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III. Kormányrendeletek

A Kormány 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelete
az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Martonfa közigazgatási 
területén fekvő, 022/1 helyrajzi számú, valamint a  Sormás közigazgatási területén fekvő, 091/43 helyrajzi számú 
ingatlanokon megvalósuló, új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházásokkal összefüggő, 
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházások megvalósításához és használatbavételéhez 
szükségesek.

2. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben
a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § (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 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

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

4. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a  Martonfa közigazgatási területén megvalósuló beruházás esetében a  Baranya Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, Sormás közigazgatási területén megvalósuló beruházás esetében 
a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

5. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, lebonyolítója és építési műszaki 
ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti lebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 43.  § (1)  bekezdés c)–d), f ), j) és k)  pontjában, valamint az  építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – az  építésügyi 
szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve 
tevékenység ellátása beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, 
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.
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6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított hatósági eljárások

  1.  építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2.  örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, valamint régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások,
  3.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4.  természetvédelmi hatósági eljárások,
  5.  útügyi hatósági eljárások,
  6.  vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
  7.  a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  8.  műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  9.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11.  földmérési hatósági eljárások,
12.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13.  hírközlési hatósági eljárások,
14.  bányahatósági engedélyezési eljárások,
15.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
16.  élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17.  közegészségügyi hatósági eljárások,
18.  azok az 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
19.  az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 213/2015. (VII. 31.) Korm. rendelete
a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár építésén dolgozók védelméről, továbbá az államhatárról 
szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. § tekintetében 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. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. ideiglenes biztonsági határzár területe: a  Magyarország területének a  Közösségi Kódex 2.  cikk 2.  pontjának 

megfelelő külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított – az államhatár rendjének védelmét 
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biztosító létesítmények építése, telepítése és üzemeltetése, valamint a  honvédelmi, nemzetbiztonsági, 
katasztrófavédelmi, határőrizeti, menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása céljából igénybe vett – 
10 méteres sávja;

2. ideiglenes biztonsági határzár: az  1.  pont szerinti területen az  államhatár rendjének védelme érdekében 
épített, telepített, az állam tulajdonában álló létesítmény.

2. Az ideiglenes biztonsági határzár területének védelme

2. § (1) Aki az  ideiglenes biztonsági határzár területére, az  ideiglenes biztonsági határzár építési, vagy karbantartási 
munkálatai során illetéktelenül belép, 50 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető.

 (2) Aki az  ideiglenes biztonsági határzár területén az  ott folyó építési, telepítési munkálatok akadályozása céljából 
bármilyen tevékenységet végez, 150 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető.

 (3) Aki az  ideiglenes biztonsági határzár területére, az  ideiglenes biztonsági határzár építési, vagy karbantartási 
munkálatai során pilóta nélküli repülőeszközt, avagy más távirányítású eszközt juttat be, 150 000 forint 
közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető.

3. Az ideiglenes biztonsági határzár építésének akadályozása

3. § (1) Aki az ideiglenes biztonsági határzár építési, vagy karbantartási munkálatai során, az ideiglenes biztonsági határzár 
területén szolgálatot teljesítő hivatalos személyek, vagy az  ott munkát végző személyek ideiglenes biztonsági 
határzár területére való bejutását, valamint az onnan való kijutását akadályozza, 300 000 forint közigazgatási bírság 
megfizetésére kötelezhető.

 (2) Aki az ideiglenes biztonsági határzár területére tartó hatósági, avagy szállító járműveknek az ideiglenes biztonsági 
határzár területére történő bejutását, valamint az  onnan való kijutását akadályozza, 300 000 forint közigazgatási 
bírság megfizetésére kötelezhető.

4. Az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóság

4. §  A bírságolással kapcsolatos
1. elsőfokú eljárás lefolytatására az  ideiglenes biztonsági határzár helye szerint illetékes megyei 

rendőr-főkapitányság,
2. másodfokú eljárás lefolytatására az Országos Rendőr-főkapitányság
rendelkezik hatáskörrel.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
 (2) Az 1–4. § a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §  Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. 
(VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) E  rendelet hatálya nem terjed ki a  közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott 
–  a  kártalanítás körén kívül eső – egyéb károk megtérítésére irányuló kárigényekre. Az  ilyen kártérítési igények 
az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel szemben a  Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvénynek a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint érvényesíthetők.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 214/2015. (VII. 31.) Korm. rendelete
a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) 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 Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az elnök helyettesítésére, tevékenységének segítésére három elnökhelyettes nevezhető ki. Az elnökhelyettest 
határozatlan időtartamra, az Ügynökség elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.”

