennállása esetén – a  harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény alapján 90 napot meghaladó 
tartózkodásra jogosult személlyel közalkalmazotti jogviszony létesíthető.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 202/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2011.  évi CVIII.  törvény 182.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában kapott felhatalmazás alapján 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § E  rendelet előírásait nem kell alkalmazni az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: 
EUMSZ) 346. cikke, és erre tekintettel külön jogszabály alapján beszerzésre kerülő szolgáltatás és áru beszerzésekor. 
Ilyen esetben – az  1. számú mellékletben meghatározott – kiemelt termékek beszerzésére az  EUMSZ 346.  cikke 
alkalmazhatóságáról rendelkező külön jogszabályban meghatározott egyedi kormánydöntés szerint kell eljárni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelmező az eljárás során)
„a) a magyar állampolgárságát – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a magyar állampolgárságról szóló törvényben 
meghatározottak szerint igazolja, vagy”

 (2) A Vhr. 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  kérelmet a  konzuli tisztviselőnél nyújtják be, azon külföldön született, a  6. életévét be nem töltött 
kérelmező magyar állampolgárságát, akit a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar 
állampolgárként nem tartalmaz, és nem rendelkezik az  állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, a  17.  § 
(7) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén vélelmezni kell.”

2. §  A Vhr. 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  16.  § (3)  bekezdésében meghatározott esetben a  kérelemhez csatolni kell a  kérelmező külföldön történt 
születéséről kiállított külföldi anyakönyvi okiratot, valamint a  magyar állampolgárságú törvényes képviselőnek 
a gyermek adataira és állampolgárságára vonatkozó nyilatkozatát.”

3. §  A Vhr. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  16.  § (3)  bekezdésében meghatározott esetben a  kérelmező – a  17.  § (7)  bekezdésében meghatározott 
feltételek teljesítése mellett – mentesül az (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratok bemutatási kötelezettsége alól.”

4. §  A Vhr. 18.  § (1)  bekezdésében az  „ellenőrzéséhez az  úti okmány” szövegrész helyébe az  „ellenőrzéséhez 
– az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az úti okmány” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint 
az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú 
módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdésének 13. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 111.  § 
(1) bekezdés a), g) és m) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában, az államhatárról szóló 
2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés e) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 40.  § 
(4) bekezdésében,
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a 7. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 7.  § (4) és 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 2.  § 1.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. Honvédelmi és katonai célú építmény, építményrész, építményegyüttes, ideértve az  ezekhez az  ingatlanokhoz 
közvetlenül tartozó nyomvonal jellegű építményeket is (a  továbbiakban együtt: építmény): az  az építmény, amelynek 
sajátos honvédelmi vagy katonai rendeltetésére tekintettel – beleértve a nemzetközi katonai szerződésekből eredő 
kötelezettséget is – honvédségi szolgálati viszonyon kívüli használata korlátozott, kivéve, ha az  kizárólag sport-, 
üdülés-, lakás-, kulturális, művelődési, oktatási, igazgatási célra szolgál, vagy abban szociális, illetve egészségügyi 
tevékenységet végeznek, valamint Magyarország területének a  személyek határátlépésére irányadó szabályok 
közösségi kódexének létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti külső határnak megfelelő 
határvonaltól, illetve a  határjeltől számított 10 méteres sávjában, az  államhatárról szóló 2007.  évi LXXXIX.  törvény 
5. § (1) bekezdésében foglalt célok megvalósítása érdekében létesülő építmény.”

2. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti 
célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt 
áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) 
Korm. rendelet 4. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) katonai célú építési beruházás: a  HM vagyonkezelésében lévő, illetve a  HM, a  HM közvetlen alárendeltségébe, 
közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek és a  Magyar Honvédség katonai 
szervezetei használatában lévő épületen, építményen, építményrészen, építményegyüttesen és ingatlanon 
–  ideértve az  ingatlanokhoz közvetlenül tartozó nyomvonal jellegű építményeket –, valamint Magyarország 
területének a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének létrehozásáról szóló 562/2006/EK 
rendelet 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított 10 méteres 
sávjában, az  államhatárról szóló 2007.  évi LXXXIX.  törvény 5.  § (1)  bekezdésében foglalt célok megvalósítása 
érdekében megvalósuló építési beruházás.”

 (2) A  védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt 
áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) 
Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdésében a  „Közbeszerzési tv.-ben” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Közbeszerzési tv.)” szöveg lép.

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
[A Tv.-ben szabályozott közigazgatási hatósági eljárások (a továbbiakban: idegenrendészeti eljárások) során a következő 
hatóságok (a továbbiakban: idegenrendészeti hatóságok) járnak el:]
„g) az  V. fejezet alkalmazása tekintetében az  általa elrendelt kiutasítás, önkéntes távozás, kitoloncolás, valamint 
beutazási és tartózkodási tilalom kapcsán a menekültügyi hatóság.”
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4. §  A Harmvhr. 114. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Tv. 43.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján a  menekültügyi hatóság a  menedékjogról szóló 2007.  évi 
LXXX. törvényben meghatározott esetekben jogosult kiutasítás elrendelésére.
(2b) A  menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás végrehajtására a  harmadik országbeli állampolgár 
tartózkodásának helye szerint illetékes regionális igazgatóság intézkedik.”

5. §  A Harmvhr. 121/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  megkeresett tagállam felelőssége az  egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy 
által a  tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Dublin III. rendelet) alapján beáll, a menekültügyi hatóság 
a kérelmező át-vagy visszaadásáról rendelkező végzést (a továbbiakban: átadásáról rendelkező végzés) a felelősség 
beállásának napjától vagy a Dublin III. rendelet 22. cikk (1) és (6) bekezdésében, 25. cikk (1) bekezdésében, illetve 
28. cikk (3) bekezdésében foglalt határidők lejártát követő nyolc napon belül köteles meghozni.
(4) A kérelmező átadásáról rendelkező végzés a Dublin III. rendelet 26. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 27. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, valamint a 29. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.”

6. §  A Harmvhr. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Tv. 50. § (4) bekezdésében, a 61. § (4) bekezdés e) pontjában, valamint a 62. § (4) bekezdésben meghatározott 
megtérítési kötelezettséget a kiutasítást végrehajtó hatóság végzésben rendeli el. A kötelezettséget az elrendeléstől 
számított három hónapon belül kell teljesíteni. A  teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén a  Tv. 50.  § 
(4)  bekezdés b)–d)  pontjában felsorolt személyek és szervezetek vonatkozásában a  közigazgatási végrehajtás 
szabályait kell alkalmazni.”

7. §  A Harmvhr. 124. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eljáró idegenrendészeti hatóság a kiutasítás elrendelésére irányuló eljárásban vagy a kiutasítás végrehajtása 
során a  non-refoulement követelmény fennállásának vizsgálata érdekében köteles beszerezni a  menekültügyi 
hatóság véleményét, amely a megkeresést soron kívül teljesíti. A menekültügyi hatóság véleményében foglaltaktól 
az  eljáró idegenrendészeti hatóság nem térhet el. Nem kell vizsgálni a Tv. 51.  § (1)  bekezdésében foglalt tilalom 
fennállását, ha a visszairányítás EGT-tagállam területére történik. A menekültügyi hatóság a menekültügyi eljárása 
során a kiutasítás elrendelése előtt a non-refoulement követelmény fennállását a menekültügyi eljárásban vizsgálja.”

8. §  A Harmvhr. 126. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Idegenrendészeti őrizetet a  kiutasítást elrendelő vagy a  menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítást 
végrehajtó regionális igazgatóság vagy a Rendőrség rendelhet el.”

9. §  A Harmvhr. 131. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közösségi szállás az  idegenrendészeti eljárás alatt álló külföldiek, a Tv. 29. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján 
humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik 
országbeli állampolgárok elhelyezésére szolgáló, a Hivatal által fenntartott szálláshely.”

10. §  A Harmvhr. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közösségi szálláson nyújtott szolgáltatások költségét – a  humanitárius célú tartózkodási engedéllyel 
rendelkező, illetve a  menekültügyi hatóság vagy bíróság által nemzetközi vagy kiegészítő védelemben részesített 
harmadik országbeli állampolgár kivételével – a  szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság a  szállás 
elhagyásakor költségjegyzékben állapítja meg. Az összeg számításának módját külön jogszabály határozza meg.”

11. §  A Harmvhr. 142. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Visszairányítás végrehajtása esetén a  kitoloncolást a  Rendőrség, kiutasítás végrehajtása esetén 
az  idegenrendészeti kiutasítást elrendelő idegenrendészeti hatóság vagy a  bíróság által elrendelt kiutasítást 
végrehajtó regionális igazgatóság rendeli el. A Tv. 65. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a menekültügyi 
hatóság által elrendelt kiutasítás végrehajtása esetén a  kitoloncolást a  harmadik országbeli állampolgár 
tartózkodásának helye szerint illetékes regionális igazgatóság rendeli el.”
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12. §  A Harmvhr. 146. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tv. 67. § (4) és (7) bekezdésének alkalmazása során a rendőr azt a harmadik országbeli állampolgárt,
a) aki az  ellenőrzés során magát lejárt vagy érvénytelen tartózkodásra jogosító engedéllyel igazolta vagy 
az ellenőrzés során magyarországi tartózkodásának jogszerűségét nem tudta igazolni,
aa) ha vele szemben a  114.  § (2)  bekezdése alapján a  Rendőrség rendelhet el idegenrendészeti kiutasítást, 
a Rendőrség ellenőrzés helye szerint illetékes helyi szervéhez,
ab) egyéb esetben az ellenőrzés helye szerint illetékes regionális igazgatósághoz;
b) aki a személyazonosságát nem tudta igazolni, a Rendőrség ellenőrzés helye szerint illetékes helyi szervéhez;
c) aki az  ellenőrzés során a  nemzetközi védelem iránti kérelem előterjesztésére vonatkozó szándékát 
az  idegenrendészeti hatóság előtt kinyilvánítja a  menekültügyi hatóság eljárásának megkezdése érdekében 
az ellenőrzés helye szerint illetékes menekültügyi hatósághoz – ha a harmadik országbeli állampolgárral szemben 
büntetőeljárás lefolytatásának nincs helye –
előállítja, illetve vele szemben visszatartás intézkedést alkalmazhat.”

13. §  A Harmvhr. 113.  § (2)–(4)  bekezdésében, valamint a  117.  § (2)  bekezdésében az  „idegenrendészeti hatóság” 
szövegrész helyébe az „idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság” szöveg lép.

14. §  A Harmvhr. 183. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„l) az  egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a  tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról 
szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) 
Korm. rendelet módosítása

15. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról rendelkező 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Metvhr.) 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  menekültügyi hatóság vagy miniszter menekültkénti elismerésről szóló döntést csak akkor hozhat, ha 
a szakhatóság a külföldi menekültkénti elismerésével szemben kifogást nem emel.”

16. §  A Metvhr. 36/D. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az őrizet olyan épületben vagy épületrészben létesíthető, ahol)
„a) az  elismerését kérő elhelyezésére szolgáló helyiségekben fejenként lehetőség szerint legalább 15 m3 légtér 
és 5  m2 mozgástér, a  házastársak és a  kiskorú gyermekkel rendelkező családok részére különálló – a  családtagok 
számára is figyelemmel – legalább 8 m2 mozgásteret magában foglaló lakótér,”
(biztosítható.)

17. § (1) A Metvhr. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  külföldi elismerés iránti kérelem benyújtására irányuló szándékát idegenrendészeti eljárás során 
nyilvánítja ki, nyilatkozatát az  eljáró hatóság jegyzőkönyvbe foglalja, és – a  jegyzőkönyv, valamint az  általa 
rögzített ujjnyomat-lap egyidejű megküldésével – haladéktalanul értesíti a  menekültügyi hatóságot, egyidejűleg 
a  menekültügyi hatóság tájékoztatását kéri arra vonatkozóan, hogy az  elismerés iránti kérelmének benyújtása 
esetén a külföldi elismerését kérőként fog-e területen maradási joggal rendelkezni.”

 (2) A Metvhr. 64. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  menekültügyi hatóság a  (2)  bekezdésben foglalt tájékoztatás-kérést haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán 
belül teljesíti.”
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 (3) A Metvhr. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  menekültügyi hatóság az  értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül gondoskodik 
a  külföldi elismerés iránti kérelmének rögzítéséről, majd a  kérelem rögzítését követően gondoskodik a  külföldi 
elhelyezésére szolgáló befogadó állomásra szállításáról, kivéve, ha a külföldi
a) ügyében a repülőtéri eljárásra vonatkozó szabályok irányadók,
b) személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, intézkedés, büntetés, vagy idegenrendészeti eljárásban 
korábban elrendelt személyi szabadságot korlátozó intézkedés hatálya alatt áll, vagy
c) jogszerűen tartózkodik Magyarország területén és nem kéri befogadó állomáson történő elhelyezését.”

18. §  A Metvhr. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A.  § (1) A  menekültügyi hatóság az  elismerés iránti kérelem rögzítését követő munkanapon megkeresi 
a szakhatóságot.
(2) A  megkeresésben a  menekültügyi hatóság a  szakhatóság részére továbbítja a  kérelmező menekültügyi 
nyilvántartásban kezelt adatait. A  szakhatóság megkeresésére a  menekültügyi hatóság a  kérelemhez csatolt 
okiratokba betekintést biztosít.
(3) A szakhatóság a kérelmezőt meghallgathatja.
(4) Ha a  szakhatósági állásfoglalás megküldését követően a  külföldire vonatkozóan olyan adat merül fel, amely 
a szakhatósági állásfoglalás visszavonását indokolja, a szakhatóság az új szakhatósági állásfoglalását a menekültügyi 
hatóságnak haladéktalanul megküldi.”

19. §  A Metvhr. 66. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  menekültügyi eljárás során az  elismerését kérő részére kézbesítendő iratokat egyidejűleg törvényes 
képviselője, gyermekvédelmi gyámja, ügygondnoka vagy meghatalmazottja részére is kézbesíteni kell.”

20. §  A Metvhr. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A menekültügyi hatóság az országinformációs központ jelentésének beszerzésétől eltekinthet
a) ha a kérelem elfogadhatatlan, vagy a Tv. 51. § (7) bekezdés a)–d) pontjai alapján gyorsított eljárás lefolytatásának 
van helye, továbbá
b) ha az elismerés visszavonására irányuló eljárás a jogállásról történő önkéntes lemondáson alapul.”

21. §  A Metvhr. 73. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„73. § Az elismerését kérő menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerése esetén a Tv. 42. § 
(1)  bekezdésében meghatározott kapcsolatfelvétel tilalma az  elismerés visszavonásáról rendelkező jogorvoslattal 
tovább nem támadható döntés meghozataláig áll fenn.”

22. §  A Metvhr. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„79.  § A  menekültügyi hatóság a  kiutasítás, kitoloncolás valamint a  beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése 
során a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával jár el.”

23. §  A Metvhr. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„82.  § (1) A  menekültügyi hatóság a  kérelmezőt – a  Tv. 43.  §-ában, valamint e  rendelet 74–77.  §-ában foglaltak 
szerint – személyesen meghallgatja.
(2) A  személyes meghallgatást a  menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés iránti kérelem (e fejezetben 
a továbbiakban: kérelem) benyújtását követően haladéktalanul le kell folytatni.”

24. § (1) A Metvhr. 83. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tv. 49.  § (2)  bekezdése szerinti eljárás (a  továbbiakban: dublini eljárás) magában foglalja az  egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a  tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem 
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 
megállapításáról szóló 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az  egy harmadik ország 
állampolgára által a  tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 
tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi 
rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról 
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szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (a  továbbiakban együtt: dublini 
rendeletek) alkalmazó állam (a  továbbiakban: tagállam) hatóságának megkeresését, a  más tagállam hatóságával 
történő egyeztetést, az  átadás-átvételi eljárás lefolytatását, valamint a  kérelmező átadását, illetve visszaadását 
(a továbbiakban együtt: átadás).”

