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III. Kormányrendeletek

A Kormány 218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény végrehajtásával összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi  
CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. és a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. § (1) bekezdése tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló  
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lajstromba a következőket kell bejegyezni:)
„i) a jármű tulajdonos természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárás,”

 (2) A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A lajstromba a következőket kell bejegyezni:)
„j) az a)–i) pontokban említett adatok megváltozása.”

 (3) A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a „bejegyzést” szövegrész helyébe a „bejegyzést – kivéve 
a (2) bekezdés i) pontját –” szöveg lép.

2. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 198/2000. (XI. 29.) 
Korm. rendelet] 12. § (1) bekezdése a következő 16. ponttal egészül ki:
(A lajstromba csak az úszólétesítményhez kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:)
„16. a jogosult természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárás.”

3. §  A 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 12.  § (2)  bekezdésében az „(1)  bekezdés 1–6.  pontjában” szövegrész helyébe 
az „(1) bekezdés 1–6. és 16. pontjában” szöveg lép.

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

4. §  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.  
(III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  arra feljogosított hatóság a  jármű lefoglalását a  forgalomból történő kivonás mellőzésével, vagy 
büntetőeljárásban a  bíróság a  jármű zár alá vételét rendelte el, továbbá ha a  Családi Csődvédelmi Szolgálat 
a  természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárásról értesít,   ennek tényét – az  elidegenítési 
és terhelési tilalom egyidejű bejegyzésével – a nyilvántartásban haladéktalanul rögzíteni kell. A jármű forgalomból 
történő kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság határozata tartalmazza az elidegenítési és terhelési tilalom 
nyilvántartási bejegyzésének megtörténtét.”

5. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 152/2014.  
(VI. 6.) Korm. rendelet] 81. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében előkészíti)
„g) a  cégnyilvánosságra, a  bírósági cégeljárásra, a  csődeljárásra, a  természetes személyek adósságrendezésére, 
az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra,”
(vonatkozó jogszabályokat.)

7. §  A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 82. § (8) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében)
„h) koordinálja az  alaptevékenysége szerint magánjogi, valamint nemzetközi magánjogi jogegységesítéssel 
foglalkozó nemzetközi szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.”

6. Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX.18) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 233/2014. (IX. 18.)  
Korm. rendelet] 1/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. A  fővárosi és megyei kormányhivatalok áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és 
a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatainak szakmai irányítása
2/A.  § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal áldozatsegítési, valamint jogi segítségnyújtási feladatköreinek 
gyakorlásával összefüggésben az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 9.  § 
g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító 
miniszterként a miniszter és az áldozatsegítésért felelős miniszter gyakorolja.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó felügyelői feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 
9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter 
gyakorolja.
(3) A  fővárosi és megyei kormányhivatal természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatköreinek 
gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi 
ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.”

9. § (1) A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Igazságügyi Hivatal)
„b) módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az  áldozatsegítési, jogi 
segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és a  természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő 
feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását, valamint képzéseket, illetve 
továbbképzéseket szervez az önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, valamint a felszámolói 
és vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek részére,”
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 (2) A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Igazságügyi Hivatal)
„e) az  a)–c)  pontban, a  (2) és (3)  bekezdésben, valamint a  7/B.  §-ban meghatározott feladatok és tevékenységek, 
valamint a  miniszter és az  áldozatsegítésért felelős miniszter 2/A.  § szerinti szakmai irányítói jogköreinek ellátása 
érdekében országosan egységes informatikai rendszert működtet,”

10. §  A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § Az Igazságügyi Hivatal
a) a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény alapján ellátja a  Családi Csődvédelmi Szolgálat 
központi szervének jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az  ezzel összefüggő koordinációs és 
a tájékoztatási feladatokat,
b) a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
feladataival összefüggésben hatásvizsgálatokat készít elő   és közreműködik a  statisztikai információrendszer 
kialakításában, működtetésében.”

7. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelethez

A 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet melléklete a következő 25. és 26. sorral egészül ki:
  (A nyilvántartás megnevezése  Adatfeldolgozó  Az adatfeldolgozó által 

végzett adatfeldolgozás köre

 Az adatfeldolgozó 

igénybevételének jellege)

„

25. természetes személyek 
közhiteles országos 
adósságrendezési 
nyilvántartása, 
az adósságrendezési 
eljárással összefüggő 
hirdetményi rendszer

Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Kft.

elektronikus 
adatfeldolgozás

az adatkezelő 
döntésétől függő

26. természetes személyek 
adósságrendezési 
eljárásával összefüggő 
nyomtatványellenőrzési 
és nyomtatványkitöltő 
informatikai rendszer 

NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

elektronikus 
adatfeldolgozás

az adatkezelő 
döntésétől függő

”
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A Kormány 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelete
az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére 
irányuló beruházás magvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló  
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

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,
a 7.  § tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182.  § (1)  bekezdés 18.  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 Kiskunhalas, Szegedi út 73–75. 
szám alatti és 6012/2 helyrajzi számú ingatlanon a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, illetve a Rendőrség által 
megvalósítandó Kiskunhalas Menekültügyi és Migrációs Központ (a  továbbiakban: Kiskunhalas MMK) kialakítását 
szolgáló, a  Kiskunhalas MMK létesítményeinek az  építésére, felújítására irányuló beruházásokkal (a  továbbiakban: 
Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §  A Beruházással 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 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

5. § (1) A  Beruházás 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.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §  A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 1.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem terjed ki a  rendelet hatálya a  védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, 
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
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szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, a  közbeszerzési törvény 
9.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontja alá eső, a  Magyar Honvédség műveleti alkalmazásával közvetlenül összefüggő 
beszerzésekre, a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek 
beszerzéseire, a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek 
beszerzéseire, a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
állami protokoll feladatokkal összefüggő beszerzéseire, a  Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire, a  honvédelemről 
és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi  
CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatokkal összefüggő beszerzésekre, az ideiglenes 
biztonsági határzárral kapcsolatos beszerzésekre, valamint azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása részben 
vagy egészben nem hazai költségvetési forrásból történik.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelethez

A Beruházás 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 a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 27/2015. (VIII. 6.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet 
módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (6)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet (a  továbbiakban: R.) 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 27/2015. (VIII. 6.) MNB rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 121 sorában az R26 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatók körét meghatározó mező helyébe 
a következő mező lép:

(Az adatszolgáltatók köre)

 
(121) 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: NAV)

 2.  Az R. 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 4 és 5 sorral egészül ki:

(Azonosító 

kód
Megnevezés Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága teljesítésének módja határideje címzettje)

4 Z04
Természetes személyek 
anonimizált jövedelmi adatai

NAV
megállapodás 
szerint

elektronikus úton 
(elektronikus 
adathordozó)

megállapodás 
szerint

MNB Statisztikai 
igazgatóság

5 Z05
Központi hitelinformációs 
rendszer anonimizált adatai

központi hitelinformációs 
rendszert működtető 
pénzügyi vállalkozás

megállapodás 
szerint

elektronikus úton 
(elektronikus 
adathordozó)

megállapodás 
szerint

MNB Statisztikai 
igazgatóság
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2. melléklet a 27/2015. (VIII. 6.) MNB rendelethez

1. Az R. 2. melléklet II. pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki:
„MNB azonosító: Z04

Kitöltési előírások
Természetes személyek anonimizált jövedelmi adatai
A NAV által gyűjtött, egyedi szintű, a természetes személyek jövedelmét leíró, éves anonimizált adatait az MNB-vel 
megkötött, mindenkor hatályos adatátadási szerződésnek megfelelően, az  adatokat személyes jellegüktől 
megfosztva és anonim kapcsolati kóddal ellátva köteles megküldeni az MNB részére.