2. §  Ez a rendelet 2015. augusztus 31-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 215/2015. (VII. 31.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.  évi 
XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  Eximbank az  1.  § (1)  bekezdés d), f ) és g)  pontjában szereplő, hitelintézetnek nem minősülő pénzügyi 
intézménynek csak abban az  esetben nyújthat az  e  rendelet hatálya alá tartozó refinanszírozási hitelt, ha 
a pénzügyi intézmény – így különösen a pénzügyi vállalkozás – bemutatja az Eximbank részére, hogy rendelkezik 
a szükséges prudenciális előírásokat tartalmazó belső szabályzattal. Az Eximbank az erre vonatkozó követelményt 
üzletpolitikájában rögzíti vagy a követelmény teljesülését belső szabályzatában leírt módon ellenőrzi.”

 (2) Az R1. 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Az Eximbank a következő, a 6. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő exporthitelek, refinanszírozási exporthitelek, 
egyéb export célú hitelek, egyéb export célú refinanszírozási hitelek, versenyképességet javító hitelek, versenyképességet 
javító refinanszírozási hitelek és exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelek kapcsán számolhat 
el a  központi költségvetéssel a  magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a  Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
foglaltak szerint:)
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„g) a  6.  § (11)  bekezdésében meghatározott külkereskedelmi szerződés teljesítésében részt vevő belföldi 
gazdálkodó szervezet vevőinek – feltéve, ha a  6.  § szerinti, a  magyar származású export mértékére vonatkozó 
feltételek teljesülnek –”
(nyújtott hitelek.)

 (3) Az R1. 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából:)
„e) export: olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet a gazdálkodó szervezet a számviteli szabályok 
szerint exportárbevételként számol el, ideértve a  Törvény 1.  § (5a)  bekezdése szerinti beszállítói ügylet vagy 
exportcélú befektetés eredményeként keletkező árbevételt, exportárbevételt is, valamint a  6.  § (11)  bekezdése 
vonatkozásában a belföldi gazdálkodó szervezet teljesítése eredményeként létrejövő árbevételt is;”

 (4) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Áruexport e  rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a  külkereskedelmi szerződés alapján teljesített ügylet 
keretében kiszállításra kerülő áruk legalább fele magyar származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését 
az  Eximbank belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. Az  áruk magyar származásának megállapítására és 
igazolására a  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet rendelkezéseit, a  közösségi 
vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 19.  §-ában foglaltakat, valamint a  közösségi vámjog 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy 
a  külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet köteles a  származási bizonyítványt az  annak 
kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezni és azt az  Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a  finanszírozó 
hitelintézethez benyújtani.”

 (5) Az R1. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az  ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások 
elvégzésére vonatkozó külkereskedelmi szerződés e  rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a  finanszírozási 
költségekkel csökkentett értékének legalább egynegyed része magyar származású exportnak minősül. Erről 
a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az  Eximbank által jóváhagyott eljárás alapján állít ki származási igazolást. 
Egynegyed résznél kisebb magyar származású export esetében a  finanszírozás csak a  magyar származású export 
exporthitelezésére, valamint az  1.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő követelésvásárlásra 
terjedhet ki. Amennyiben a külkereskedelmi szerződés részteljesítést is lehetővé tesz, a részteljesítés elfogadottnak 
tekinthető, ha a részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a kivitelezési ütemtervben előre meghatározott 
magyar hányadnak.”

 (6) Az R1. 6. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  (1) és (3)  bekezdésben meghatározott alacsonyabb magyar származású export esetén – amely azonban 
nem lehet kevesebb, mint az  (1) és (3)  bekezdésben meghatározott arány fele – teljes finanszírozás abban 
az esetben nyújtható, ha az exportügylet megvalósulásához nemzeti érdek fűződik. A nemzeti érdekű finanszírozás 
jóváhagyása a  Törvény 1.  § (2)  bekezdése szerinti miniszter által jóváhagyott döntési rendben meghatározott 
eljárás szerint történik. Nemzeti érdekű finanszírozás akkor nyújtható, ha a  Magyarország hatályos külgazdasági 
stratégiájában foglaltakra tekintettel a  külkereskedelmi szerződés teljesítésében részt vevő belföldi gazdálkodó 
szervezetnél az ügylet hatására
a) a  finanszírozási szerződés megkötésének évét megelőző lezárt üzleti évhez képest a  foglalkoztatottak éves 
átlagos statisztikai állományi létszámának – így különösen a  fő tevékenységet támogató létszámának – legalább 
15%-kal történő növelése,
b) új exportpiacok megszerzése magyar származású áruk kivitelének megkezdésével vagy a  meglévő 
exportpiacokon az export volumenének legalább 10%-kal történő növelése,
c) a beszállítói tevékenység volumenének 15%-kal történő növelése, vagy
d) a megújuló energiaszektorba, vagy innovatív ágazatba tartozó ügyletek megvalósítása
következik be.
(9) Az  Eximbank az  üzletszabályzatban rögzíti, és legalább évente felülvizsgálja a  nemzeti érdek meghatározását 
alátámasztó szempontokat, az annak igazolásául szolgáló eljárási szabályokat és dokumentációs követelményeket.
(10) Amennyiben az Eximbank több, egymással összefüggő szerződéshez kapcsolódóan nyújt finanszírozást, akkor 
az  ebben a  §-ban meghatározott mértékű magyar származású export mértékére vonatkozó előírásnak a  több, 
egymással összefüggő szerződés alapján teljesített valamennyi exportügyletre vetítve kell teljesülnie.
(11) E § vonatkozásában külkereskedelmi szerződésnek minősül
a) a belföldi gazdálkodó szervezet,
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b) – ha a teljesítés helye szerinti ország irányadó jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott 
országban nem jogosult a  teljesítésre – a  belföldi gazdálkodó szervezet által vagy a  Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 8:2 §-a szerinti közvetlen vagy közvetett többségi befolyásával – a  (3) bekezdés szerinti 
építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére 
vonatkozó szerződések esetében legalább 33%-os részesedésével – az adott ország joga szerint alapított gazdasági 
társaság, vagy
c) az a) és b) pontban meghatározottak hiányában a nem a teljesítés helye szerinti országban bejegyzett gazdálkodó 
szervezet
által aláírt, a magyar származású export mértékét is tartalmazó érvényes szerződés.”