 (2) A Metvhr. 83. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a  megkeresett tagállam felelőssége az  egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy 
által a  tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Dublin III. rendelet) alapján beáll, a menekültügyi hatóság 
a kérelmező át-vagy visszaadásáról rendelkező végzést (a továbbiakban: átadásáról rendelkező végzés) rendelkező 
végzést a  felelősség beállásának napjától, vagy a  Dublin III. rendelet 22.  cikk (1) és (6)  bekezdésében, 25.  cikk 
(1)  bekezdésében, illetve 28.  cikk (3)  bekezdésében foglalt határidők lejártát követő nyolc napon belül köteles 
meghozni.
(4) A kérelmező átadásáról rendelkező végzés a Dublin III. rendelet 26. cikk (1) és (2) bekezdésében, 27. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, valamint 29. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.”

25. §  A Metvhr. 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Dublini eljárás lefolytatásának – a  menekültügyi eljárás megszüntetése eseteinek kivételével – csak 
a menekültügyi hatóság menekültügyi eljárást befejező döntésének meghozataláig van helye.”

26. § (1) A Metvhr. 117. § (1) bekezdése az alábbi m) és n) ponttal egészül ki:
(E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.  törvénnyel együtt – a következő közösségi jogi aktusoknak történő 
megfelelést szolgálja:)
„m) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 
2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
n) a  harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a  tagállamokban 
használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek.”

 (2) A Metvhr. 117. § (2) bekezdése az alábbi d) és e) ponttal egészül ki:
(E rendelet – a  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvénnyel együtt – a  következő közösségi jogi aktusok 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„d) az  egy harmadik ország állampolgára által a  tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításról 
szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1561/2003/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;
e) az  egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a  tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

27. § (1) A  Metvhr. 74.  § (1)  bekezdésében az „ügygondnoka” szövegrész helyébe az „ügygondnoka vagy gyermekvédelmi 
gyámja” szöveg lép.

 (2) A  Metvhr. 74.  § (2)  bekezdésében, valamint a  76.  § (2)  bekezdésében az  „ügygondnok” szövegrész helybe 
az „ügygondnok vagy gyermekvédelmi gyám” szöveg lép.

 (3) A Metvhr. 76. § (1) bekezdésében az „ügygondnokát” szövegrész helyébe az „ügygondnokát vagy gyermekvédelmi 
gyámját” szöveg lép.

 (4) A Metvhr. 77. § (1) bekezdésében a „43. § (2) bekezdés” szövegrész helybe a „43. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg lép.

28. §  Hatályát veszti a Metvhr.
a) A VII. fejezet „Az előzetes vizsgálati eljárás” és „A részletes vizsgálati eljárás” alcímei,
b) 87–89. §-ai,
c) 96. § (1) bekezdése.
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5. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 
Korm. rendelet módosítása

29. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX.  törvény szerinti közérdekű használati jog gyakorlójaként 
az  Országos Rendőr-főkapitányságot jelöli ki azzal, hogy az  államhatárról szóló 2007.  évi LXXXIX.  törvény 5.  § 
(1)  bekezdése szerinti feladatok ellátása érdekében a  feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek és személyek 
az ingatlant használhassák.”

6. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

30. §  A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdése 
az alábbi c) és d) ponttal egészül ki:
(Támogatás nyújtható)
„c) a  menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki menekültként, 
oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
d) annak a  harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az  idegenrendészeti hatóság a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f ) pont alapján 
kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el”
(legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás 
munkaidőben történő foglalkoztatására.)

31. §  A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdése 
az alábbi c) és d) ponttal egészül ki:
(Támogatás nyújtható)
„c) a  menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki menekültként, 
oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
d) annak a  harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az  idegenrendészeti hatóság a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f ) pont alapján 
kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el”
(határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.)

32. §  A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Támogatás nyújtható az  Országgyűlés vagy a  Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program 
keretében történő,
a) az álláskereső, vagy
b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, vagy
c) a  menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki menekültként, 
oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
d) annak a  harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az  idegenrendészeti hatóság a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f ) pont alapján 
kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.”
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7. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli 
mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont 
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon 
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) 
Korm. rendelet módosítása

33. §  A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15.  § 
(1) bekezdése a következő 25. ponttal egészül ki:
(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő 
foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre)
„25. a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011.  évi CVI.  törvény 1.  § (4)  bekezdés b)  pontja alapján közfoglalkoztatottként foglalkoztatható természetes 
személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő munkavégzéséhez.”

8. Záró rendelkezések

34. §  Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

35. § (1) Ez a rendelet
a) a  nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 

2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 

26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a  harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 

elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott 
védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek, valamint

d) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban 
használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez  a  rendelet az  egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a  tagállamok egyikében 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint egy harmadik ország állampolgára által a  tagállamok egyikében benyújtott menedékjog 
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok 
megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 
1560/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, 
valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.  § 
(10) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban,
a 8. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában, 4.  pont 
a) alpontjában, valamint 7. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló  
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 
13.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „vagy igazgatásszervezői” szövegrész helyébe a „ , vagy okleveles közigazgatási 
menedzser, okleveles közigazgatási szakértő vagy igazgatásszervező” szöveg lép.

2. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A  munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet a)  pontjában a „közigazgatás-szervezői” 
szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési” szöveg lép.

3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  FT ülésén a  tagok, az  FT hivatalának vezetője és a  rektor vesz részt. Az  FT ülés állandó, tanácskozási jogú 
meghívottja a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője. Részt vehet továbbá a  tag 
által erre felkért szakértő, valamint a  tagok által közösen meghatározott személy is, ha részvételük elősegíti 
a megalapozott döntéshozatalt.
(3) Az FT ülése akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. A testület egy tag távollétében is határozatképes, 
amennyiben a  jelen nem lévő tag vállalja, hogy 2 napon belül elektronikus levelező rendszeren vagy postai úton 
megküldi az  FT hivatalának kézzel aláírt szavazatát. Sürgős döntési helyzetben bármely tag kezdeményezheti 
az elektronikus levelező rendszeren vagy postai úton történő előterjesztést és a szavazást.”
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4. §  Az  R. 6/A.  § (2)–(4)  bekezdései helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § a  következő (5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Új szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét a  felügyeletet gyakorló miniszter kezdeményezi. 
A  felügyeletet gyakorló miniszter felhívására az  Egyetem elkészíti az  (5)  bekezdés szerinti létesítési 
dokumentumokat, majd – a  felügyeletet gyakorló miniszter jóváhagyása esetén – benyújtja azokat az  Oktatási 
Hivatalhoz. Az  Oktatási Hivatal a  beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a  létesítési dokumentum 
teljes körűen tartalmazza-e az (5) bekezdés szerinti tartalmakat, és hiányos benyújtás esetén az Egyetemet határidő 
tűzésével a  létesítési dokumentum kiegészítésére felhívja. Hiánytalan létesítési dokumentum esetén, a  létesítési 
dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a  kiegészítési felhívásban meghatározott határidő 
elteltével – a  benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével – az  Oktatási Hivatal a  közigazgatás-
fejlesztésért felelős miniszternél kezdeményezi az új alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési 
jegyzékbe történő felvételét, valamint a képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését.
(3) Az  e  szakaszon alapuló eljárásban a  Rendelet 3.  § (1)–(4) és (6)  bekezdését, 4.  §-át, valamint 6.  §-át nem kell 
alkalmazni.
(4) Ahol a  Rendelet vagy e  rendelet felsőoktatási képesítési jegyzéket említ, azon a  közigazgatási, a  rendészeti, 
a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési 
szakjainak meghatározásáról, e  szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az  alapképzés képzési 
ágairól szóló 1/2015. (I. 14.) MvM rendeletet [a továbbiakban: 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet] kell érteni. A szakokon, 
felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a  Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: 
MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az  Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel. A  munkakör 
betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben 
és mesterképzésben a  végzettségi szint és a  szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a  szakképzettség 
megszerzésével szerezhető tudás követelményeit – a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség 
jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően – az 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet határozza meg.
(5) Az  új alapképzési szak, mesterképzési szak, illetve szakképzettség, felsőoktatási szakképzés létesítési 
dokumentumának tartalmaznia kell a  (4)  bekezdésben meghatározottaknak megfelelően az  MKKR szerinti 
szintleírással összhangban kidolgozott képzési és kimeneti követelményeket, valamint az  indokolást arra 
vonatkozóan, hogy a képzési és kimeneti követelmények összhangban állnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, 
valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: 
NKE törvény) 3. §-ában meghatározott képzési célokkal.”

5. §  Az R. III/A. Fejezete a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B.  § A  képzési jegyzékbe felvett szak indítására – az  NKE törvényben meghatározott eltéréssel – a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rendeletet kell alkalmazni.”

6. §  Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közszolgálati ösztöndíjas hallgatókkal – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az  Egyetem köt 
ösztöndíjszerződést azzal, hogy
a) az Nftv. 48/A–48/R. §-ában foglalt feladatok esetén az ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős 
szervként – a közszolgálati ösztöndíjszerződések tekintetében – első fokon az Egyetem jár el,
b) a megállapított visszatérítési kötelezettséget az esedékesség napjáig az Egyetem Kincstárnál vezetett számlájára 
kell befizetni. A Egyetem az összeget továbbutalja a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapba.”

7. §  Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hallgató a  vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel – az  Egyetem 
térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint – fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez mentesség, 
részletfizetési lehetőség vagy halasztás iránti kérelmet nyújthat be.”

8. §  Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) A  Jó Állam Ösztöndíj célja – az  Egyetem nemzetköziesítése érdekében – a  hallgatók részvételének 
támogatása az Egyetem idegen nyelvű részképzésében és idegen nyelvű szakján.
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(2) Az  ösztöndíjban olyan személy részesülhet – állampolgárságára tekintet nélkül –, aki megfelel az  Egyetem 
azon idegen nyelvű részképzésére, illetve idegen nyelvű szakjára vonatkozó felvételi követelményeknek, melyek 
tekintetében az Egyetem lehetővé teszi az ösztöndíjra történő pályázást.
(3) Az ösztöndíj az alábbi pénzbeli juttatást foglalja magában a tanulmányok ideje alatt
a) a képzés önköltségének biztosítása részben vagy egészben,
b) szállás biztosítása az Egyetem kollégiumában vagy szállójában,
c) megélhetési költségekhez történő hozzájárulás,
d) a  Magyarországra történő beutazás és a  Magyarországon kívüli lakóhelyre történő hazautazás költségeihez 
történő hozzájárulás.”

9. §  Az R. a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A.  § A  magyar állami ösztöndíj feltételeinek az  NKE törvényben meghatározottak szerinti alkalmazása azon 
közszolgálati ösztöndíjasok közül, akik a  2013/2014. tanévet megelőzően létesítettek az  Egyetemmel hallgatói 
jogviszonyt, azokat érinti, akik a  2012/2013. tanévben létesítettek hallgatói jogviszonyt, és nem rendészeti 
képzésben vesznek, illetve vettek részt, továbbá hallgatói jogviszonyuk fennállása alatt honvéd tisztjelölti, illetve 
hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban nem állnak, illetve álltak.”

10. §  Az R.
a) 1.  §-ában a  „felsőoktatásról szóló törvény” szövegrész helyébe a  „nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)”;
b) III/A. Fejezet címében az  „a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe 

az „az  államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint a  nemzetközi és 
európai közszolgálati”;

c) 6/A.  § (1)  bekezdésében az  „a közigazgatási, a  rendészeti, a  katonai és a  nemzetbiztonsági” szövegrész 
helyébe az  „az államtudományi és közigazgatási, a  rendészeti, a  katonai, a  nemzetbiztonsági, valamint 
a nemzetközi és európai közszolgálati”;

d) 8. § (3) bekezdésében a „12. §” szövegrész helyébe az „Nftv. 85/C. §”;
e) 8.  § (5)  bekezdésében a „képzésben részt vevő ösztöndíjas” szövegrész helyébe a „képzésben részt vevő 

ösztöndíjas és tisztjelölt”;
f ) 8. § (5) bekezdésében a „rendvédelmi szervvel” szövegrész helyébe az „ösztöndíjszerződést kötő szervvel”;
g) 8. § (5) bekezdésében a „12. §” szövegrész helyébe az „Nftv. 85/C. §”;
h) 11. § a) pontjában a „36. § (1)–(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „35. § (2) bekezdése és 36. § (1) bekezdése”;
i) 11. § b) pontjában a „36. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „35. § (2) bekezdése”;
j) 13. §-ában a „költségtérítéses” szövegrész helyébe az „önköltséges (költségtérítéses)”;
k) 18. §-ában a „7. §-ban foglaltak szerint” szövegrész helyébe a „2011/2012. tanév második tanulmányi félévétől”
szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti az R.
a) 7. § 6. pontja;
b) 8. § (1a) és (2) bekezdése;
c) 9. § (3) bekezdése;
d) 10. § (3) bekezdése;
e) 16. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „költségvetési” szövegrész; valamint
f ) 20/A. § (2) és (3) bekezdése.

4. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A  megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont a) pont aa) alpontjában a „közigazgatás-szervezői” szövegrész 
helyébe a „közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési” szöveg lép.
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5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési 
előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 
396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) I. pontjában foglalt táblázat 2–7., 9–14., 21. és 23–24. sorában,
b) II. pontjában foglalt táblázat 2–3., 5. és 7. sorában,
c) III. pontjában foglalt táblázat 2., 5–6., 8–10., valamint 13–14. sorában,
d) IV. pontjában foglalt táblázat 2. és 5. sorában,
e) V. pontjában foglalt táblázat 2–3. és 5. sorában,
f ) VI. pontjában foglalt táblázat 4–5., 9–10., 12. és 14. sorában,
g) VII. pontjában foglalt táblázat 2., 4–5., valamint 7–9. sorában,
h) VIII. pontjában foglalt táblázat 4. sorában,
i) IX. pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sorában,
j) XI. pontjában foglalt táblázat 2. sorában,
k) XII. pontjában foglalt táblázat 2–3. és 5. sorában,
l) XIII. pontjában foglalt táblázat 3. sorában,
m) XIV. pontjában foglalt táblázat 2. és 5. sorában,
n) XVI. pontjában foglalt táblázat 2., valamint 9–11. sorában
a „közigazgatás-szervező” szövegrész helyébe a  „közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási menedzser, 
okleveles közigazgatási szakértő” szöveg lép.

6. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 7.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „közigazgatás-szervező” szövegrész helyébe a  „közigazgatás-
szervező, okleveles közigazgatási menedzser, okleveles közigazgatási szakértő” szöveg lép.

7. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő 
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A  felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: képesítési jegyzék) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendelet az  államtudományi és közigazgatási, a  rendészeti, a  katonai, a  nemzetbiztonsági, valamint 
a nemzetközi és európai közszolgálati képzési területen folytatott képzésekre
a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvényben,
b) a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
[a továbbiakban: 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet]
meghatározott eltéréssel terjed ki.”

16. §  A képesítési jegyzék 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésének 
megfelelően a  közigazgatási, a  rendészeti, a  katonai, a  nemzetbiztonsági, valamint a  nemzetközi és európai 
közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e  szakok képzési és kimeneti 
követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól szóló 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet tartalmazza.”

17. §  Nem lép hatályba a képesítési jegyzék
a) 11. §-a,
b) 14. § d) pont da) és db) alpontjai.
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8. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez  a  rendelet – a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  kihirdetését követő nyolcadik napon lép 
hatályba, és ez a rendelet 2016. július 2-án hatályát veszti.