MNB azonosító: Z05

Kitöltési előírások
Központi hitelinformációs rendszer anonimizált adatai
A központi hitelinformációs rendszert működtető pénzügyi vállalkozás a  központi hitelinformációs rendszerben 
tárolt, illetve az  annak működtetése során kezelt egyedi adatokat az  MNB-vel megkötött, mindenkor hatályos 
adatátadási szerződésnek megfelelően, az adatokat személyes jellegüktől megfosztva és anonim kapcsolati kóddal 
ellátva köteles megküldeni az MNB részére.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 47/2015. (VIII. 6.) BM rendelete
az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. adatfeldolgozó szerv: a  menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 

(a továbbiakban: IRM rendelet) 6. § (2) bekezdése szerinti szerv;
2. ellenőrző hatóság: a  603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: Eurodac 

II. rendelet) 6. cikk (1) bekezdése alapján az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság;
3. fogvatartott: harmadik országbeli állampolgár, aki az  elfogás és a  kiutasítás közötti teljes időszakban őrizet 

vagy fogvatartás alatt áll;
4. idegenrendészeti hatóság: a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

2007.  évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Harmvhr.)  
1. § c) és f ) pontja szerinti hatóság;

5. kijelölt hatóságok: az  Eurodac II. rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése alapján az  általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv, a  Terrorelhárító Központ, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó 
hatóságai;

6. menekültügyi hatóság: az IRM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti hatóság;
7. nemzeti hozzáférési pont: az Eurodac II. rendelet 2. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a Bűnügyi Szakértői és 

Kutatóintézet.

2. A dublini rendszer hatékony alkalmazását szolgáló eljárás szabályai

2. § (1) A  menekültügyi hatóság az  elismerését kérő ujjnyomatát a  menekültügyi hatóságnál benyújtott elismerés iránti 
kérelem benyújtását követő negyvennyolc órán belül rögzíti és haladéktalanul továbbítja az  adatfeldolgozó szerv 
felé.

 (2) Az adatfeldolgozó szerv haladéktalanul, de legkésőbb az elismerés iránti kérelem benyújtásától számított hetvenkét 
órán belül továbbítja az Eurodac központi rendszerbe az Eurodac II. rendelet 11. cikke szerinti adatokat.

 (3) A menekültügyi hatóság az elismerését kérőt az ujjnyomat-vételkor az Eurodac II. rendelet 29. cikk (1) bekezdésében 
és a  604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: Dublin III. rendelet) 4.  cikk 
(1)  bekezdésében foglaltakról az  általa értett nyelven, vagy olyan nyelven, amelyet ésszerűen feltételezhetően 
megért, írásban és szükség esetén szóban tájékoztatja.

 (4) Az  ujjnyomatvétel megtagadása esetén az  elismerését kérőt annak következményeiről az  általa értett nyelven, 
vagy olyan nyelven, amelyet ésszerűen feltételezhetően megért, írásban és szükség esetén szóban tájékoztatni kell. 
A tájékoztatást követően az ujjnyomatvételt ismételten meg kell kísérelni.

3. § (1) A Dublin III. rendelet szerinti eljárás keretében történő át-, vagy visszavétel esetén az eljáró idegenrendészeti vagy 
menekültügyi hatóság az  elismerését kérő megérkezése napjáról az  érkezést követő negyvennyolc órán belül 
tájékoztatja az adatfeldolgozó szervet.

 (2) Ha az  elismerését kérő bizonyíthatóan elhagyta a  tagállamok területét, vagy az  elismerés iránti kérelme 
visszavonását vagy elutasítását követően elrendelt kitoloncolását végrehajtották, az  idegenrendészeti hatóság 
a  távozás vagy kitoloncolás napjáról, a  távozás tudomásra jutásától, vagy a  kitoloncolás végrehajtásától számított 
negyvennyolc órán belül tájékoztatást küld az adatfeldolgozó szerv felé.
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 (3) A menekültügyi hatóság Magyarország felelősségét a Dublin III. rendelet 17. cikk (1) bekezdése alapján megállapító 
döntés meghozatalának időpontjáról a döntés meghozatalától számított negyvennyolc órán belül tájékoztatást küld 
az adatfeldolgozó szerv felé.