 (7) Az R1.
a) 1.  § (1)  bekezdés d) és f )  pontjában a „hitelintézeteknek” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézményeknek” 

szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés g) pontjában a „hitelintézetek” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézmények” szöveg,
c) 2. § e) pontjában az „exportőrnek és” szövegrész helyébe az „exportőrnek,” szöveg és
d) 2. § f ) pontjában a „finanszírozásához nyújtott hitelek.” szövegrész helyébe a „finanszírozásához és” szöveg
lép.

2. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány 
készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a  központi költségvetés terhére, a  Kormány készfizető 
kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) export: olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet a gazdálkodó szervezet a számviteli szabályok 
szerint exportárbevételként számol el, ideértve az Etv. 1. § (5a) bekezdése szerinti beszállítói ügylet vagy exportcélú 
befektetés eredményeként keletkező árbevételt, exportárbevételt, valamint a 7. § (11) bekezdések vonatkozásában 
a belföldi gazdálkodó szervezet teljesítése eredményeként létrejövő árbevételt is;”

 (2) Az R2. 2. § (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„y) külföldi székhelyű hitelbiztosító: minden olyan nemzetközi szervezet, OECD tagországban bejegyzett biztosító és 
exporthitel-ügynökség, amely a  rá irányadó jog szabályai szerint jogosult nem piacképes kockázatokra vonatkozó 
biztosítási tevékenységet végezni.”

 (3) Az R2. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Mehib Rt. által biztosítható:)
„b) a  külföldi adóssal szembeni exportirányú külkereskedelmi szerződésből és hitelszerződésből származó 
követelés, ideértve az  érdekeltség biztosítottól átvett áru külföldi adós részére történő továbbértékesítéséből, 
vagy az  érdekeltség általi feldolgozását követő továbbértékesítéséből származó követelését is, feltéve, hogy 
a  külkereskedelmi keretszerződés keretében teljesített export megfelel a  7.  § (1) vagy (7)  bekezdésében előírt 
magyar hányadra vonatkozó előírásoknak,”

 (4) Az R2. 4. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A Mehib Rt. által biztosítható:)
„k) a 7. § (11) bekezdésében meghatározott külkereskedelmi szerződés keretében teljesített exporthoz kapcsolódó 
nem piacképes kockázat, feltéve, ha a 7. §-ban szereplő, a magyar származású export mértékére vonatkozó előírások 
teljesülnek.”

 (5) Az R2. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Áruexport esetén a Mehib Rt. kockázatviselésének feltétele, hogy a külkereskedelmi ügylet keretében kiszállított 
áruk legalább fele magyar származásúnak minősüljön, amely feltétel teljesülését a Mehib Rt. belső szabályzatában 
foglaltak szerint ellenőrzi. A  részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha az  áruexport részteljesítéskori magyar 
hányad mértéke megfelel a  biztosítási kötvényben előre meghatározott teljesítési ütemterv szerinti magyar 
hányadnak. Amennyiben a  biztosítási kötvényben nem kerül rögzítésre az  áruexport teljesítési ütemterve, és 
a  külkereskedelmi ügylet keretében megvalósuló áruexport az  e  bekezdésben előírt magyar hányadot nem éri 
el, úgy a  Mehib Rt. kockázatvállalása – a  (7)  bekezdésben foglalt kivétellel – csak a  magyar hányadra terjedhet 
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ki. Az  áruk magyar származásának megállapítására és igazolására a  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló  
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 
2454/93/EGK bizottsági rendeletet, a  közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 19.  §-ában 
foglaltakat, valamint a  közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a  külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet köteles 
a származási bizonyítványt az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezni, és azt a Mehib Rt. részére 
átadni.”