 (2) A 4. és 5. §, valamint a 15. és 16. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) A 10. § e) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 206/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Intézetet főigazgató vezeti. Az Intézet főigazgatójának megbízatása 5 évre szól.
(2) A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyetteseket 5 évre a miniszter nevezi ki 
és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató-helyettesek felett a főigazgató gyakorolja.
(3) A  főigazgatónak a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott garantált illetménynél 
magasabb összegű illetményt a miniszter állapít meg.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) pont dg) alpontjában,
a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § r) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány
1. a (2)–(4) bekezdésben meghatározott építésügyi hatósági ügyek,
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2. a sajátos építményfajták,
3. a  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági ügyek,
4. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott építmények hatósági ügyeinek, valamint
5. az  Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi 
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 
szakhatóságok kijelöléséről, a  kiszabható bírság mértékéről, valamint az  Országos Atomenergia Hivatal munkáját 
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OAH r.) meghatározott 
építésügyi hatósági ügyek
kivételével az  első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: 
első fokú építésügyi hatóság) az  építmények, építési tevékenységek tekintetében a  járásszékhely települési 
önkormányzat jegyzőjét és a  fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a  fővárosi főjegyzőt jelöli ki. A  járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének 
illetékessége a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki.”

2. §  Az R1.
a) 1. § (5) bekezdésében a „kormányrendeletben meghatározottak” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben, 

az OAH r.-ben meghatározottak,” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „(2) és (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és a (3) bekezdésben, 

valamint az OAH r.-ben” szöveg
lép.

2. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós,  
valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal 
hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, 
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló  
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az  Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi 
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 
szakhatóságok kijelöléséről, a  kiszabható bírság mértékéről, valamint az  Országos Atomenergia Hivatal munkáját 
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a  következő 1/A. és 
1/B. §-sal egészül ki:
„1/A. § Az OAH jár el általános építésügyi hatóságként és általános építésfelügyeleti hatóságként
a) kutatóreaktor és oktatóreaktor biztonsági övezetében, egyéb nukleáris létesítmény biztonsági övezetével érintett 
ingatlanok esetében, illetve
b) biztonsági övezet kijelölése hiányában a  nukleáris létesítmény telephely vizsgálati és értékelési engedélyében 
meghatározott tervezett telephelyével érintett ingatlanok esetében, valamint
ba) kutatóreaktor, oktatóreaktor és nukleáris üzemanyagot vizsgáló laboratórium esetében a nukleáris létesítmény 
tervezett telephelyének határától számított száz méteres távolságon belüli vagy azzal érintett ingatlanok esetében,
bb) a  ba)  alpontban meghatározott nukleáris létesítmények kivételével a  nukleáris létesítmény tervezett 
telephelyének határától számított ötszáz méteres távolságon belüli vagy azzal érintett ingatlanok esetében.
1/B. § Az OAH jár el általános építésügyi hatóságként és általános építésfelügyeleti hatóságként
a) a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetével érintett ingatlanok esetében, illetve
b) biztonsági övezet kijelölése hiányában a  radioaktívhulladék-tároló telephely kutatási keretprogram 
engedélyében meghatározott tervezett telephelyén, valamint a  tervezett telephelyének határától számított száz 
méteres távolságon belüli vagy azzal érintett ingatlanok esetében.”

 (2) Az R2. a következő 5/C. §-sal egészül ki:
„5/C.  § (1) A  radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló rendelet szerinti, a  nukleáris 
üzemanyag szállításával összefüggő Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv jóváhagyásának ügyintézési 
határideje hatvan nap. Az  ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbítható.
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(2) Az  (1)  bekezdésben nem szereplő, az  OAH által a  radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és 
csomagolásáról szóló rendelet szerint lefolytatandó hatósági eljárások ügyintézési határideje kilencven nap. 
Az ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.
(3) Az  ügyintézési határidő a  nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet 
szerinti,
a) nukleáris létesítményekre vonatkozó első biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárás esetében 6 hónap,
b) egyéb biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárások esetében harminc nap.
(4) Az  ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, a  (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott eljárás 
esetében legfeljebb kilencven nappal, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárás esetében harminc nappal 
meghosszabbítható.”

 (3) Az R2. a következő 7/C. §-sal egészül ki:
„7/C.  § Az  a  hatóság, amelynek általános építésügyi vagy építésfelügyeleti hatásköre a  Paksi Atomerőmű 
kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az  ezzel kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1/A. § és 1/B. § alapján szűnik meg, köteles az 1/A. § és 1/B. § 
által érintett ingatlanokra vonatkozó, folyamatban nem lévő építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárások 
iratait a  hatáskör megszűnésétől számított harminc napon belül a  hatáskörrel rendelkező hatóság részére 
átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt megküldeni.”

3. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági 
tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az  ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 
szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NBSZ) a következő 11/A. alcímmel egészül ki:
„11/A. Előzetes biztonsági tájékoztató
21/E. § (1) Az előzetes biztonsági tájékoztatás célja atomerőművek esetében, hogy a nukleáris biztonsági hatóság 
megfelelő terjedelmű felkészülési információhoz jusson a tervezett atomerőmű biztonsági követelményeknek való 
előzetes megfelelése tekintetében.
(2) Az  előzetes biztonsági tájékoztatót az  1.  melléklet 1.2.3.0280.  pontja szerinti minimális tartalmi elemek 
szerint kell elkészíteni. Az  előzetes biztonsági tájékoztatóban a  tervezett atomerőművel azonos típusú, üzemelő 
vagy létesítés alatt álló blokkra (a továbbiakban e  § alkalmazásában: blokk) vonatkozó nukleáris biztonsági 
követelmények szerint elkészített – a  benyújtás időpontjában rendelkezésre álló – előzetes biztonsági jelentés 
műszaki adatainak és elemzéseinek felhasználásával, illetve ismertetésével kell bemutatni a  blokk típusának 
az  e  rendelet szerinti nukleáris biztonsági követelményeknek való megfelelését és eltéréseit, továbbá a  blokk 
típusának terveitől tervezett eltéréseket.
(3) Ha az előzetes biztonsági tájékoztató nem a (2) bekezdés szerint kerül benyújtásra, a nukleáris biztonsági hatóság 
– a benyújtástól számított kilencven napon belül – az eltérések megjelölésével felhívást küld az engedélyes részére. 
Az  engedélyes a  felhívástól számított 30 napon belül nyilatkozik a  nukleáris biztonsági hatóság által megjelölt, 
eltérő tartalmi elemek rendelkezésre állásáról és rendelkezésre állás esetén azokat az előzetes biztonsági tájékoztató 
kiegészítéseként benyújtja. Ha ennek nem tesz eleget, akkor a  létesítési engedélyezési eljárás lefolytatására 
az Atv. 12. § (8) bekezdés b) pontja szerinti ügyintézési határidő vonatkozik.
(4) Az engedélyes az előzetes biztonsági tájékoztató benyújtását követően
a) legkorábban tizenkét hónap elteltével, de
b) legkésőbb hatvan hónapon belül
nyújthat be kérelmet a létesítési engedély iránt.
(5) A létesítési engedélyezési eljárás lefolytatására abban az esetben is az Atv. 12. § (8) bekezdés b) pontja szerinti 
ügyintézési határidő vonatkozik, ha az  engedélyes a  létesítési engedély iránti kérelmét a  (4)  bekezdés b)  pontja 
szerinti határidőt túllépve nyújtja be.”

 (2) Az NBSZ a következő 40/C. §-sal egészül ki:
„40/C.  § (1) A  Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az  ezzel 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr. 2.) 
hatálybalépésekor üzemelő nukleáris létesítmény engedélyese a  Mód. Kr. 2. hatálybalépését követő harmadik 
hónap első napján jelentést nyújt be a nukleáris biztonsági hatóságnak.
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(2) Az  engedélyes a  jelentésben az  általa elvégzett felülvizsgálat alapján bemutatja, hogy a  Paksi Atomerőmű 
kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az  ezzel kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet, továbbá a  nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről 
és az  ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és az  atomenergia 
alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet engedélyesre és a jelentés 
tárgyát képező nukleáris létesítményére irányadó követelményei közül melyek nem teljesülnek részben vagy 
egészben.
(3) Az  engedélyes jelentésében értékeli a  követelményektől való eltérés biztonsági kockázatát, javaslatot terjeszt 
elő a  részben vagy egészben nem teljesülő követelmények – ideértve a biztonsági osztályba sorolásra vonatkozó, 
a  nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az  ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 
szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
357/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket is – teljesítésének időpontjára, és az  egyes 
teljesítéshez szükséges intézkedések megvalósítására javasolt időpontokig felmentési kérelmet nyújt be 
a nukleáris biztonsági hatósághoz. A teljesítés javasolt időpontja nem lehet későbbi, mint a jelentés tárgyát képező 
nukleáris létesítmény – atomerőmű esetében az  atomerőművi blokk – soron következő Időszakos Biztonsági 
Felülvizsgálatának időpontja.
(4) A  nukleáris biztonsági hatóság a  21/B.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti ügyintézési határidő megtartásával 
a  következő szempontok figyelembevételével határozatban dönt a  felmentésről és annak engedélyezett 
időtartamáról:
a) a követelménytől való eltérés által okozott kockázatnövekedés mértéke alapján;
b) a  követelmény teljesítéséhez szükséges intézkedések terjedelme, erőforrásigénye, megvalósítási időtartama 
alapján; valamint
c) annak figyelembevételével, hogy egy telephelyen belül ne különbözzenek indokolatlanul a  biztonsági 
követelmények.
(5) A felmentés időtartama nem terjedhet túl a soron következő Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat időpontján.”

5. §  Az NBSZ
a) 21/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „c)–e), g) és h) pontjában” szövegrész helyébe a „d), e), g) és 

h) pontjában” szöveg,
b) 5.  melléklet 5.3.17.1100.  pontjában a  „baleset-elhárításban” szövegrész helyébe a  „nukleárisbaleset-

elhárításban” szöveg,
c) 9. melléklet 9.5.1. pontjában a „szerelést” szövegrész helyébe az „építést-szerelést” szöveg,
d) 9. melléklet 9.5.1.0200. pont d) alpontjában az „a szerelési” szövegrész helyébe az „az építési-szerelési” szöveg, 

az „a szerelés” szövegrész helyébe az „az építés-szerelés” szöveg,
e) 9.  melléklet 9.5.2.0100.  pontjában a „végrehajtó szervezettel” szövegrész helyébe az „irányító szervezettel” 

szöveg
lép.

4. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési 
és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az  atomenergia alkalmazása körében a  fizikai védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 
rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 32. § (1a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély kiadására irányuló eljárásban
a) nukleáris létesítmény, radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója esetében hat hónap,
b) a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék fizikai védelmi rendszere esetében harminc nap
az ügyintézési határidő. Az ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, nukleáris létesítmény, radioaktív 
hulladék átmeneti és végleges tárolója esetében legfeljebb kilencven nappal, a  nukleáris anyag, radioaktív 
sugárforrás és radioaktív hulladék fizikai védelmi rendszere esetében harminc nappal meghosszabbítható. 
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Az  ügyintézési határidő meghosszabbításáról az  OAH értesíti az  ügyfelet és mindazokat, akiket az  eljárás 
megindításáról értesített.”

 (2) Az R3. 32. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdésekkel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti engedély kiadására irányuló eljárásban
a) nukleáris létesítmény, radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója esetében kilencven nap,
b) a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék fizikai védelmi rendszere esetében harminc nap
az ügyintézési határidő. Az  ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbítható. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról az OAH értesíti az ügyfelet és mindazokat, akiket 
az eljárás megindításáról értesített.
(1c) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti engedély kiadására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő harminc nap, 
amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. Az  ügyintézési határidő 
meghosszabbításáról az OAH értesíti az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesített.”

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. § és a 3. § (1) és (3) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról

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

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Paksi Atomerőmű kapacitásának 
fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az  ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
2015. évi VII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházásnak és az ahhoz kapcsolódó beruházásoknak 
(a továbbiakban együtt: Beruházás) a  Paksi Atomerőmű telephelyén és a  telephelyen kívüli előkészítésével, 
megvalósításával (ideértve a  megvalósítás feltételeinek megteremtését is), valamint használatbavételével 
összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Paksi Atomerőmű telephelyén az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Paks  
8803/15 helyrajzi számon felvett ingatlant, valamint az  ebből az  ingatlanból telekalakítási eljárás jogerős 
befejezését és a telekalakítási engedély alapján az  ingatlan adataiban, valamint az  ingatlanra bejegyzett jogoknak 
és a  feljegyzett tényeknek az  ingatlan-nyilvántartásban való átvezetésével kialakított, illetve kialakításra kerülő 
ingatlanokat kell érteni.

 (3) A  Beruházás – figyelemmel az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
39/B. §-ára – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásnak minősül.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint 
használja fel.
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 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – amennyiben a  Ket. szerinti ügyintézési 
határidőhöz képest jogszabály eltérő határidőt nem állapít meg – az ügyintézési határidő huszonegy nap. A hatóság 
vezetője indokolt esetben az ügyintézési határidőt egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – amennyiben a  Ket. szerinti szakhatósági 
eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidőhöz képest jogszabály eltérő határidőt nem állapít meg – a szakhatósági 
eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap, amelyet a  szakhatóság vezetője indokolt esetben egy 
alkalommal legfeljebb nyolc nappal meghosszabbíthat.

 (4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést soron 
kívül, de legfeljebb tizenöt napon belül el kell bírálni.

 (5) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is 
alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggésben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások

 1. az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó, az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 
(a  továbbiakban: Atv.) 17.  § (2)  bekezdés 3.  pontja, valamint 17.  § (2b)  bekezdése szerinti építésügyi hatósági 
eljárások

 2. az Atv.-ben meghatározott sugárvédelmi engedélyezési eljárások
 3. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások
 4. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, a  környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben meghatározott környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével
 5. vízügyi és vízvédelmi engedélyezési eljárások
 6. bányahatósági engedélyezési eljárások
 7. örökségvédelmi hatósági eljárások
 8. építésügyi hatósági eljárások
 9. műszaki biztonsági és mérésügyi hatósági eljárások
 10. talajvédelmi hatósági eljárások
 11. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
 12. földmérési hatósági eljárások
 13. útügyi hatósági eljárások
 14. vasúti hatósági eljárások
 15. hajózási hatósági eljárások
 16. légügyi hatósági eljárások
 17. tűzvédelmi hatósági eljárások
 18. az 1–17. pontban nem szereplő, a Beruházáshoz közvetlenül szükséges további hatósági eljárások, az 1–2. pont alá 

nem tartozó, az Atv. alapján lefolytatott hatósági eljárások kivételével
 19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások
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A Kormány 209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami 
feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1122 Budapest, Maros 
utca 19–21., cégjegyzékszáma: 01-09-921734, főtevékenysége: TEÁOR 6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting 
szolgáltatás, adószáma: 20933713-2-43) által ellátott feladatokat 2016. január 1-jétől az Oktatási Hivatal, mint átvevő 
költségvetési szerv látja el.

2. §  Az  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a  tulajdonosi joggyakorló 
2015. december 31-ével szünteti meg.

3. §  Az  államot az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C.  § (2)  bekezdése szerinti esetben az  Oktatási 
Hivatal vezetője képviseli.

4. §  Az átvételi felelőst az oktatásért felelős miniszter jelöli ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 210/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésével és 
állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés d) és i)  pontjában, valamint 
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában, 4.  pont 
a) alpontjában, valamint 7. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 19/A. §-ában az „Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht.” 
szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.

2. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. 
rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 
7. melléklet 26. pontja.
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3. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  oktatási igazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e  rendeletben meghatározott 
feladatokat, az  adatkezelési műveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá 
ügyfélszolgálati feladatokat az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő) látja el.”

4. §  Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  adatkezelő és a  KEK KH az  oktatási igazolványok előállítási, megszemélyesítési folyamatának nyomon 
követését elektronikus rendszerben folyamatosan és teljes körűen biztosítják egymás és a  közreműködő 
intézmények számára.”