 (4) Az  adatfeldolgozó szerv köteles az  (1)–(3)  bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján, a  tájékoztatást követő 
huszonnégy órán belül kiegészíteni vagy naprakésszé tenni az  elismerését kérő vonatkozásában a  központi 
rendszerbe továbbított adatokat.

4. §  Ha a  menekültügyi hatóság megállapítja, hogy az  elismerését kérő vagy a  nemzetközi védelemben részesített 
az ujjnyomatvétel időpontjától számított tíz éven belül szerzett magyar állampolgárságot, erről az adatfeldolgozó 
szervet haladéktalanul tájékoztatja. Az  adatfeldolgozó szerv a  tájékoztatást követően haladéktalanul intézkedik 
az érintett személyre vonatkozó adatok törlése iránt.

5. § (1) Az  idegenrendészeti hatóság az ujjnyomatot az elfogást követő negyvennyolc órán belül rögzíti és haladéktalanul 
továbbítja az  adatfeldolgozó szerv felé, kivéve, ha a  harmadik országbeli állampolgár kitoloncolására az  elfogást 
követően azonnal sor kerül, továbbá, fogvatartott esetén.

 (2) Az  eljáró idegenrendészeti hatóság legkésőbb a  szabadítást megelőző munkanapon köteles a  nyomatlap 
megküldésével egyidejűleg tájékoztatni az adatfeldolgozó szervet a  fogvatartott harmadik országbeli állampolgár 
szabadításáról. Ha az  idegenrendészeti eljárásban az  őrizet megszüntetésére a  Harmvhr. 114.  § (2)  bekezdésében 
vagy a  126.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott idegenrendészeti hatóság hatáskörének megszűnése 
miatt kerül sor, és az  eljárás folytatására hatáskörrel rendelkező idegenrendészeti hatóság a  harmadik országbeli 
állampolgár őrizetét nem rendeli el, erről a  nyomatlap megküldésével egyidejűleg haladéktalanul köteles 
tájékoztatni az adatfeldolgozó szervet.

 (3) Az  adatfeldolgozó szerv haladéktalanul, de legkésőbb az  elfogástól számított hetvenkét órán belül, fogvatartott 
személyek esetén a  szabadon bocsátást megelőzően továbbítja a  központi rendszerbe az  Eurodac II. rendelet 
14. cikk (2) bekezdése szerinti adatokat.

 (4) A  harmadik országbeli állampolgárt az  ujjnyomatvételt megelőzően az  Eurodac II. rendelet 29.  cikk 
(1) bekezdésében és a Dublin III. rendelet 4. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az általa értett nyelven 
vagy olyan nyelven, amelyet ésszerűen feltételezhetően megért, írásban és szükség esetén szóban tájékoztatni kell.

 (5) Az  ujjnyomatvétel megtagadása esetén a  harmadik országbeli állampolgárt annak következményeiről az  általa 
értett nyelven, vagy olyan nyelven, amelyet feltételezhetően megért írásban és szükség esetén szóban tájékoztatni 
kell. A tájékoztatást követően az ujjnyomatvételt ismételten meg kell kísérelni.

6. § (1) Ha a  tiltott határátlépés vagy annak kísérlete során elfogott harmadik országbeli állampolgár számára a  Dublin 
III. rendelet 2.  cikk l)  pontja szerinti tartózkodási engedélyt állítottak ki, erről az  eljáró idegenrendészeti hatóság 
a döntés meghozatalától számított negyvennyolc órán belül tájékoztatja az adatfeldolgozó szervet.