 (6) Az R2. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az  ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások 
elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási költségekkel csökkentett értékének legalább egynegyed 
részben magyar származású exportnak kell minősülnie. Erről a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a  Mehib Rt. 
által jóváhagyott eljárás alapján állít ki származási igazolást. Egynegyed résznél kisebb magyar hányad esetén 
a  Mehib Rt. kockázatvállalása a  (7)  bekezdésben meghatározott kivétellel csak a  magyar hányadra terjedhet ki. 
Amennyiben a külkereskedelmi szerződés részteljesítést is lehetővé tesz, a részteljesítés elfogadottnak tekintendő, 
ha a  részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a  biztosítási kötvényben előre meghatározott magyar 
hányadnak.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak alkalmazása során
a) más biztosító által viszontbiztosított – a  Mehib Rt. kockázatvállalását nem jelentő – szerződés esetén 
a viszontbiztosított hányadot figyelmen kívül kell hagyni,
b) a  Mehib Rt. által nyújtott viszontbiztosítás esetén a  Mehib Rt. által viszontbiztosított hányadot kell figyelembe 
venni.”

 (7) Az R2. 7. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az (1)–(8) bekezdésben foglaltak alkalmazása során külkereskedelmi szerződésnek minősül
a) a belföldi gazdálkodó szervezet,
b) – ha a teljesítés helye szerinti ország irányadó jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott 
országban nem jogosult a  teljesítésre – a belföldi gazdálkodó szervezet által vagy a Ptk. 8:2 §-a szerinti közvetlen 
vagy közvetett többségi befolyásával – a  (3) bekezdés szerinti építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és 
az  ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések esetében legalább 33%-os 
részesedésével – az adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság, vagy
c) az a) és b) pontban meghatározottak hiányában a nem a teljesítés helye szerinti országban bejegyzett gazdálkodó 
szervezet
által aláírt, a magyar származású export mértékét is tartalmazó érvényes szerződés.”

3. Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes 
szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az  Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a  segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 
232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötött segélyhitelezés alanyai:)
„e) belföldi székhelyű, áru vagy szolgáltatás exportját végző gazdálkodó szervezet, amely cég Magyarországon 
bejegyzett fővállalkozóként, konzorcium vezetőjeként vagy a  fogadó országban bejegyzett konzorcium 
vezetőjeként, vegyesvállalat tagjaként, vagy külföldi leányvállalata, fióktelepe által végzi a kötött segélyhitel tárgyát 
képező tevékenységet,”

 (2) Az R3. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Kötött segélyhitel konstrukcióban az áruk és szolgáltatások származásával kapcsolatos előírásokra, az igazolás 
és ellenőrzés módjára a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a  központi költségvetés terhére, 
a  Kormány készfizető kezessége mellett vállalható, nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 
312/2001. (XII. 28. ) Korm. rendelet 7. § (1)–(8) és (11) bekezdéseit kell alkalmazni.”
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4. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, 
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes 
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- 
és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. rövid lejáratú garancia: a  finanszírozó hitelintézetnek a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság 
kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/1998. Korm. rendelet) 
8.  § (1)  bekezdése alapján nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés, vagy 
két évet meg nem meghaladó kölcsönszerződés biztosítékául a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) által, az  EK-Szerződés 87. és 88.  cikkének a  kezességvállalás 
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (HL C 155., 2008.06.20. 
10–22. o.) előírásaival összhangban vállalt garancia;”

 (2) Az R4. 1. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. hitelfedezeti garancia: a  legalább két éves, vagy két évet meghaladó futamidejű hitelhez az  Eximbank által, 
az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról 
szóló bizottsági közlemény (HL C 155., 2008.06.20. 10–22. o.) előírásaival összhangban vállalt garancia;”

5. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2015. augusztus 31-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 216/2015. (VII. 31.) Korm. rendelete
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, 
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program részét képező, a 3. mellékletben felsorolt beruházások 
lebonyolítója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