5. §  Az R1. 7. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az adatkezelő oktatási igazolvánnyal összefüggő feladatai:)
„b) a közreműködő intézmény és a KEK KH számára az oktatási igazolvány igénylések nyomon követésére alkalmas 
nyilvántartás biztosítása, az egyes munkafolyamatok felügyelete,
c) a  közreműködő intézmények által megküldött oktatási igazolvány igények feldolgozása, valamint a  KEK KH 
részére történő továbbítása,”

6. §  Az R1. 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás)
„c) az adatkezelő adatszolgáltatása alapján az oktatási igazolvány egyedi azonosítóját,”
(tartalmazza.)

7. §  Az R1. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § Ha az  igénylésre szolgáló felületen rögzített adatokat a közreműködő intézmény hitelesítette, az adatkezelő 
15 napon belül továbbítja az oktatásiigazolvány-igénylést a KEK KH-nak.”

8. §  Az R1. 34. § (4) bekezdésében az „az adatfeldolgozók segítségével” szövegrész helyébe az „a KEK KH segítségével” 
szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti az R1. 5. § (2) bekezdés a) pontja.

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 18.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„18.  § (1) A  köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját 
a  miniszter határozza meg. A  köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerekhez kapcsolódó 
informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az  ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, 
üzemeltetéséért a Hivatal felel.
(2) A Hivatal
a) a KIR-rel,
b) az INYR-rel,
c) a FIR-rel,
d) az oktatási igazolvány kibocsátását és a nyilvántartás működését szolgáló elektronikus rendszerrel, valamint
e) a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával
kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisokhoz és 
alkalmazásokhoz kapcsolódóan, saját kapacitásainak elégtelensége esetén olyan fejlesztéseket és szolgáltatásokat 
rendelhet meg, valamint olyan fejlesztésekhez járulhat hozzá, amelyek eredményeként létrejövő alkalmazásokhoz, 
adatbázisokhoz, mint szerzői művekhez fűződő felhasználási jogokat az  átdolgozásra, továbbfejlesztésre is 
kiterjedően korlátlanul megszerzi.”
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11. §  Hatályát veszti az R2. 18/A. §-a.

5. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő 
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Nem lép hatályba a  felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő 
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 14. § e) pont ee) alpontja.

6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. augusztus 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1-11. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról

A Kormány az  államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16.  § (4)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv kezdeményezésére az  ingatlanügyi hatóságként 
eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Áhtv.) 5.  §-a szerinti közérdekű használati jog bejegyzésével érintett ingatlanok adatát tartalmazó tulajdonosi 
adatokkal kiegészített földkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb az adatigénylést követő napon átadja az általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek. A  közérdekű használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez – az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) 
FVM rendelet 65.  § (2)  bekezdésében meghatározott változási vázrajz helyett – településenként készült átnézeti 
térképet kell mellékelni.

 (2) Az átnézeti térkép az érintett ingatlanokat és azok közvetlen környezetét ábrázoló, az állami ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázis alapján készített rajzi munkarész. Az  átnézeti térkép mellékletét képezi a  közérdekű használati 
joggal érintett területrészekre vonatkozó földrészletenként készített terület-kimutatás. Az  így elkészített átnézeti 
térképet és terület-kimutatást a  járási hivatal az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére 
a kezdeményezésétől számított öt napon belül adja át.

2. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) az Áhtv. 5. §-a szerinti közérdekű használati 
joggal összefüggő, az  Áhtv. 5/A.  §-a szerinti kártalanítási eljárást – az  általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv kezdeményezésére – hivatalból folytatja le.

 (2) A kártalanítási eljárásra az érintett ingatlan fekvése szerinti kormányhivatal illetékes.

2. Egyszeri kártalanítás

3. §  Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  közérdekű használati jog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésének kezdeményezésével egyidejűleg – az  érintett ingatlanok helyrajzi számának közlésével – 
kezdeményezi a  kormányhivatalnál az  Áhtv. 5/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kártalanításról (a továbbiakban: 
egyszeri kártalanítás) való döntés meghozatalát.
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4. § (1) A kormányhivatal soron kívül jár el.
 (2) Az  eljárás eredményes lefolytatása érdekében a  kormányhivatal mellőzi az  eljárás megindításáról szóló, 

a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti 
értesítést; ugyanakkor az  eljárás megindítását követően haladéktalanul, a  honlapján, valamint az  ingatlan fekvése 
szerinti települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) hirdetőtábláján 30 napra tájékoztatást tesz közzé 
az alábbi adatokkal:
a) az eljáró hatóság megjelölése,
b) az ügy tárgya,
c) az érintett ingatlan helyrajzi száma,
d) az eljárás megindításának napja.

 (3) Az egyszeri kártalanításról szóló határozatot az ügyféllel hirdetményi úton is közölni kell.

5. § (1) Az  egyszeri kártalanítást egy összegben, az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv választása 
szerint bírósági letétbe helyezés útján, bírói letéti számlára történő átutalással vagy a  tulajdonos részére annak 
fizetési számlájára történő átutalással kell megfizetni.

 (2) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az  egyszeri kártalanítás (1)  bekezdés szerinti 
teljesítésének megtörténtét a  bírói letéti számlára vagy a  tulajdonos fizetési számlájára történő átutalás 
bizonylatával igazolja a kormányhivatal számára.

 (3) A  bírói letéti számlára történő utalás (2)  bekezdés szerinti igazolását követően a  kormányhivatal a  honlapján, 
valamint az önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra haladéktalanul tájékoztatást tesz közzé az alábbi adatokkal:
a) az eljáró hatóság megjelölése,
b) az ügy tárgya,
c) az érintett ingatlan helyrajzi száma,
d) az egyszeri kártalanítás bírói letéti számlára történő átutalásának napja.

 (4) A kormányhivatal a (2) és (3) bekezdésben foglaltak megtörténtéről a Ket. határozat közlésére vonatkozó általános 
szabályai szerint értesíti az érintett ügyfeleket.

6. § (1) Egyszeri kártalanításként négyzetméterenként 173 forint összegű kártalanítás jár.
 (2) Az egyszeri kártalanítást a tulajdonos részére, a tulajdoni hányada arányában kell megállapítani.

3. Éves kártalanítás

7. §  Az Áhtv. 5/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kártalanításról (a továbbiakban: éves kártalanítás) való döntés 
meghozatalát az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az  adott ingatlan vonatkozásában 
hozott egyszeri kártalanításról szóló döntés jogerőre emelkedését követően minden naptári év szeptember 15-e és 
október 15-e között kezdeményezi.

8. § (1) Az éves kártalanítás esetében a 2. alcímben foglaltak nem alkalmazhatók, a kártalanítási eljárást a kormányhivatal 
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint folytatja le.

 (2) Az éves kártalanítást egy összegben, a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni.

9. § (1) Az éves kártalanítás megállapítása során mezőgazdasági, illetve erdőgazdasági művelés alatt álló területek esetében 
a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell venni.

 (2) Mezőgazdasági művelés alatt álló területen a  növénytermelésben és a  gyepgazdálkodásban keletkezett károk 
esetén a következőket kell figyelembe venni:
a) a károsodott növényfajnak, gyepnek, valamint az ingatlan művelési ágának egy hektárra jutó termelői, ennek 

hiányában értékesítési vagy nyilvántartási áron számított átlagos üzemi hozamértékét;
b) a  talajjavítás és talajvédelem körében kizárólag az  üzemi meliorációs művek és műtárgyak helyreállítási 

költségét.
 (3) Erdőgazdasági művelés alatt álló területeken az  erdőállományban keletkezett károk esetén a  következőket kell 

figyelembe venni:
a) fiatal állományok esetén a részleges vagy teljes állománypusztulás során az erdőfelújítás költségét, beleértve 

a sérült állományrészek eltávolításának költségét is, valamint az állomány korától függő elmaradt hasznot és 
a növedékkiesés ellenértékét;
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b) befejezett korú állományok esetén a kipusztult vagy sérült faanyag piaci áron számolt ellenértékét és annak 
az a) pont szerint részletezett költségeit;

c) az erdőgazdálkodást szolgáló létesítményben – feltáró utak, azok műtárgyai, vízelvezető árkok – keletkezett 
kárt és a létesítmény helyreállításának költségét.

 (4) Ha az  egyszeri kártalanítás alapjául szolgáló, a  6.  § (1)  bekezdése szerinti – egységnyi térmértékre vetített – 
átalányösszeg és az  adott ingatlan tényleges forgalmi értéke alapján számított – annak egységnyi térmértékére 
vetített – összeg között különbözet áll fenn, úgy ennek összegét – annak elszámolásáig – a tulajdonosnak járó éves 
kártalanítás összegének megállapítása során a  kártalanítás mértékét csökkentő, illetve növelő tényezőként kell 
figyelembe venni.

4. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

11. §  A 2015. évben a  7.  § szerinti éves kártalanítás összegét a  2016. évben járó éves kártalanítással egyidejűleg kell 
megállapítani.

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

Az igazságügyi miniszter 12/2015. (VII. 23.) IM rendelete
az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f ) pontjában,
a 2. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában,
a 3. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § g) pontjában,
a 4. § tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 
módosítása

1. §  A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a  továbbiakban: 
Kjvhr.) 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A  közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet (a  továbbiakban: KÜSZ) 27.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem nem minősül kezdőiratnak; azt az  alapjául szolgáló 
hagyatéki eljárás ügyszámán kell nyilvántartani.”

 (2) A KÜSZ a következő 56. §-sal egészül ki:
„56. § E rendelet 27. § (2a) bekezdése az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési 
ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok 
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az  európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 
650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. A Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

3. § (1) A Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet (a  továbbiakban: VONYr.) 7.  § b) és 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be)
„b) a  nála nyíltan letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat keltét, valamint a  letétbe vételi 
jegyzőkönyv ügyszámát és keltét, vagy
c) a  nála zárt iratként letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat letétbe vételi jegyzőkönyvének 
ügyszámát és keltét, valamint amennyiben az ismert, a magánokirat keltét.”

 (2) A VONYr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be a nyilvántartásban szereplő és általa 
kihirdetett valamennyi végintézkedés kihirdetésének időpontját és az  annak alapján lefolytatott hagyatéki eljárás 
ügyszámát.
(2) Ha a közjegyző által meghozott teljes hatályú hagyatékátadó végzés utóörökös nevezést tartalmaz, a közjegyző 
az előörökös 6. § a) pontja szerinti személyes adatait, valamint a teljes hatályú hagyatékátadó végzés ügyszámát is 
bejegyzi a bejegyzésre irányadó eljárás szerint a nyilvántartásba.”

 (3) A VONYr. 11. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy
ha a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlap tartalmazza)
„ab) a  6.  § a)  pontjában megjelölt valamennyi adatot és a  8.  § (1)  bekezdésében megjelölt adatokat, akkor ezen 
utóbbi adatokat a végintézkedésnek a nyilvántartásban már szereplő adatai mellett rögzítse,”
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 (4) A VONYr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A nyilvántartásba bejegyzett végintézkedést érintő új végintézkedést, illetve a nyilvántartásba bejegyzett 
végintézkedés felbontását a bejegyzésre irányadó eljárás szerint kell bejegyezni a nyilvántartásba.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejegyzés esetén a  nyilvántartás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a  korábban 
bejegyzett végintézkedés ügyszámát, valamint a  korábban bejegyzett végintézkedés adatai mellett – az  új 
bejegyzés alapjául szolgáló okirat ügyszámának feltüntetésével – rögzíteni kell az új végintézkedés, illetve felbontás 
tényét.
(3) Az  informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az  új adatot a  korábban bejegyzett adatok mellett 
automatikusan rögzítse a nyilvántartásban.”

 (5) A VONYr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A közjegyző
a) a  8.  § (1)  bekezdése szerinti kihirdetés időpontjának és a  hagyatéki eljárás ügyszámának bejegyzése iránt 
a kihirdetéstől,
b) a  8.  § (2)  bekezdése szerinti adatok bejegyzése iránt a  teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre 
emelkedésének megállapításától
számított 72 órán belül intézkedik.”

 (6) A VONYr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Ha a közjegyző észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatot elírás, vagy a 6. § a) vagy b) pontjában 
meghatározott adatok megváltozása miatt ki kell javítani, az iránt a bejegyzésre irányadó eljárás szerint intézkedik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kijavítás iránt az országos kamara is intézkedhet.
(3) Az országos kamara a (2) bekezdésben foglaltakon túl a bejegyzésre irányadó eljárás szerint intézkedik
a) hivatalból a közjegyzőnél található bejegyzéssel érintett okirat fellelhetősége megváltozásának,
b) hivatalból vagy a  közjegyző megkeresésére a  nyilvántartást vezető közjegyző adataiban bekövetkezett 
változásnak,
c) a 21. §-ban szereplő szervek, valamint a magyar konzuli tisztviselő megkeresésére
ca) a megkereső adataiban bekövetkezett változásnak, illetve
cb) a bejegyzéssel érintett okirat fellelhetősége megváltozásának
a nyilvántartás adataiban való átvezetése iránt.
(4) Az  informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a  javított adatot a  korábban bejegyzett adat mellett 
automatikusan rögzítse a nyilvántartásban.”

 (7) A VONYr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A nyilvántartásba bejegyzett adatok lekérdezésére
a) eljárása során a végintézkedést okiratba foglaló, illetve letétbe vevő vagy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző,
b) a végintézkedő kérelmére a végintézkedőre vonatkozó adatkörben bármely közjegyző, továbbá
c) külföldi bíróságtól, közjegyzőtől vagy más hatóságtól érkezett kérelem teljesítése céljából az országos kamara
jogosult.”

 (8) Hatályát veszti a VONYr.
a) 3. § c) pontja, valamint
b) 10. §-a.

4. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

4. § (1) A  hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a  továbbiakban: Her.) a  4.  §-t 
követően a következő 1/A. alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:
„1/A. A joghatósággal kapcsolatos adatok beszerzése
4/A.  § (1) A  jegyző beszerzi az  örökhagyó elhalálozása időpontjában szokásos tartózkodási helyének 
megállapításához szükséges adatokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok lehetnek különösen
a) az örökhagyó utolsó bejelentett lakcíme, a bejelentés időpontja,
b) az örökhagyó halálát megelőző években ismert egy vagy több tartózkodási helye,
c) az örökhagyó utolsó bejelentett munkahelye vagy egyéb jövedelemszerző tevékenységének helye,
d) az örökhagyó állampolgársága,
e) az örökhagyó idegenrendészeti státusza, illetve
f ) az örökhagyó tulajdonát képező jelentősebb vagyontárgyai helye.
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(3) A  jegyző az  (1)  bekezdés szerinti adatokról a  hagyatéki leltár megküldésével egyidejűleg tájékoztatja 
a közjegyzőt.”

 (2) A Her. Melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Her. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
 (4) A Her.

a) 1. alcím címében a „leltár” szövegrész helyébe a „leltár és a hagyatéki eljárási igazolás” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdésében az „1.  melléklet” szövegrész helyébe az „1.  melléklet, a  hagyatéki eljárási igazolás 

adattartalmát a 2. melléklet” szöveg
lép.

 (5) A Her. a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § E rendelet 1. §-a, 4/A. §-a, 1. mellékletének 2.2.4. pontja, valamint 2. melléklete az öröklési ügyekre irányadó 
joghatóságról, az  alkalmazandó jogról, az  öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 
valamint az  öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az  európai 
öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2015. augusztus 17-én lép hatályba.