2. §  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) B:4. mezőjében a „6/19 helyrajzi számú ingatlan” szövegrész helyébe a „3272/5 helyrajzi számú ingatlan” 

szöveg,
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b) B:56. mezőjében az „1290 helyrajzi számú ingatlan, illetve az  ebből az  ingatlanból telekalakítási eljárások 
jogerős befejezését követően kialakított ingatlanok” szövegrész helyébe az „1290/1 helyrajzi számú ingatlan” 
szöveg,

c) B:60. mezőjében az „1130 helyrajzi számú ingatlan” szövegrész helyébe az „1130/1 helyrajzi számú ingatlan” 
szöveg,

d) B:61. mezőjében a „970/89 helyrajzi számú ingatlan” szövegrész helyébe a „970/121 helyrajzi számú ingatlan” 
szöveg,

e) B:65. mezőjében a  „111/2 helyrajzi számú ingatlan” szövegrész helyébe a  „966 helyrajzi számú ingatlan” 
szöveg,

f ) B:66. mezőjében az „1196 helyrajzi számú ingatlan” szövegrész helyébe az „1047/15 helyrajzi számú ingatlan” 
szöveg,

g) B:69. mezőjében a „712/6 helyrajzi számú ingatlan” szövegrész helyébe az „576/1 helyrajzi számú ingatlan” 
szöveg,

h) B:71. mezőjében a „451 helyrajzi számú ingatlan” szövegrész helyébe az „1063/1 helyrajzi számú ingatlan” 
szöveg,

i) B:74. mezőjében a  „3998/2, 3995, 3996, 4034/4, 3998/1 helyrajzi számú ingatlanok, illetve az  ezekből 
az  ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanok” szövegrész 
helyébe a „3995 helyrajzi számú ingatlan” szöveg

lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1522/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
a közszolgálati ellenőrzések 2015. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

 1. A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel 
a  26.  § (4)  bekezdésre és a  189.  § (4)  bekezdésre, felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  helyi 
önkormányzatok képviselő-testületeinek polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál a  fővárosi 
és megyei kormányhivatalok bevonásával az alábbi tárgykörökben hajtson végre közszolgálati ellenőrzést:
a) vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítésének, megszűnésének, 

megszüntetésének gyakorlata;
b) a polgármester, az alpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, a főpolgármester, a főpolgármester-

helyettes, valamint a főjegyző, a jegyző és az aljegyző illetményének megállapítása;
c) vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselő esetében az  illetmény-megállapítás gyakorlata, ideértve 

az alapilletmény-eltérítés, a személyi illetmény, a céljuttatás és a helyettesítési díj megállapítását.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottainak bevonásával
Határidő: 2015. október 31.

 2. Az ellenőrzés
az 1. pont a) és c) alpontjában meghatározott tárgykörök esetében a 2014. január 1. napjától 2015. július 31. napjáig,
az 1. pont b) alpontjában meghatározott tárgykör esetében a 2014. november 26. napjától 2015. július 31. napjáig
tartó időszak munkáltatói intézkedéseire terjed ki.

 3. A Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  ellenőrzések tapasztalatairól adjon 
tájékoztatást a Kormány számára.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottainak bevonásával
Határidő: 2015. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) 

keretében megvalósítandó egyes tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások teljes egészében – a  központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretösszeg erejéig – központi költségvetési forrásból valósuljanak 
meg, egyúttal felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Program 
végrehajtása érdekében szükséges forrásokat biztosítsák;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

 2. egyetért azzal, hogy a Program építtetője a tanuszoda, tornaterem és az új tantermek megvalósításához szükséges 
beruházások vonatkozásában a Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szerv;

 3. egyetért azzal, hogy az  osztott tulajdoni formák elkerülése érdekében a  Program során megépülő tanuszodák 
esetében a  nemzeti fejlesztési miniszter a  Nemzeti Sportközpontok útján és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
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Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával, a  belügyminiszterrel együttműködve egyeztetéseket 
kezdeményezzen az  érintett önkormányzatokkal a  beruházással érintett ingatlanok állami tulajdonba adása 
érdekében, továbbá egyetért azzal, hogy a  beruházással létrejött vagyon az  állam tulajdonába és a  Nemzeti 
Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön a  létesítmények mindenkori működtetésének kötelezettségével, 
és felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  működtetés költségeit a  költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe;
A beruházással érintett ingatlanok állami tulajdonba vétele tekintetében

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: folyamatos, legkésőbb a használatbavételi engedélyek kiadásáig

A működtetés költségei költségvetési tervezése tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezésével egyidejűleg

 4. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Sportközpontok által a Program keretében lefolytatott beruházások mentesüljenek 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat 1. pontjában foglaltak alól;

 5. visszavonja a  köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem 
megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 1086/2014. (II. 28.) 
Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1524/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2015. májusi és júniusi előzetes 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 ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2015. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek 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) fejlesztési célú hitel esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1524/2015. (VII. 31.) Korm. határozathoz

2 015 2 016 2 017 2018-tól 2 015 2 016 2 017 2018-tól

1.
ÁCS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 3 9 332 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 9 332 000 9 332 000 Igen 9 332 000 0 0 0 331 286 3 586 046 3 393 269 3 204 078

2.
AJAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 9 580 000 1

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 9 580 000 9 580 000 Igen 9 580 000 0 0 0 440 000 1 640 000 1 580 000 9 492 000

3.
AJAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Hitel 11 4 000 000 2

3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását, fejlesztését, felújítását 
szolgáló beruházások, valamint , a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 4 000 000 4 000 000 Igen 4 000 000 0 0 0 175 000 497 000 695 000 4 260 000

4.
AJAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 3 HUF fejlesztés Hitel 11 5 000 000 3 1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások 5 000 000 5 000 000 Igen 5 000 000 0 0 0 225 000 628 000 875 000 5 279 000

5.
BAJA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 5 158 947 208 1 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 158 947 208 158 947 208 Igen 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
BAKS KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 5 37 864 076 1 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 37 864 076 37 864 076 Igen 0 0 0 0 0 0 0 0

7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 330 000 000 330 000 000 330 000 000 Igen 330 000 000 0 0 0 4 042 500 8 085 000 42 075 525 320 213 025

7.1 1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 236 139 000 236 139 000 Igen

7.2 2
4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, 
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 30 000 000 30 000 000 Igen

7.3 3
4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, 
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 13 000 000 13 000 000 Igen

7.4 4 7.7. Város- és település-rehabilitáció 33 861 000 33 861 000 Igen

7.5 5 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 13 000 000 13 000 000 Igen

7.6 6
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 4 000 000 4 000 000 Igen

8.
CSENGER VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 6 20 000 000 1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés 20 000 000 20 000 000 Igen 20 000 000 0 0 0 862 667 5 058 200 4 829 400 13 115 400

9.
CSONGRÁD VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 10 171 825 000 1

4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztését 
szolgáló beruházások 171 825 000 171 825 000 Igen 0 0 0 0 0 0 0 0

10.
FERTŐD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 156 538 000 1 4.1. Kulturális célú beruházások 156 538 000 156 538 000 Igen 156 538 000 0 0 0 3 429 302 24 648 568 23 811 192 143 407 964

11.

HOSSZÚHETÉNY 
KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 6 32 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 32 000 000 32 000 000 Igen 32 000 000 0 0 0 5 000 286 6 578 971 6 275 555 20 374 370

12.
IZSÁK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 44 400 000 1 2.2. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése 44 400 000 44 400 000 Igen 44 400 000 0 0 0 0 8 175 000 7 815 000 45 892 500
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Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai
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ügyletérték

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint
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13.
MÁRIAPÓCS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Pénzügyi lízing 6 5 592 000 1 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések 5 592 000 5 592 000 Igen 5 592 000 0 0 0 2 088 636 1 381 272 1 381 272 3 453 180

14.
MATTY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 4 2 158 000 1 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 2 158 000 2 158 000 Igen 2 158 000 0 0 0 556 559 651 614 612 742 709 263

15.
MEDINA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF

adósságmegújítás 
szerződésódosításs
al Kölcsön 5 7 643 049 0 0 0 0 Igen 7 643 049 0 0 0 1 996 610 1 882 430 1 793 978 3 345 375

16.
MEZŐTÚR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 5 40 178 531 1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 40 178 531 40 178 531 Igen 2 869 895 11 479 580 11 479 580 14 349 476 4 670 890 12 806 629 12 332 683 14 822 671

17.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 844 289 000 844 289 000 844 289 000 Igen 844 289 000 0 0 0 11 291 584 33 736 147 42 844 149 1 030 616 140

17.1 5
4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, 
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 155 041 000 155 041 000 Igen

17.2 7

6.2. Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, 
hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges 
beruházások finanszírozása 68 211 000 68 211 000 Igen

17.3 10
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 196 811 000 196 811 000 Igen

17.4 14 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 1 889 000 1 889 000 Igen

17.5 15
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 422 337 000 422 337 000 Igen

18.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Hitel 10 2 103 620 000 2 103 620 000 2 103 620 000 Igen 2 103 620 000 0 0 0 22 507 176 84 056 565 106 749 950 2 567 795 826

18.1 1 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 27 470 000 27 470 000 Igen

18.2 2 1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások 197 019 000 197 019 000 Igen

18.3 3 1.5. Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások 56 356 000 56 356 000 Igen

18.4 4
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 16 000 000 16 000 000 Igen

18.5 6

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, valamint a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 3 000 000 3 000 000 Igen

18.6 7

6.2. Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, 
hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges 
beruházások finanszírozása 129 315 000 129 315 000 Igen

18.7 8 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 463 285 000 463 285 000 Igen

18.8 9 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések 30 000 000 30 000 000 Igen

18.9 10
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 579 237 000 579 237 000 Igen
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18.10 11 7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 23 000 000 23 000 000 Igen

18.11 12 7.7. Város- és település-rehabilitáció 25 000 000 25 000 000 Igen

18.12 13 7.8. Köztemető fejlesztése 10 920 000 10 920 000 Igen

18.13 14 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 97 058 000 97 058 000 Igen