6. §  E rendelet 2. §-a és 4. §-a az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben 
hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az  öröklési ügyekben kiállított közokiratok 
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az  európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 
650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

1. melléklet a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelethez

A Kjvhr. 5. számú melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. Európai öröklési bizonyítványok

Kiállított európai öröklési bizonyítványok száma:  
”

2. melléklet a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelethez
„1. melléklet a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

A hagyatéki leltár nyomtatványának adattartalma

 1.  A leltár-nyomtatvány fajtája:
1.1. eredeti
1.1.1. a leltár tartalma teljes
1.1.2. a leltár tartalma hiányos (megjegyzésben a kiegészítendő adat és a kiegészítés várható határideje)
1.2. kiegészítés (megjegyzésben a kiegészítés oka)
1.3. kijavítás
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 2.  A leltárkészítés oka:
2.1. hivatalbóli eljárás
2.1.1. a  hagyatékban található vagyontárgy jellege (pl. a  hagyatékban ingatlan, gazdasági társasági/szövetkezeti 
részesedés, lajstromozott tárgy van)
2.1.2. az örökösként érdekelt személye (pl. nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel/méhmagzat/Magyar Állam 
stb.)
2.1.3. végintézkedéssel történt alapítványrendelés
2.2. kérelem [megjegyzésben a kérelmező neve (megnevezése)]
2.2.1. hagyatéki eljárásban érdekelt kéri
2.2.2. hagyatéki eljárásban való érintettséget megalapozó vagyontárgy leltározását kérik
2.2.3. öröklési bizonyítvány kiállítását kérik
2.2.4. hagyatéki eljárási igazolás kiállítását kérik

 3.  A leltár megküldésre kerül:
3.1. a közjegyzőnek (megjegyzésben az illetékességét megállapító ok)
3.2. a  fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatalának (a továbbiakban: gyámhivatal) (megjegyzésben ennek oka)

 4.  Az örökhagyóra vonatkozó adatok:
4.1. a Törvényben felsorolt személyes adatok
4.2. a Törvényben felsorolt foglalkozás, amely esetében az örökhagyó halálával kapcsolatban értesítési kötelezettség 
áll fenn (megjegyzésben annak ténye, ha a  szakmai kamara vagy gyámhivatal részére jegyzőkönyv került 
megküldésre)
4.3. végintézkedésre vonatkozó adatok [ténye, illetve bejelentés létezéséről, helyéről (őrzőjéről) vagy tanúiról stb.]

 5.  A  hagyatékra vonatkozó adatok (vagyontárgyak megnevezése és helye; közhiteles nyilvántartásban szereplése 
esetén a 6.1. pontban felsoroltaktól független adatai):
5.1. ingatlan
5.1.1. tulajdonjog [az egyes ingatlanoknál résztulajdon esetén megjegyzésben: aránya és a  tulajdonostárs neve 
(megnevezése)]
5.1.2. lakásszövetkezeti tagot megillető lakáshasználati jog
5.2. ingó dolog
5.2.1. tulajdon/egyéb jog [az egyes ingó dolgoknál résztulajdon esetén megjegyzésben: aránya és a tulajdonostárs 
neve (megnevezése)]
5.2.2. kötelezettség
5.3. egyéb meglévő vagyon, vagy követelés értékmegjelöléssel [pl. fizetési, nyugdíj-előtakarékossági, tartós 
befektetési, önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári, ügyfél vagy értékpapírszámla (a számlavezető cégneve, a számla 
számának, egyenlegének, névértékének és esetleges kedvezményezettjének megjelölésével), gazdasági társasági/
szövetkezeti részesedés stb.]

 6.  Az 5.1–5.3. pontban felsoroltakra vonatkozó egyéb adatok:
6.1. a hagyatékba való tartozás nem egyértelmű
6.1.1. örökösként érdekelt vitatja (megjegyzésben: ki és milyen jogcímen vitatja)
6.1.2. házastársi/élettársi közös szerzeményi igényt jelentenek be (megjegyzésben: ki vitatja)
6.1.3. egyéb ok miatt (megjegyzésben: ki és milyen jogcímen vitatja)
6.1.4. a  vagyon másik hagyatéki eljárás tárgya és még nem adták át (megjegyzésben: az  abban eljáró közjegyző 
elérhetősége)
6.1.5. a jog vagy kötelezettség nyilvántartáson kívüli (megjegyzésben: ki a nyilvántartott)
6.2. érték
6.2.1. hivatalos (megjegyzésben: értékbizonyítvány/szakértő stb.)
6.2.2. becsléssel megállapított (megjegyzésben: nyilatkozati joggal a jogosultak éltek-e)

 7.  A hagyatéki terhekre vonatkozó adatok
7.1. bejelentő neve
7.2. jogosult neve és a jogosultság keletkezési ideje
7.3. érték
7.4. bizonyíték [hogyan (ki által, mivel) igazolható a fennállása]
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 8.  A hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb résztvevők adatai:
8.1. a  Törvényben felsorolt személyes adatok [megjegyzésben: érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok 
(törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.), rokonsági fok és van-e 
képviselője; végintézkedés esetében is feltüntetendő a  leszármazó és a  felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági 
vagyonra jogosul lehet]
8.2. képviselőnek a Törvényben felsorolt adatai [megjegyzésben: meghatalmazással, hivatalból (törvényes/társaság) 
vagy kirendelés útján keletkezett és kinek a képviselője]

 9.  Kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó adatok:
9.1. helyszíni leltározás [megjegyzésben: oka (hivatalból/kinek a kérelmére)]
9.2. meghallgatás
9.2.1. oka (hivatalból/kinek a kérelmére)
9.2.2. meghallgatott személyek adatai
9.2.3. feltüntetésre kért nyilatkozatok
9.3. biztosítási intézkedés
9.3.1. elrendelésének oka (hivatalból/kinek a kérelmére)
9.3.2. biztosított vagyontárgy
9.3.3. célja (őrzés/értékesítés stb.)
9.3.4. foganatosítója
9.3.5. felmerült költsége
9.4. megkeresés
9.4.1. a megkeresett megnevezése és elérhetősége
9.4.2. felmerült költsége

 10.  A leltár készítőjének adatai:
10.1. név
10.2. beosztás
10.3. elérhetőség
10.4. aláírás helye

 11.  A leltár mellékleteinek felsorolása”

3. melléklet a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelethez
„2. melléklet a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

A hagyatéki eljárási igazolás adattartalma

 1.  Az öröklésben érdekelt kérelmezőre vonatkozó adatok
1.1. név
1.2. cím
1.2.1. ország
1.2.2. irányítószám
1.2.3. helység
1.2.4. közterület neve, jellege
1.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.2.6. emelet
1.2.7. ajtószám

 2.  A hagyatéki eljárási igazolás kiállításának céljára vonatkozó adat
2.1. külföldi hagyatéki vagyon meglétének igazolása
2.2. igazolt külföldi hagyatéki vagyon biztosítása

 3.  A hagyatéki eljárással kapcsolatos adatok
3.1. az eljáró közjegyző neve, székhelye
3.2. a hagyatéki eljárás ügyszáma
3.3. az örökhagyó Törvényben felsorolt személyes adatai
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3.4. az öröklésben érdekeltek neve
3.5. az öröklésben érdekeltek címe
3.5.1. ország
3.5.2. irányítószám
3.5.3. helység
3.5.4. közterület neve, jellege
3.5.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
3.5.6. emelet
3.5.7. ajtószám

 4.  Tájékoztatás a hagyatéki eljárási igazolás Törvény szerinti joghatásairól”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1498/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a kormányablakokban intézhető ügykörök bővítésével kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról 

szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozatban szereplő ügykörök figyelembevételével dolgozzon ki javaslatot 
a kormányablakokban intézhető ügykörök további dinamikus ütemű bővítésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozatban 
szereplő ügykörök tekintetében felelős minisztereket, hogy ágazatukba tartozó ügykörök vonatkozásában 
gondoskodjanak az 1. pontban foglalt javaslat ütemezésében szereplő ügykörök folyamatos felülvizsgálatáról;

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: az 1. pontban szereplő javaslat ütemezése szerint

 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszterek által felülvizsgált ügyköröket érintően készítsen 
egységes előterjesztést a  kormányablakokban intézhető ügykörök bővítésére és azoknak a  kormányablak-
tudástárba történő felvételére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1499/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárások felülvizsgálatáról

A Kormány – a  hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárások felülvizsgálata érdekében – felhívja 
az érintett minisztereket, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján vizsgálják felül a hadigondozási igényjogosultság 
megállapítása iránti eljárás szabályait, és a  felülvizsgálat alapján az  eljárások hatékonyabbá tételéhez szükséges 
módosításokról nyújtsanak be előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: honvédelmi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 igazságügyi miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1500/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség kibervédelem szempontjából kiemelt jelentőségű komplex informatikai fejlesztéseihez 
kapcsolódó beszerzéseknek a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, 
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére 
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti 
minősítéséről

A Kormány egyetért azzal, hogy
 1. a  Honvédelmi Minisztérium a  Magyar Honvédség és a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kibervédelem 

szempontjából kiemelt jelentőségű komplex informatikai fejlesztéseihez, a  rendszerek kialakításához és 
működtetéséhez szükséges beszerzéseket a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, 
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 228/2004. Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdés 
d) pontja alapján folytassa le;

 2. a  228/2004. Korm. rendelet 74/B.  §-a szerint lefolytatott vizsgálat alapján egyedi feltételek meghatározását 
a Kormány nem írja elő.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1501/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és 
működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési 
rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Kormányhatározat) 
3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„b) felhívja a HIKOM vezetőjét, hogy szükség szerint, de évente legalább egyszer, a Miniszterelnökség közigazgatási 
államtitkárával egyeztetett időpontban tájékoztassa a  közigazgatási államtitkári értekezletet a  HIKOM aktuális 
feladatairól.”

 2.  A Kormányhatározat 1. melléklet 4. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A HIKOM tagjai:)
„a) a  honvédelmi miniszter, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, az  igazságügyi miniszter, a  belügyminiszter, 
a  külgazdasági és külügyminiszter, a  nemzetgazdasági miniszter, az  emberi erőforrások minisztere, a  nemzeti 
fejlesztési miniszter, valamint a földművelésügyi miniszter által kijelölt,
b) az  Információs Hivatal főigazgatója, az  Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója, a  Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat főigazgatója, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal főigazgatója által kijelölt,”
(szakértők)

 3.  A Kormányhatározat
a) 1. melléklet 6–9. pontjában a „HIKOM elnöke” szövegrész helyébe a „HIKOM vezetője” szöveg,
b) 1. melléklet 7. pontjában a „HIKOM elnökénél” szövegrész helyébe a „HIKOM vezetőjénél” szöveg
lép.

 4.  Hatályát veszti a Kormányhatározat 3. pont c) alpontja.
 5.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  védelmi felkészítés 2015.  évi feladatainak végrehajtásához a  Magyarország 2015.  évi központi 

költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés 
előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcímen rendelkezésre álló 
497,0 millió forint 1. melléklet szerinti felhasználásával;

 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 21.  § (1)  bekezdés f ) és g)  pontjában, 21.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, továbbá 
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 41. § 
(3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a) elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb 

költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 
1.  Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére az  ezen jogcímen rendelkezésre 
álló 497,0 millió forintból a Kvtv. 1. melléklet
aa) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára 1,0 millió forint, 12. Fővárosi, megyei 

kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára 141,0 millió forint, 14. Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem cím javára 4,0 millió forint,

ab) XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím javára 
3,0 millió forint,

ac) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek 
alcím javára 117,0 millió forint,

ad) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára 15,0  millió forint, 
4. Terrorelhárítási Központ cím javára 10,0 millió forint, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára 20,0 millió 
forint, 7. Rendőrség cím javára 30,0  millió forint, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím javára 
10,0 millió forint, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára 35,0 millió forint,

ae) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági 
feladatok alcím, 4. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 
jogcímcsoport javára 30,0 millió forint,

af ) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím 
javára 6,0 millió forint,

ag) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 16. Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, 
valamint egyéb népegészségügyi intézetek cím javára 28,0 millió forint,

ah) I. Országgyűlés fejezet, 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, 1. Közszolgálati 
hozzájárulás alcím javára 40,0 millió forint,

ai) VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára 7,0 millió forint
 egyszeri átcsoportosítását a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
érintett miniszterek

Határidő: azonnal
b) elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb 

költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 
2. Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása jogcím terhére az  ezen 
jogcímen rendelkezésre álló 1100,0 millió forintból a Ktvt. 1. melléklet
ba) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek 

alcím javára 895,0 millió forint,
bb) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. K-600 hírrendszer működtetésére cím javára 205,0 millió forint

 egyszeri átcsoportosítását a 3. melléklet szerint.
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz

A honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira  
a 2015. évi költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok felosztása 

Felelős Feladat Részfeladat Jóváhagyott 
előirányzat 

Költségvetési fejezet összesen 

Miniszterelnökség 
Honvédelmi feladatok 

támogatása Honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek felkészítése 1 millió forint 

XI. Miniszterelnökség 
összesen: 146 millió forint 

Miniszterelnökség 
(Fővárosi, megyei 

kormányhivatalok) 

Fővárosi, megyei védelmi 
bizottságok működési 

támogatása 

A 19 megyei és a fővárosi védelmi bizottság 2015. évre 
elfogadott pénzügyi felhasználási terve alapján (pl. 
gyakorlatok, felkészítések és továbbképzések, valamint védelmi 
bizottsági ülések szervezése stb.). 
Személyi kiadások 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Dologi kiadások 
Beruházások 

 
 
 
 

5,1 millió forint 
2 millió forint 

62 millió forint 
51,9 millió forint 

Fővárosi, megyei védelmi 
bizottságok fejlesztése 

A 19 megyei és a fővárosi védelmi bizottság vezetési feltételeit 
biztosító eszköz és infrastruktúra fejlesztés (pl. honvédelmi 
igazgatási és lakosság ellátási munkacsoportok elhelyezési 
feltételeinek fejlesztése, mobil vezetési pont padozat cseréje, 
szükség-áramellátás kiépítése stb.). 
Dologi kiadások  
Beruházások 

 
 
 
 
 
 

10,7 millió forint 
9,3 millió forint 

Miniszterelnökség 
(Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem) 

Honvédelmi igazgatási 
tanfolyamok, 
felkészítések 

Képzések támogatása, védelmi igazgatási kabinet informatikai 
beruházása 

4 millió forint 

Földművelésügyi 
Minisztérium 

Honvédelmi feladatok 
támogatása 

Állami Céltartalékban lévő készletek fenntartási (tárolási) 
költségei 

3 millió forint 
XII. Földművelésügyi 

Minisztérium 
összesen: 3 millió forint 
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Honvédelmi Minisztérium 
Honvédelmi igazgatási 

feladatok 
támogatása 

2015. évi gyakorlatok támogatása (írószer, irodaszer, logisztikai 
igény) 

Honvédelmi igazgatási munkaműhelyek, konferenciák 
támogatása, Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi 
Munkacsoport támogatása 

CMX-16 Záró Tervezői Konferencia megszervezése és 
végrehajtása 

Védelmi igazgatási kiadványok 
„Átfogó megközelítés” tanulmánykötet 
Átfogó megközelítésben érintett szakértők felkészítése (NATO 

School Oberammergau) 
Honvédelmi kötelék program támogatása 
VVIR projekt 2015. évi támogatása 
K-600/KTIR tartalék keret 

5 millió forint 
 

5 millió forint 
 

5 millió forint 
 

4 millió forint 
1 millió forint 

10 millió forint 
 

7 millió forint 
40 millió forint 
40 millió forint 

XIII. Honvédelmi Minisztérium 
összesen: 117 millió forint 
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Belügyminisztérium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belügyminisztérium 

 
 

 
 

Honvédelmi feladatok 
támogatása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honvédelmi feladatok 
támogatása 

 
 
 

A rendőrség védelmi igazgatási feladatrendszerének 
támogatása (konferenciák, továbbképzések megrendezése, 
Rendőrség védelmi igazgatási szakterületének informatikai 
fejlesztése) 

10 millió forint 

XIV. Belügyminisztérium 
összesen: 

120 millió forint 

A rendőrség honvédelmi feladatai irányítását végző Országos 
Törzs és megyei törzsek informatikai fejlesztése, szakmai 
továbbképzések megrendezése 

10 millió forint 

A rendőrség hivatásos állománya részére korszerű egyéni 
védőeszközök beszerzése 

10 millió forint 

A fegyveres összeütközés időszakában végrehajtandó polgári 
védelmi feladatokra történő felkészítés végrehajtása 
érdekében egészségügyi készlet létrehozása, ruházat 
beszerzése 

5 millió forint 

A védett vezetők különleges jogrendi időszaki védelme 
feltételeinek kialakítása és a védett vezetési pontok 
működtetése érdekében az objektumok fizikai védelmének 
megerősítése, a biztonságtechnikai, védelmi rendszer 
fejlesztése 
 

5 millió forint 

A BM ügyelet és a kormányügyeleti rendszer védelmi 
igazgatási szempontú felkészítése érdekében kommunikációs 
és informatikai (hálózatfejlesztési) eszközbeszerzések 
(beruházás) végrehajtása 

5 millió forint 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, önkéntes és köteles 
polgári védelmi szervezetek honvédelmi felkészítése 30 millió forint 

Amortizálódott kommunikációs eszközpark cseréje, EDR 
eszközök, licenszek vásárlásának támogatása 15 millió forint 

Büntetés-végrehajtási szervezet lejárt szavatosságú gázálarc-
készletének további amortizációs cseréje 

20 millió forint 

Szakemberek kiberbiztonsági felkészültségének növeléséhez 
szakirányú képzések, interaktív gyakorlatok, oktatóterem 
kialakítására. 