18.14 15
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 445 960 000 445 960 000 Igen

19.
NAGYKÁLLÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 10 415 740 600 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 415 740 600 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0

20.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 10 750 000 000 750 000 000 750 000 000 Igen 750 000 000 0 0 0 9 660 000 38 325 000 38 325 000 903 195 000

20.1 1
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 14 535 000 14 535 000 Igen

20.2 2
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 16 830 000 16 830 000 Igen

20.3 3
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 23 630 000 23 630 000 Igen

20.4 4
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 9 775 000 9 775 000 Igen

20.5 5
2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely kialakítását 
nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 21 505 000 21 505 000 Igen

20.6 6
2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely kialakítását 
nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 64 430 000 64 430 000 Igen

20.7 7
3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 34 765 000 34 765 000 Igen

20.8 8

3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a 
gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye 
létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 35 020 000 35 020 000 Igen

20.9 9
3.5. Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 36 550 000 36 550 000 Igen

20.10 10

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, valamint a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 7 049 000 7 049 000 Igen

20.11 11
5.3. Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek, szűrőállomások, 
gondozók fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 4 250 000 4 250 000 Igen

20.12 12 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 304 714 000 304 714 000 Igen

20.13 13
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 176 947 000 176 947 000 Igen
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21.
ÓCSA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 8 30 000 000 1

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 30 000 000 30 000 000 Igen 30 000 000 0 0 0 927 000 1 254 000 6 389 609 27 372 391

22.
OROSZLÁNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 5 500 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 500 000 000 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0

23.
TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF adósságmegújítás Hitel 5 194 444 444 0 0 0 0 Igen 194 444 444 0 0 0 3 596 790 40 226 799 50 285 387 119 362 340

24.
TÉT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés

Halasztott fizetés, 
részletfizetés 3 38 100 000 1

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 38 100 000 38 100 000 Igen 38 100 000 0 0 0 12 700 000 12 700 000 12 700 000 0

25.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 5 35 266 500 1 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 35 266 500 35 266 500 Igen 35 266 500 0 0 0 1 477 666 9 317 605 8 958 670 20 826 337

26.

TÖKÖL ÉS TÉRSÉGE 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 
ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS 1 HUF fejlesztés Hitel 16 116 078 900 1 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 116 078 900 116 078 900 Igen 116 078 900 0 0 0 5 950 197 5 174 000 5 140 000 148 190 017

27.

ÚJSZENTMARGITA 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 15 32 000 000 1

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 32 000 000 32 000 000 Igen 32 000 000 0 0 0 769 440 1 285 760 2 965 816 38 194 119
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A Kormány 1525/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
a 2015. évi Nemzeti Vágta rendezvénysorozat támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a 2015. évi Nemzeti Vágta rendezvénysorozat támogatása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján 150,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel 
nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32.  Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára 
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1525/2015. (VII. 31.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

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
XVII.

20
38

280845 7
K5 150,0

XI.
297102 32

K5 Egyéb működési célú kiadások -150,0

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XVII.

20
38

280845 7
150,0

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 150,0 150,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Állami többletfeladatok
Egyéb feladatok

Egyéb működési célú kiadások

2 példány
1 példány

Állami többletfeladatok

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Egyéb feladatok

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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
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A Kormány 1526/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján 300,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység 
támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára, a  Kvtv. XI. Miniszterelnökség fejezet,  
32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1526/2015. (VII. 31.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
XX. Emberi erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

25155 4 Versenysport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 300,0

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -300,0

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

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

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

hatása
XX. Emberi erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

25155 4 Versenysport támogatása 300,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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 300,0 300,0
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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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 1527/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése és korszerűsítése érdekében
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján 1000,0 millió forint egyszeri 

átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím,  
23. Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszafizetési kötelezettség tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. június 30.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2016. évben 1200,0 millió forint, a  2017. évben 
300,0 millió forint XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
33. Hazai fejlesztési programok alcím, 23. Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése jogcímcsoport javára történő 
biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2016. évi forrás tekintetében a felmerülés ütemében
 a 2017. évi forrás tekintetében a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1527/2015. (VII. 31.) Korm. határozathoz
1. melléklet a        /2015. (       ) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

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
XVII.

20
33

23
K8 1 000,0

XI.
297102 32

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 000,0

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XVII.