10 millió forint 
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4 
 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

A gazdaságfelkészítés 
feladatainak támogatása 

Gazdaságfelkészítés 
Védelmi célú tartalékok fenntartása 
Rögzített hadiipari kapacitások fenntartása 

30 millió forint 
XV. Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
összesen: 30 millió forint 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

Honvédelmi feladatok 
támogatása Honvédelmi igazgatási gyakorlatok 6 millió forint 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
összesen: 6 millió forint 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

Honvédelmi feladatok 
támogatása 

MOSH működtetési gyakorlat 
Civil-katonai labordiagnosztikai, illetve mintavevő gyakorlat 
Tisztifőorvosok honvédelmi feladatokra való felkészítése 
Állami Egészségügyi Tartalék honvédelmi célú fejlesztése 
A biológiai fegyverek jelentette fenyegetésre való felkészülés 
az alapellátásban 
NATO Stabilizációs és Újjáépítési feladataihoz felajánlott civil 
szakértők képzése 
Operatív Csoport kialakítása és Vezetési Pont létrehozása 
Nemzeti Intézkedési Rendszer feladatok (felkészítés, 
kiadványok) 
EMMI honvédelmi felkészülés támogatása a kultúra és szociális 
ágazat terén (felkészítés, kiadványok) 

12 millió forint 
1 millió forint 

 
1 millió forint 

 
8 millió forint 

 
 

1 millió forint 
 

2 millió forint 
 

1 millió forint 
 

1 millió forint 
 

1 millió forint 

XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

összesen: 28 millió forint 

 
Médiaszolgáltatás-támogató 

Vagyonkezelő Alap 
 

Közszolgálati média 
különleges jogrend 
időszaki működésre 
történő felkészítése 

A közszolgálati média normáltól eltérő működési feltételeinek 
biztosítása (Szükségstúdió távközlési és kommunikációs 
költsége) 

 
40 millió forint 

I. Országgyűlés 
összesen: 40 millió forint 

Országos Bírósági Hivatal Honvédelmi feladatok 
támogatása 

Bírósági dolgozók felkészítése a különleges jogrend időszaki 
feladatok ellátására 
Egyéni védőeszköz készlet karbantartása, javítása 

7 millió forint 
VI. Bíróságok 

összesen:  
7 millió forint 

 
Összesen: 

 
 497 millió forint 497 millió forint 
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2. melléklet az 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz

  
I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím kiem Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

I. Országgyűlés
10

303580 1
K5 Egyéb működési célú kiadások 40,0

VI.
209126 1

K3 Dologi kiadások 7,0
XI. Miniszterelnökség

294502 1
K3 Dologi kiadások 1,0

015558 12
K1 Személyi juttatások 5,1
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,0
K3 Dologi kiadások 72,7
K6 Beruházások 61,2

304191 14
K1 Személyi juttatások 3,0
K6 Beruházások 1,0

XII. Földművelésügyi Minisztérium
004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 3,0
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 37,0
K6 Beruházások 80,0

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 15,0
294479 4

K3 Dologi kiadások 10,0
003737 5

K3 Dologi kiadások 20,0
001580 7

K3 Dologi kiadások 30,0
019370 9

K3 Dologi kiadások 10,0
001711 12

K3 Dologi kiadások 35,0
XV.

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Belgazdasági feladatok

257256 4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
K3 Dologi kiadások 30,0

XVII.
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 6,0
XX.

002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek
K3 Dologi kiadások 20,0
K6 Beruházások 8,0

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Rendőrség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

        Költségvetési év: 2015.

 Fejezet
név

 Cím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

 Fejezet
szám

Cím  
szám

 Alcím
szám

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

 Alcím 
név

Jogcím
név

Jogcím
szám

Terrorelhárítási Központ

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

A módosítás
jogcíme

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Közszolgálati hozzájárulás

Büntetés-végrehajtás

Bíróságok
Bíróságok

Miniszterelnökség

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Emberi Erőforrások Minisztériuma

- 1 / 3 -
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32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások

7 Védelmi felkészítés előirányzatai
265767 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

K5 Egyéb működési célú kiadások -497,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

- 2 / 3 -

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Kiemelt Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /
azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 

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

Államháztar- Jogcím  Kiemelt Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

VI.
209126 1 7,0

XI. Miniszterelnökség
294502 1 1,0
015558 12 141,0
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 4,0

XII. Földművelésügyi Minisztérium
004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 3,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 117,0
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 15,0
294479 4 10,0
003737 5 20,0
001580 7 30,0
019370 9 10,0
001711 12 35,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Belgazdasági feladatok
257256 4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 30,0

XVII.
280645 1 6,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 28,0

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

Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal 497,0 497,0

Nemzetgazdasági Minisztérium

 Fejezet
szám

Cím  
szám

 Alcím
szám

Jogcím
szám

 Fejezet
név

 Cím
név

 Alcím 
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség

 Fejezet
név

 Cím
név

 Alcím 
név

Jogcím
név

 Fejezet
szám

Cím  
szám

 Alcím
szám

Jogcím
szám

Bíróságok

2 példány

Rendőrség

BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium igazgatása

1 példány

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

Bíróságok

Állami Számvevőszék 1 példány

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

Büntetés-végrehajtás

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

Magyar Államkincstár 1 példány

Terrorelhárítási Központ

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) I. negyedév

Fejezet
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3. melléklet az 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz

 3. melléklet a        /2015. (….) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály/

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása határozat száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K3 Dologi kiadások 630,0
K6 Beruházások 265,0

XIV. Belügyminisztérium
031194 21 K-600 hírrendszer működtetésére

K3 Dologi kiadások 205,0
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások

7 Védelmi felkészítés előirányzatai
265778 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 100,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Kiemelt Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály/
azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása határozat száma

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

Államháztar- Jogcím  Kiemelt Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály/

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása határozat száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 895,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal 1 100,0 1 100,01 példány

2 példány
Magyar Államkincstár

Fejezet

Nemzetgazdasági Minisztérium

 Alcím
szám

Jogcím
szám

Jogcím
szám

 Alcím
szám

Cím  
szám

Állami Számvevőszék

Cím  
szám

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Cím  
szám

1 példány
1 példány

 Fejezet
szám

 Alcím
szám

 Fejezet
név

 Cím
név

 Cím
név

 Fejezet
név

 Fejezet
szám

 Fejezet
szám

Jogcím
szám

 Cím
név

 Fejezet
név

 Alcím 
név

I. negyedév

A módosítás
jogcíme

Jogcím
név

 Alcím 
név

 Alcím 
név

        Költségvetési év: 2015.

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

Jogcím
név

Jogcím
név

- 1 -
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A Kormány 1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 19.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli
a) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 

1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  13. A  helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása címmel történő kiegészítését,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében 
3000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 13. A  helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  5000 fő lakosságszám alatti települések részére a  szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázati kiírást adjon ki.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. augusztus 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

millió forintban
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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

342039 13 A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 000,0

018450 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 000,0

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

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
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

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 3 000,0 3 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 
egyedi azonosító



18076 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 108. szám 

A Kormány 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány 2015. július 3. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében
 1. a városi közszolgáltatások minőségének javítását elősegítve

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, 
hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve dolgozzák ki és terjesszék a  Kormány elé 
Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményrendszerének fejlesztési 
programját,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 31.

b) felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy – az  egyes járásbíróságok illetékességi területének a  járások 
illetékességi területéhez való igazításával kapcsolatos feltételek vizsgálatáról 1245/2015. (IV. 23.) 
Korm.  határozatban foglaltakkal összhangban, a  legfőbb ügyésznek a  bevonásával – vizsgálja meg Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási területén járási ügyészség létesítésének személyi, tárgyi és infrastrukturális 
beruházási feltételeit;
Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

 2. Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében
a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy 

tegyenek javaslatot a Kormány részére Érd megyei jogú városban
aa) új ipari gazdasági övezet, valamint
ab) kisvállalkozásokat támogató „vállalkozói falu”
kialakítását szolgáló intézkedésekre és ezen fejlesztési tervek megvalósításának támogatására;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. október 31.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve 
vizsgálja meg
ba) az Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás, 

valamint
bb) a Velencei úton tervezett szabadidőközpont- és szállásfejlesztés

 megvalósításának feltételrendszerét, és ez  alapján tegyen javaslatot a  beruházások ütemezett 
megvalósításának támogatására;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. október 31.

 3. a városi infrastruktúra fejlesztése és a közszolgáltatások minőségének javítása céljából
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyenek 

javaslatot Érd megyei jogú város érintett városrészeiben csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás 
megvalósításának támogatására,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  belügyminisztert, a  nemzetgazdasági minisztert és 
a  földművelésügyi minisztert, hogy vizsgálják meg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a  városi 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló terveit és tegyenek javaslatot a Kormány számára,
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Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. december 31.

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálják meg a  nagy 
forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tételének lehetőségeit,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. március 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálják 
meg az  Érdligeten tervezett záportározók kialakítására vonatkozó önkormányzati tervet és tegyenek 
javaslatot a beruházás megvalósításának támogatására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. március 31.

 4. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonpolitikai célkitűzéseinek elősegítése érdekében
a) munkacsoportot alakít az  érintett minisztériumok és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőinek 

bevonásával Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá az  Érd és Térsége 
Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egységes, az  önkormányzat, a  helyi lakosság és 
a  fogyasztók szempontjainak hatékonyabb érvényesítését biztosító tulajdonosi szerkezete kialakításának 
vizsgálatára;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a volt honvédségi bázis Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának történő átadásának feltételrendszerét, és tegyen javaslatot a Kormány számára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

 5. Érd megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztését elősegítendő felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket városi kisbuszok tervezett beszerzésének támogatására.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1505/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
az Unilever Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel 
való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az általa vezetett minisztérium parlamenti államtitkára 
útján gondoskodjon a  Magyarország Kormánya és az  Unilever Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182., cégjegyzékszáma: 01-09-078247) között kötendő stratégiai 
együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1506/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
Budapest Főváros Önkormányzatának az M3 metróvonalon üzemelő járműállomány felújításához 
kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az  ügyletről az  1.  mellékletben foglaltak szerint dönt, az  engedélyezett ügylet 2015. évben történő megkötéséhez 
az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
 a) az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletérték teljes összegétől és az önkormányzatot terhelő 

fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben 
sem;

 b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az  ügyletből, mint 
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;

 c) a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1506/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz
1. melléklet a …/2015. (…) Korm. határozathoz

2015. 2016. 2017. 2018-tól 2015. 2016. 2017. 2018-tól

1
BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 15 60 000 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok 
számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 60 000 000 000 60 000 000 000 Igen 2 079 000 000 19 601 000 000 38 320 000 000 0 42 620 000 487 060 000 1 674 440 000 73 184 700 000

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ü
gy

le
t s

or
sz

ám
a

D
ev

iz
an

em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke 

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja
Fejlesztési célhoz az 

ügylet mekkora 
értékkel járul hozzá

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)

So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték
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A Kormány 1507/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával 
összefüggő kormányhatározatok módosításáról

 1. A  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat] 1. melléklet
a) 5.2.1. pontjában foglalt táblázat

aa) C:3 mezőjében a „87,28” szövegrész helyébe a „103,48” szöveg,
ab) D:3 mezőjében a „180,29” szövegrész helyébe a „196,49” szöveg,
ac) A:4–D:4 mezőjében a „86,56” szövegrész helyébe a „102,76” szöveg,

b) 5.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba) A:3 mezőjében a „170,31” szövegrész helyébe a „176,70” szöveg,
bb) B:3 mezőjében a „71,61” szövegrész helyébe a „81,42” szöveg,
bc) C:3 mezőjében a „241,92” szövegrész helyébe a „258,12” szöveg,

c) 5.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében a „40,78” szövegrész helyébe az „56,98” szöveg és
d) 5.3.3. pontjában a „86,56” szövegrész helyébe a „102,76” szöveg
lép.

 2. Hatályát veszti az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 3. és 4. pontja.
 3. A  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében 

kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, 
valamint a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról 
szóló 1125/2015.  (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 4. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat
a) 1. pont a) alpontjában a „40,78” szövegrész helyébe az „56,98” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat

ba) D:13 mezőjében az „Az óvoda épületének” szövegrész helyébe a „Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös 
Igazgatású Köznevelési Intézmény” szöveg,

bb) D:20 mezőjében az „Aranykapu Óvoda” szövegrész helyébe a „Hajdúhadház Város Önkormányzata 
középületeinek” szöveg,

bc) D:39 mezőjében az „Energetikai korszerűsítés az  óvoda épületén Nyíracsádon” szövegrész helyébe 
a „Nyíracsád Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,

bd) D:41 mezőjében a „Vántus István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész 
helyébe a  „Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I.” 
szöveg,

be) D:47 mezőjében az  „A Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda épületenergetikai” szövegrész 
helyébe a „Répáshuta Község Önkormányzata középületeinek energetikai” szöveg,

bf ) D:51 mezőjében a  „Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának épületenergetikai 
felújítása” szövegrész helyébe a  „Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának energetikai 
korszerűsítése” szöveg,

bg) D:61 mezőjében a  „főépületének energetikai korszerűsítése és napelemes rendszer kiépítése” 
szövegrész helyébe az „energetikai korszerűsítése” szöveg,

bh) D:68 mezőjében az „A Bükkaranyosi Általános Iskola épületének” szövegrész helyébe a „Bükkaranyos 
Község Önkormányzata középületeinek” szöveg,

bi) D:96 mezőjében az „A Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe 
a „Leányvár Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,

bj) E:103 mezőjében a „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Baranya Megyei 
Kormányhivatal” szöveg,

bk) E:104 mezőjében a „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Baranya Megyei 
Kormányhivatal” szöveg,

bl) D:107 mezőjében az „A Polgármesteri Hivatalépületének energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe 
a „Sajólád község középületeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,

bm) E:114 mezőjében a „Jogú Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg,
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bn) E:115 mezőjében a „Jogú Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg,
bo) D:196 mezőjében az  „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az  „Önkormányzata 

középületeinek” szöveg
lép.

 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1507/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz

1. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő sor lép: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

(1.) 

(Kapcsolódó 
operatív 
program 

neve) 

(Konstrukció 
kódja) 

(Konstrukció 
neve) 

(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Kiemelt 
projekt 

támogatási 
összege 

legfeljebb 
(Mrd Ft)] 

(Projekt rövid bemutatása) 
(Projekt megvalósításával 

összefüggő feltételek) 

 
„ 

21. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzat középületének 

energetikai korszerűsítése 

Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
” 
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2. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 119. sora helyébe a következő sor lép: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

(1.) 

(Kapcsolódó 
operatív 
program 

neve) 

(Konstrukció 
kódja) 

(Konstrukció 
neve) 

(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Kiemelt 
projekt 

támogatási 
összege 

legfeljebb 
(Mrd Ft)] 

(Projekt rövid bemutatása) 
(Projekt megvalósításával 

összefüggő feltételek) 

 
„ 

119. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Tiszaörs Községi Önkormányzat 
középületének energetikai 

korszerűsítése 
Tiszaörs Községi Önkormányzat 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
” 
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3. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 150. és 151. sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

(1.) 

(Kapcsolódó 
operatív 
program 

neve) 

(Konstrukció 
kódja) 

(Konstrukció 
neve) 

(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Kiemelt 
projekt 

támogatási 
összege 

legfeljebb 
(Mrd Ft)] 

(Projekt rövid bemutatása) 
(Projekt megvalósításával 

összefüggő feltételek) 

 
„ 

150. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Kunmadaras Község 
Önkormányzat középületének 

energetikai korszerűsítése 

Kunmadaras Nagyközség 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

151. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Jobbágyi Község Önkormányzata 
– Művelődési Ház energetikai 

korszerűsítése 
Jobbágyi Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
” 
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4. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 274–381. sorral egészül ki: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

(1.) 

(Kapcsolódó 
operatív 
program 

neve) 

(Konstrukció 
kódja) 

(Konstrukció neve) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Kiemelt 
projekt 

támogatási 
összege 

legfeljebb 
(Mrd Ft)] 

(Projekt rövid bemutatása) 
(Projekt megvalósításával 

összefüggő feltételek) 

 
„ 

274. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Szuha Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának és 

Boróka Egészségház épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

Szuha Község Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

275. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Szécsény Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Szécsény Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

276. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Boldogi Berecz Antal Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése 

Boldog Községi Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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277. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Pestszentlőrinci Szivárvány 
Óvoda energetikai korszerűsítése 

Budapest Főváros XVIII. Kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

278. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Csibekas Bölcsőde energetikai 
korszerűsítése 

Budapest Főváros XVIII. Kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

279. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Dr. Csepregi Horváth János 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola épületének 

korszerűsítése 

Csepreg Város Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

280. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ Idősek 

Bentlakásos Otthona épületének 
korszerűsítése 

Budapest Főváros VII. ker. 
Erzsébetváros Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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281. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Kapuvár Térségi Általános Iskola 
épületének korszerűsítése 

Kapuvár Városi Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

282. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Kisfaludy Károly Általános Iskola 
épületének korszerűsítése 

Tét Város Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

283. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Csukás Zoltán Kollégium 
épületének korszerűsítése 

Csorna Város Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

284. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Brunszvik Teréz Óvoda és a 
Malomsori Óvoda épületének 

korszerűsítése 
Oroszlány Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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285. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Polgármesteri Hivatal épületének 
és a Cseperedő Napköziotthonos 

Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése 

Neszmély Község Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

286. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Vértessomlói Német Nemzetiségi 
Általános Iskola épületének 

korszerűsítése 
Vértessomló Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

287. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Teleki Blanka Általános Iskola 
épületének korszerűsítése 

Füzesabony Városi Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

288. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Balassagyarmat 
közintézményeinek energetikai 

fejlesztése 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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289. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Öregek Egyesített Szociális 
Intézménye épületének 

korszerűsítése 
Érsekvadkert Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

290. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 

Balatonfüredi Széchényi Ferenc 
Tagintézmény Fiúkollégium 
épületének korszerűsítése 

Balatonfüred Város Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

291. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Padányi Bíró Márton Római 
Katolikus Gimnázium, 

Egészségügyi Szakközépiskola és 
Általános Iskola energetikai 

korszerűsítése 

Tótvázsony Község Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

292. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Balatonudvari Kultúrház 
energetikai korszerűsítése 

Balatonudvari Község Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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293. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Ősi Oktatási Központ Általános 
Iskola és Óvoda energetikai 

korszerűsítése 
Ősi Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

294. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Boconádi Egységes Óvoda-
Bölcsőde, Művelődési Ház és 

Könyvtár Többcélú Intézmény 
épületeinek energetikai 

korszerűsítése 

Boconád Községi Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

295. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Orvosi rendelő épületének 
energetikai korszerűsítése 

Erdőtelek Községi Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

296. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Apáczai Csere János Katolikus 
Általános Iskola épületének 
energetikai korszerűsítése 

Apc Községi Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 
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297. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

"Őszirózsa" Gondozási Központ 
épületének energetikai 

korszerűsítése 

Rózsaszentmárton Községi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

298. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nagykökényes Községi 
Önkormányzat középületeinek 

energetikai korszerűsítése 
Nagykökényes Községi Önkormányzat 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

299. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Baranya Megyei Fogyatékos 
Személyek Otthona bólyi 
épületének energetikai 

korszerűsítése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

300. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Tolna Megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatóság épületének 

energetikai korszerűsítése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 
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301. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Somogy Megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatóság marcali épületének 

energetikai korszerűsítése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

302. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Fejér Megyei Integrált Szociális 
Intézmény polgárdi-

tekerespusztai épületének 
energetikai korszerűsítése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

303. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Pszichiátriai betegek és 
Fogyatékos Személyek Otthona 
tompai épületének energetikai 

korszerűsítése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

304. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Topház Speciális Otthon gödi 
épületének energetikai 

korszerűsítése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 
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305. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Egri Gyermekotthon és 
Fogyatékosok Otthona 
épületének energetikai 

korszerűsítése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

306. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Napsugár Otthon kisteleki 
épületének energetikai 

korszerűsítése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

307. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Fogyatékos Gyermekek Otthona 
soproni épületének energetikai 

korszerűsítése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

308. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Fejér Megyei Integrált Szociális 
Intézmény gánti épületének 

energetikai korszerűsítése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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309. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Páka Község Önkormányzat 
közfeladatokat ellátó épületeinek 
(polgármesteri hivatal, általános 
iskola) energetikai korszerűsítése 

Páka Község Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

310. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Arany János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény épületének és Hevesi 
Sándor Általános Iskola 
épületének energetikai 

korszerűsítése 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ  0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

311. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Göcsej Kapuja Bak Általános 
Iskola, Zalalövői Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola és 
Muraszemenyei Általános Iskola 

és Óvoda épületeinek energetikai 
korszerűsítése 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ  0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

312. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Dr. Papp Simon Általános Iskola 
és Gellénháza Óvoda épületeinek 

energetikai korszerűsítése 
Gellénháza Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 108. szám

 
18095

313. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
és Keszthelyi Életfa Óvoda 

épületének energetikai 
korszerűsítése 

Keszthely Város Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

314. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Hahóti Napköziotthonos Óvoda 
és Hahóti Közös Önkormányzati 
Hivatal épületeinek energetikai 

korszerűsítése 

Hahót Község Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

315. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Fáy 

András Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma épületeinek 

energetikai korszerűsítése 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ  0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

316. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Romhány Művelődési Otthon és 
Idősek gondozó háza komplex 

energetikai korszerűsítése 
Romhány Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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317. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nagyoroszi Általános Iskola és 
Könyvtár komplex energetikai 

korszerűsítése 
Nagyoroszi Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

318. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

319. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Vásárosnamény Város 
Önkormányzat középületének 

energetikai korszerűsítése 
Vásárosnamény Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

320. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Esztergomi József Attila Általános 
Iskola épületének energetikai 

korszerűsítése 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ  0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 
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321. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
épületeinek energetikai 

fejlesztése II. 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

322. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
épületeinek energetikai 

fejlesztése III. 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

323. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Készenléti Rendőrség IX. számú 
épületének energetikai 

korszerűsítése 
Országos Rendőr-főkapitányság 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

324. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 
IV. kerületi Rendőrkapitányság 

épületének energetikai 
korszerűsítése 

Országos Rendőr-főkapitányság 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 
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325. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Újszász Városi Önkormányzat 
középületének energetikai 

korszerűsítése 
Újszász Városi Önkormányzat 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

326. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Úri Község Önkormányzata 
középületének energetikai 

korszerűsítése 
Úri Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

327. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Himesházi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

épületének energetikai 
korszerűsítése 

Himesháza Község Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

328. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Pécsi Kistérségi Óvoda és 
Általános Iskola Baksai 

tagintézmény épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

Baksa Község Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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329. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Polgármesteri Hivatal 
középületének energetikai 

korszerűsítése 
Nagykamarás Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

330. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Csanádapácai Közös 
Önkormányzati Hivatal 

középületének energetikai 
korszerűsítése 

Csanádapáca Község Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

331. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Túrkeve Város 
Önkormányzatának energetikai 

korszerűsítése II. 
Túrkeve Városi Önkormányzat 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

332. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Gyöngyösi Járásbíróság 
épületének energetikai 

korszerűsítése 
Egri Törvényszék 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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333. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Munkácsy Mihály Gimnázium és 
Gárdonyi Géza Tagiskola 
épületeinek energetikai 

korszerűsítése 

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

334. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Kaposvári Rét utcai Központi 
Óvoda és Tar Csatár Központi 

Óvoda épületeinek energetikai 
korszerűsítése 

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

335. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Celldömölk Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése I. 
Celldömölk Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

336. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
épületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 108. szám

 
18101

337. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Jánosháza Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

fejlesztése 
Jánosháza Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

338. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Körmend Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Körmend Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

339. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata középületeinek 

energetikai korszerűsítése 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

340. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és 

Speciális Szakiskola épületeinek 
energetikai fejlesztése 

Hatvan Város Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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341. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal székhelyének 

energetikai korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

342. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- 

és Agrárkörnyezet-védelmi 
Igazgatóság laboratóriumainak, 

BALL telephely épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

343. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Erdészeti 

Igazgatóság épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

344. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Állat-

egészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóság laboratóriumai 

debreceni épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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345. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal 

Állatgyógyászati Termékek 
Igazgatósága fővárosi 

laboratóriumai épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

346. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Élelmiszer- és 

Takarmánybiztonsági 
Igazgatóság fővárosi 

laboratóriumai budapesti 
épületeinek energetikai 

korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

347. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Állat-

egészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóság laboratóriumai 

kaposvári épületeinek energetikai 
korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

348. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Állat-

egészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóság laboratóriumai ÉKI 

épületeinek energetikai 
korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 



18104 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2015. évi 108. szám
 

349. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Élelmiszer- és 

Takarmánybiztonsági 
Igazgatóság fővárosi 

laboratóriumai miskolci 
épületeinek energetikai 

korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

350. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal oktatási 

központ épületeinek energetikai 
korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

351. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Élelmiszer- és 

Takarmánybiztonsági 
Igazgatóság fővárosi 

laboratóriumai budapesti 
épületeinek energetikai 

korszerűsítése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

352. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Fonyód Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Fonyód Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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353. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Balatonboglár Városi 
Önkormányzat középületeinek 

energetikai korszerűsítése 
Balatonboglár Városi Önkormányzat 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

354. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Szigetvár Város Önkormányzat 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Szigetvár Város Önkormányzat 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

355. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Lengyeltóti Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Lengyeltóti Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

356. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Marcali Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Marcali Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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357. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata középületeinek 

energetikai korszerűsítése 

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

358. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Harkány Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Harkány Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

2015. december 15-ig. 

359. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Mesztegnyő Község 
Önkormányzata középületeinek 

energetikai korszerűsítése 
Mesztegnyő Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

360. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Kéthely Község Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Kéthely Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 
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361. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Csokonyavisonta Község 
Önkormányzata középületeinek 

energetikai korszerűsítése 

Csokonyavisonta Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

362. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Karád Község Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Karád Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

363. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Mátészalka Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Mátészalka Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

364. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Tarpa Nagyközség Önkormányzat 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Tarpa Nagyközség Önkormányzat 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 
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365. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Buj Község Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Buj Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

366. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Kemecse Város Önkormányzat 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Kemecse Város Önkormányzat 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

367. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Mezőladány Község 
Önkormányzata középületeinek 

energetikai korszerűsítése 
Mezőladány Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

368. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Tiszatelek Község Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Tiszatelek Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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369. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Gégény Község Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Gégény Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

370. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Kiskőrös Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Kiskőrös Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

371. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata középületeinek 

energetikai korszerűsítése 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

372. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Kismaros Község Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Kismaros Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
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373. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Pécsvárad Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Pécsvárad Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

374. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Bodrogkeresztúr Község 
Önkormányzata középületeinek 

energetikai korszerűsítése 

Bodrogkeresztúr Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 

375. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Encs Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Encs Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

376. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Anarcs Község Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Anarcs Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 
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377. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Létavértes Városi Önkormányzat 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Létavértes Városi Önkormányzat 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

378. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Márkó Község Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Márkó Község Önkormányzata  

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

379. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Herend Város Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Herend Város Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 

380. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Sajóörös Község Önkormányzata 
középületeinek energetikai 

korszerűsítése 
Sajóörös Község Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg 

 2015. december 15-ig. 



18112 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2015. évi 108. szám
 

381. KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nyírbogát Nagyközség 
Önkormányzata középületeinek 

energetikai korszerűsítése II. 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett épület 

energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása az 

épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság 

eláll a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához 

szükséges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 

hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási 

csomagjának benyújtása nem 
történik meg  

2015. december 15-ig. 
” 
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A Kormány 1508/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú („Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt felhívással 
összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 
akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEOP-3.1.4./15 azonosító számú, „Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című kiemelt projekt 

felhívás keretösszegének 1,225 milliárd forintra történő növelésével,
b) elfogadja az  1.  melléklet szerinti projekt (a továbbiakban: projekt) kiemelt projektként történő előzetes 

nevesítését,
c) hozzájárul a  projekt 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 I.8. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

d) hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. 

(III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 3.2.1. pontjában foglalt táblázat

aa) A:3 mezőjében a „29,03” szövegrész helyébe a „28,14” szöveg,
ab) C:3 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe az „1,22” szöveg,
ac) D:3 mezőjében a „29,33” szövegrész helyébe a „29,36” szöveg,
ad) A:4–D:4 mezőjében az „1,19” szövegrész helyébe az „1,21” szöveg,

b) 3.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba) A:3 mezőjében a „40,52” szövegrész helyébe a „40,01” szöveg,
bb) B:3 mezőjében a „0,38” szövegrész helyébe a „0,91” szöveg,
bc) D:3 mezőjében a „40,90” szövegrész helyébe a „40,92” szöveg,

c) 3.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca) C:3 mezőjében a „18,46” szövegrész helyébe a „17,60” szöveg,
cb) C:4 mezőjében a „3,33” szövegrész helyébe a „3,32” szöveg,
cc) E:5 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe az „1,22” szöveg,
cd) C:6 mezőjében a „6,60” szövegrész helyébe a „6,58” szöveg és

d) 3.3.3. pontjában az „1,19” szövegrész helyébe az „1,21” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1508/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.

Kapcsolódó 

operatív 

program neve

Konstrukció 

kódja
Konstrukció neve Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatása

(Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.