20
33

23
1 000,0

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 1 000,0 1 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

2 példány
1 példány

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Hazai fejlesztési programok

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése
Hazai fejlesztési programok

Egyéb felhalmozási célú kiadások



18528 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 112. szám 

A Kormány 1528/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
a bánsági magyarság közösségi célokat szolgáló beruházásának finanszírozása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján elrendeli a  bánsági magyarság 

közösségi célokat szolgáló beruházásának finanszírozása érdekében szükséges 150,0 millió forint, 1.  melléklet 
szerinti egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
cím terhére;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás, illetve visszafizetés tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2016. február 28.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy 2016. évben 300,0 millió forintot biztosítson a célok megvalósítására;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy 2017. évben 200,0 millió forintot biztosítson a célok megvalósítására.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1528/2015. (VII. 31.) Korm. határozathoz  1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 150,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0
XI. Miniszterelnökség

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -150,0

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 150,0

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

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 150,0 150,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány
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A Kormány 1529/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
a vajdasági magyar falu-, tanya- és peremkerületi gondnoki rendszer kialakítása és működtetése érdekében 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján elrendeli a  vajdasági magyar falu-, 

tanya- és peremkerületi gondnoki rendszer kialakítása és működtetése érdekében szükséges 100,0 millió forint, 
1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszafizetési 
kötelezettséggel a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen 
Gábor Alap támogatása alcím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 32. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

Az elszámolás, illetve visszafizetés tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelő miniszterelnök-helyettes
Határidő:  2016. augusztus 31.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a célok megvalósítására és a rendszer működésére a 2016. évtől évente 
60,0 millió forint biztosításáról gondoskodjon a Bethlen Gábor Alapban.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a költségvetés tervezésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1529/2015. (VII. 31.) Korm. határozathoz
 1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
XLII. A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 100,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 60,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -100,0

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100,0

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

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 100,0 100,0
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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

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

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

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
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A Kormány 1530/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
a vajdasági Pannon Televízió és Rádió működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján elrendeli a  vajdasági 
Pannon Televízió és Rádió működésének finanszírozása érdekében szükséges 60,0 millió forint, 1.  melléklet 
szerinti egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

Az elszámolás, illetve visszafizetés tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelő miniszterelnök-helyettes
Határidő:  2016. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1530/2015. (VII. 31.) Korm. határozathoz
 1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
XLII. A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 60,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 60,0
XI. Miniszterelnökség

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -60,0

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 60,0

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

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 60,0 60,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány



18534 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 112. szám 

A Kormány 1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján elrendeli az  erdélyi oktatási és 

kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozásához szükséges 1470,4 millió forint, 
1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszafizetési 
kötelezettséggel a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen 
Gábor Alap támogatása alcím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 32. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

Az elszámolás, illetve visszafizetés tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelő miniszterelnök-helyettes
Határidő:  2016. június 30.

 2.  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy 2016. évben 130 millió forintot biztosítson a célok megvalósítására;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a felmerülés ütemében

 3.  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy 2017. évben 80 millió forintot biztosítson a célok megvalósítására.
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozathoz
 1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 470,4
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 470,4
XI. Miniszterelnökség

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 470,4

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 470,4

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

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 1 470,4 1 470,4
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány



18536 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 112. szám 

A Kormány 1532/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
a felvidéki kulturális célú beruházások, fejlesztések támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján elrendeli a  felvidéki 
kulturális célú beruházások, fejlesztések támogatásának finanszírozása érdekében szükséges 50,0 millió forint, 
1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszafizetési 
kötelezettséggel a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen 
Gábor Alap támogatása alcím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás, illetve visszafizetés tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelő miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2016. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1532/2015. (VII. 31.) Korm. határozathoz
 1. melléklet a ....../2015.(......) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 50,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0
XI. Miniszterelnökség

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -50,0

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50,0

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

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 50,0 50,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány



18538 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 112. szám 

A Kormány 1533/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
az Európa Kollégium működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján elrendeli az  Európa Kollégium 

működésének finanszírozása érdekében szükséges 65,0 millió forint, 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását 
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára, a  Kvtv. 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

Az elszámolás, illetve visszafizetés tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelő miniszterelnök-helyettes
Határidő:  2016. február 28.

 2.  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európa Kollégium működésére 2016. évtől évente 200,0 millió forint 
biztosításáról gondoskodjon a Bethlen Gábor Alapban.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a költségvetés tervezésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1533/2015. (VII. 31.) Korm. határozathoz
 1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
XLII. A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 65,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65,0
XI. Miniszterelnökség

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -65,0

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65,0

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

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 65,0 65,0
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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

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

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

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



18540 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 112. szám 

A Kormány 1534/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
a KEOP-3.1.4/15 azonosító számú („A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és vízpótlásának 
biztosítása” című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a  KEOP-3.1.4/15 azonosító számú „A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és vízpótlásának 

biztosítása” című projekt a  Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítására és vízpótlásának biztosítására irányuló 
kivitelezési munkák tárgyú közbeszerzési eljárás (a  továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához 
a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és 
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § 
(1) bekezdése alapján;

 2. tudomásul veszi, hogy a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható 
határideje 2015. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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