Környezet 
és Energia 
Operatív 
Program

3.1.4
Kiemelt 

természetvédelmi 
fejlesztések

A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú 
helyreállítása és vízpótlásának 

biztosítása

Döge Község Önkormányzata mint 
konzorciumvezető, Kékcse Község 

Önkormányzata, Kisvárda Város 
Önkormányzata, Szabolcsveresmart 

Község Önkormányzata és 
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság mint konzorciumi 
partnerek

0,925

A projekt célja, hogy a tározótér kotrásával, 
a felesleges (káros) iszapmennyiség 
eltávolításával, a vízpótlás biztosításával és 
a műtárgyaknak a tározó vizének biztonságos 
megfogása érdekében történő felújításával 
elkerülhetővé váljon a tó kiszáradása által 
eredményezett ökológiai degradálódás 
megismétlődése.
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A Kormány 1509/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása 2011–2013. évekre szóló akciótervének keretében 
megvalósuló TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 számú, „Infrastruktúra fejlesztés a szegedi egészségpólusban” 
című projekt közbeszerzési eljárásának megindításáról

A Kormány
 1. hozzájárul az  1.  melléklet szerint a  TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 azonosító számú projekt keretében építési 

beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához;
 2. hozzájárul ahhoz, hogy a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható 

határideje 2016. január 22., azzal, hogy kizárólag a  Kedvezményezett által 2015. december 31-ig teljesített 
kifizetések kerülhetnek elszámolásra a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1509/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz

A B C D E

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Elszámolható közkiadás 

összege 

(Ft)

A közbeszerzésre vonatkozó információk

A közbeszerzés tárgya
A beszerzés becsült összege 

(Ft)

TIOP-2.2.7-07/ 
2F/2-2009-0008

Infrastruktúra fejlesztés 
a szegedi egészségpólusban

Szegedi Tudományegyetem 14 527 866 566
Dialízis Centrum és Genetikai 

Tanácsadó építése
495 000 000
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A Kormány 1510/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,  
4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
17. §-a, valamint a 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és 
tankönyvtámogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 1 341 350 ezer forint összeggel történő 
túllépését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1511/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti további előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az  egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
feladatoknak az  Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a  fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő 
átadása céljából 651 489 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím, 1. Központi hivatali szerv alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok alcím javára 
az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1511/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz

1

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

KIADÁSOK
Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek

219217 1 Központi hivatali szerv
K1 Személyi juttatások -245 197 -117 262
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -67 178 -32 079
K3 Dologi kiadások -339 114 -113 041

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K1 Személyi juttatások 245 197 117 262
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 178 32 079
K3 Dologi kiadások 339 114 113 041

Az előirányzatmódosítás érvényessége:  b.) következő év költségvetésébe beépülő 
ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

BEVÉTEL
Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek

219217 1 Központi hivatali szerv -3 614 -1 205

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
015558 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 3 614 1 205

Az előirányzatmódosítás érvényessége:  b.) következő év költségvetésébe beépülő 
ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

TÁMOGATÁS
Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek

219217 1 Központi hivatali szerv -647 875 -261 177

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
015558 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 647 875 261 177

123

Összesen: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

1 példány
1 példány
1 példány 647 875 647 875
2 példány

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Az előirányzatmódosítás érvényessége:  b.) következő év költségvetésébe beépülő 

A támogatás folyósítása/zárolása 
(módosítása +/-)
időarányos
teljesítmény arányos
egyéb ........ azonnal

Fejezet    
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

    Foglalkoztatottaklétszáma(fő)-időszakra
    

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes 
programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő egységes 
elhelyezéshez – a  már átadott, valamint a  jelenleg kivitelezés, illetve építés közben lévő programelemeken 
túlmenően – szükséges valamennyi létesítmény megvalósuljon, ennek keretében
a) az 1. ütemben 2015 és 2018 között

aa) az új oktatási épület,
ab) sport létesítmények, uszoda, lőtér, hallgatói központ,
ac) a Rendészettudományi Kar kollégiuma és speciális képzési épülete,
ad) az Orczy park felújítása, lovarda, istálló és egyéb lovas létesítmények rekonstrukciója, kialakítása, 

a Népligethez való kapcsolódás lehetőségének megteremtésével,
ae) a Ludovika Szárnyépületben a Közigazgatás-tudományi Kar részére oktatási funkciók, illetve vezető- 

és továbbképzési szervezési és végrehajtási funkciók elhelyezése,
af ) a Ludovika Szárnyépülethez csatlakozó vívóterem, előadóterem épületében oktatási, kulturális, 

sport és egyéb kiszolgáló funkciók;
b) a 2. ütemben 2017 és 2020 között

ba) a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar speciális bentlakásos képzési központ a  honvédelmi 
miniszter által meghatározott tartalommal,

bb) a katasztrófavédelmi speciális képzési központ szükséges létesítményei a  belügyminiszter által 
meghatározott tartalommal.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy az  1.  pont a)  alpontja szerinti programelemeket magában foglaló, a  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem elhelyezése a  Ludovika Campusban állami beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) 
1. ütemének megvalósítására 2015 és 2018 között összesen bruttó 30 127 millió forint keretösszegben, a központi 
költségvetésben biztosított támogatással kerüljön sor.

 3. A Kormány felhívja az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy 
gondoskodjon a Beruházás 1. pontban foglaltak szerinti megvalósításához szükséges intézkedések előkészítéséről, 
szervezéséről, illetve végrehajtásáról.

Felelős: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: az 1. pontban meghatározott időszakban folyamatos

 4. A Kormány
a) felhívja az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy 

a  Beruházás 2.  ütemét képező, az  1.  pont b)  alpontjában foglalt programelemek tervezési programjáról, 
költségbecsléséről, valamint megvalósításuk részletes ütemezéséről készítsen előterjesztést a  Kormány 
számára;
Felelős: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2016. június 30.

b) egyetért azzal, hogy az  a)  alpontban foglaltak végrehajtása érdekében a  Beruházás 2. ütemét képező 
programelemek előkészítésének céljára 254 millió forint kerüljön biztosításra Magyarország 2015.  évi 
központi költségvetésében.

 5. A Kormány az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon 

a  Beruházás helyszínéül szolgáló valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában – az  1.  pont a)  alpont 
ae) pontja tekintetében az ügyben hatáskörrel rendelkező miniszter intézkedéséhez igazodva – az egységes 
tulajdoni és használói jogviszonyok, valamint a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes vagyonkezelői 
jogállása biztosításához szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

az 1. pont a) alpont ae) pontja szerinti ingatlan vonatkozásában az ügyben hatáskörrel 
rendelkező miniszter

Határidő: az 1. pont a) alpont ae) pontja szerinti ingatlan vonatkozásában az ingatlanban működő 
köznevelési intézmény új helyen történő megfelelő elhelyezését követően azonnal, 
a további ingatlanok, ingatlanrészek vonatkozásában a Beruházás megvalósításának 
ütemezéséhez igazodóan folyamatos
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b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával kezdje meg a  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő egységes elhelyezésével felszabaduló állami tulajdonú 
ingatlanok állam számára legelőnyösebb feltételekkel történő hasznosításának, illetve értékesítésének 
végrehajtását.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

érintett miniszterek
Határidő: az ingatlanok felszabadulását követően folyamatos

 6. A Kormány az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében
a) tudomásul veszi, hogy a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény 

12 515 millió forint támogatást tartalmaz a Beruházás céljára a XI. Miniszterelnökség fejezetben;
b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős 

kormánybiztos bevonásával – tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  Beruházás 
1. üteme megvalósításához, valamint a 2. ütem előkészítéséhez
ba) a 2017.  évben 12  612 millió forint rendelkezésre álljon a  2017.  évi központi költségvetésben 

a Beruházás céljára felhasználható módon;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezése keretében
bb) a 2018.  évben 5000 millió forint rendelkezésre álljon a  2018.  évi központi költségvetésben 

a Beruházás céljára felhasználható módon.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése keretében

 7. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 111/E.  § (2) és (3)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a  Beruházás 1.  pont a)  alpont aa) és ab)  pontja szerinti programelemeinek 
megvalósításához kapcsolódóan lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként a  nyertes ajánlattevőkkel 
a  fővállalkozási szerződést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megkösse azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege 
nem haladhatja meg a 17 716 millió forint összeget.

 8. A Kormány felhívja az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy tegye meg 
a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  6.  pontban foglalt források terhére a  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem a  megkötött kivitelezési szerződésekben foglalt kötelezettségei teljesítését megkezdje, valamint 
az 1. pont a) alpont ac) és ad) pontjában foglalt további programelemek megvalósításához szükséges közbeszerzési 
eljárásokat lefolytassa.

Felelős: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

 9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 10. Hatályát veszti a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás 

egyes kérdéseiről szóló 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat 4–15. pontja.
 11. A Kormány visszavonja

a) az európai uniós fejlesztési források biztosításáról a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a  Ludovika 
Campusban állami beruházás megvalósításához és egyéb kapcsolódó feladatokról szóló 1642/2012. (XII. 19.) 
Korm. határozatot;

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem–Ludovika Campus elnevezésű állami beruházás megvalósításához 
időarányosan szükséges beruházási források biztosításáról szóló 1186/2013. (IV. 9.) Korm. határozatot;

c) a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a  Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás 
2014–2020 közötti forrásának indikatív tervezéséről szóló 1297/2013. (V. 30.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1513/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódó pénzügyi 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. elrendeli a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § 

(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) a Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a  14. Kiegészítő támogatás 

a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és 
kamattartozás átvállalásához cím létrehozását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódó pénzügyi 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet 2.  A  helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 14. Kiegészítő támogatás a  Veszprém Aréna multifunkcionális sport- 
és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához cím javára 
117,2 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont szerinti támogatást külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, 
előfinanszírozás keretében és egy összegben nyújtsa Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) részére, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási 
szerződést kössön az Önkormányzattal, 2015. december 31-ig történő felhasználási kötelezettség előírása mellett;

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatási szerződés 
megkötését követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1513/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz
1. melléklet a        /2015. (       ) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

355028 14

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 117,2
018450 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -117,2

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

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 117,2 117,2
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési 
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási 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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1514/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításának ütemezett 
támogatásáról

A Kormány
 1. a Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 19.  § 

(2)  bekezdésében és az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli
a) a Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a  12. Fővárosi Állat- és Növénykert 

Pannon Park beruházás megvalósításának támogatása cím létrehozását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park fejlesztésére irányuló beruházások ütemezett megvalósítása 
érdekében a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 
jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. Fővárosi Állat- és 
Növénykert beruházás megvalósításának támogatása cím javára 780,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását 
az 1. melléklet szerinti;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.  pont szerinti támogatást külön pályázat és kérelem benyújtása 

nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben nyújtsa a Budapest Főváros Önkormányzata részére, valamint 
a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön a  Budapest 
Főváros Önkormányzatával;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. augusztus 31.

 3. tudomásul veszi, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben a Fővárosi 
Állat- és Növénykert beruházás kapcsán 5000,0 millió forint támogatás szerepel a  IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben a Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatai megvalósításának céljára;

 4. annak érdekében, hogy 2015–2019. évek között a szükséges 25 000,0 millió forint biztosítása megtörténjen, felhívja 
a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy gondoskodjanak a Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon 
Park beruházás megvalósításához szükséges a  2016.  évi – a  3.  pont szerinti összegen felül – további 450,0 millió 
forint, a 2017. évi 10 597,0 millió forint, a 2018. évi 7880,0 millió forint és a 2019. évi 293,0 millió forint támogatás 
mindenkori költségvetésben Budapest Főváros Önkormányzata számára történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: a 2016. évben a 3. pont szerinti forrás felhasználásához igazodva, a 2017., a 2018.  
és a 2019. évek vonatkozásában a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1514/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz
1. melléklet a        /2015. (       ) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

millió forintban
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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

355017 12 Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 780,0

XX.
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
344740 7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -780,0

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

millió forintban
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
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.
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
344740 7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása -780,0

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 780,0 780,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1515/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeumban megrendezendő PopArt Kiállítás megvalósításával 
kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

–  a  Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeumban megrendezendő PopArt Kiállítás megvalósításának 
céljából – 40,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszafizetési kötelezettséggel, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 
2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
11. Közgyűjtemények cím javára az 1. melléklet szerint,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. június 30.

b) egyetért azzal, hogy az a) pont szerint biztosított támogatás – az előírt feladat maradéktalan megvalósulása 
érdekében – a  kiállítással összefüggő kiadások tényleges felmerülése szerinti kiemelt előirányzatokon 
kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1515/2015. (VII. 23.) Korm. határozathoz
1. melléklet a …./2015. (… ...) Korm. határozathoz

XI.  Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

millió forintban
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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -40,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K3 Dologi kiadások 40,0

millió forintban
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

millió forintban
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

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék -40,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 40,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 40,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási 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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1516/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a kárpátaljai polgárőrök természetbeni, anyagi támogatásáról, valamint a kárpátaljai magyarok személy és 
vagyonőri képzésének megszervezéséről és a szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a kárpátaljai polgárőrök természetbeni, anyagi támogatásával, valamint a kárpátaljai magyarok személy és 

vagyonőri képzésének megszervezésével;
 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy

a) a kárpátaljai polgárőrök természetbeni, anyagi támogatása érdekében gondoskodjon 11,9 millió forint 
egyszeri jelleggel történő biztosításáról a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása alcím, 2. Társadalmi 
önszerveződések támogatása jogcímcsoport, 3. Országos Polgárőr Szövetség jogcím,

b) a kárpátaljai magyarok személy és vagyonőri képzésének megszervezése érdekében gondoskodjon 
2015.  évben 116,0 millió forint, 2016. évben 174,0 millió forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról 
a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím

javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1517/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya között a  minősített adatok cseréjéről és 

kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény 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 1518/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
az Oktatási Hivatal 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  Educatio Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31-ei megszüntetését követően az  Oktatási Hivatal által 
átvett feladatok zavartalan ellátásához szükséges 1500 millió forint többletforrásnak a  Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 6. Egyéb oktatási 
intézmények cím, 1. Oktatási Hivatal alcímen történő rendelkezésre állásáról.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  2015. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 59/2015. (VII. 23.) ME határozata
az Addisz-Abebában tartandó, Harmadik Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Konferencián történő 
részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy az  Addisz-Abebában tartandó, Harmadik Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Konferencián 

(a továbbiakban: Konferencia) Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen rész;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség tagjait kijelölje;
 3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a  részvételhez szükséges meghatalmazási 

okiratot a Konferencia előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 60/2015. (VII. 23.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének 
Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter együttes előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Hongkongnak, a  Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási 

Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyaláson részt vevő 
személyeket jelölje ki;

 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalás eredményeként előálló 
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;
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 5. felhívom a  belügyminisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint a  nemzetgazdasági minisztert, hogy 
a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 61/2015. (VII. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az emberi erőforrások miniszterének javaslatára

dr. Sági Zsoltot

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

– 2015. augusztus 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 62/2015. (VII. 23.) ME határozata
főiskolai rektorok megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

a Kodolányi János Főiskolán
dr. Szabó Péter főiskolai tanárt – a 2015. augusztus 16-ától 2020. augusztus 15-éig terjedő időtartamra –, valamint

a Magyar Táncművészeti Főiskolán
Szakály György egyetemi tanárt – a 2015. augusztus 16-ától 2018. augusztus 15-éig terjedő időtartamra –

a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.

  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 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

	A Kormány 200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 201/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. 

	A Kormány 202/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

	A Kormány 205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendelet

	A Kormány 206/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

	A Kormány 210/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésével és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete
	az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról

	Az igazságügyi miniszter 12/2015. (VII. 23.) IM rendelete
	az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kormány 1498/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a kormányablakokban intézhető ügykörök bővítésével kapcsolatos egyes feladatokról

	A Kormány 1499/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárások felülvizsgálatáról

	A Kormány 1500/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a Magyar Honvédség kibervédelem szempontjából kiemelt jelentőségű komplex informatikai fejlesztéseihez kapcsolódó beszerzéseknek a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzés

	A Kormány 1501/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

	A Kormány 1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

	A Kormány 1505/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	az Unilever Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

	A Kormány 1506/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	Budapest Főváros Önkormányzatának az M3 metróvonalon üzemelő járműállomány felújításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1507/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1508/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú („Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt felhívással összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

	A Kormány 1509/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása 2011–2013. évekre szóló akciótervének keretében megvalósuló TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 számú, „Infrastruktúra fejlesztés a szegedi egészségpólusban” című projekt közbeszerzési eljárásának megind

	A Kormány 1510/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 
4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámoga

	A Kormány 1511/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti további előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról

	A Kormány 1513/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás teljesítéséhez történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1514/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításának ütemezett támogatásáról

	A Kormány 1515/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeumban megrendezendő PopArt Kiállítás megvalósításával kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1516/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a kárpátaljai polgárőrök természetbeni, anyagi támogatásáról, valamint a kárpátaljai magyarok személy és vagyonőri képzésének megszervezéséről és a szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1517/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1518/2015. (VII. 23.) Korm. határozata
	az Oktatási Hivatal 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

	A miniszterelnök 59/2015. (VII. 23.) ME határozata
	az Addisz-Abebában tartandó, Harmadik Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Konferencián történő részvételről

	A miniszterelnök 60/2015. (VII. 23.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 61/2015. (VII. 23.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 62/2015. (VII. 23.) ME határozata
	főiskolai rektorok megbízásáról


		2015-07-23T18:26:36+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