 (2) Ha a  tiltott határátlépés vagy annak kísérlete során elfogott harmadik országbeli állampolgár bizonyíthatóan 
elhagyta a  tagállamok területét, az  eljáró idegenrendészeti hatóság a  tudomásra jutástól számított negyvennyolc 
órán belül tájékoztatja az adatfeldolgozó szervet.

 (3) Az adatfeldolgozó szerv az  (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján, a  tájékoztatást követő huszonnégy 
órán belül intézkedik a központi rendszerbe továbbított adatok törlése iránt.

 (4) Ha az idegenrendészeti hatóság hitelt érdemlő módon tudomást szerez arról, hogy a tiltott határátlépés vagy annak 
kísérlete során elfogott harmadik országbeli állampolgár valamely tagállamban állampolgárságot szerzett, erről 
haladéktalanul tájékoztatja az adatfeldolgozó szervet.

7. § (1) A menekültügyi hatóság az elismerését kérő menekültként vagy oltalmazottként történt elismeréséről tájékoztatja 
az  adatfeldolgozó szervet. A  tájékoztatást a  menekültügyi hatóság döntésének közlését, illetve a  bíróság 
döntésének kihirdetését követő öt munkanapon belül kell megküldeni.

 (2) Az  adatfeldolgozó szerv az  (1)  bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján, a  tájékoztatást követő huszonnégy 
órán belül intézkedik a  központi rendszerbe továbbított adatok Eurodac II. rendelet 18.  cikk (1)  bekezdés szerinti 
megjelöléséről.
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 (3) A  menekültügyi hatóság a  döntés jogerőre emelkedésétől számított öt munkanapon belül tájékoztatja 
az adatfeldolgozó szervet a menekült- vagy oltalmazott státusz megszűnéséről, vagy visszavonásáról.

 (4) Az  adatfeldolgozó szerv a  (3)  bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján, a  tájékoztatást követő huszonnégy órán 
belül intézkedik a központi rendszerbe továbbított adatok megjelölésének feloldása iránt.

3. A bűnüldözési célból történő hozzáférés szabályai

8. §  A kijelölt hatóságok a  hatáskörükbe tartozó ügyekben bűnüldözési – bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
megszakítása és nyomozása – célból, összehasonlításra irányuló, indokolással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújtanak be az ellenőrző hatósághoz az Eurodac II. rendeletben meghatározott feltételek és eljárásrend szerint.

9. § (1) Az  ellenőrző hatóság az  elektronikus kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a  kérelem 
beérkezését követő hetvenkét órán belül megvizsgálja, hogy fennállnak-e az  Eurodac II. rendelet 20.  cikkében 
meghatározott feltételek.

 (2) A feltételek fennállása esetén az ellenőrző hatóság az összehasonlításra irányuló kérelmet haladéktalanul továbbítja 
a nemzeti hozzáférési pontnak. A nemzeti hozzáférési pont haladéktalanul intézkedik az összehasonlítás elvégzése 
iránt, és annak eredményéről tájékoztatja az  ellenőrző hatóságot. Az  ellenőrző hatóság a  tájékoztatást követően 
haladéktalanul értesíti a megkereső kijelölt hatóságot az összehasonlítás eredményéről.

 (3) Az  ellenőrző hatóság haladéktalanul értesíti a  megkereső hatóságot az  Eurodac II. rendelet 20.  cikkében foglalt 
feltételek hiányáról.

 (4) Halaszthatatlan intézkedéskérés jelzéssel ellátott kérelem esetén – abban az esetben, ha a késedelem veszéllyel jár – 
az ellenőrző hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést utólag is elvégezheti, ilyen esetben a kérelmet a beérkezést 
követően haladéktalanul továbbítja a nemzeti hozzáférési pont felé.

 (5) Ha az ellenőrző hatóság az utólagos ellenőrzés során megállapítja, hogy az összehasonlítás kérésének az Eurodac 
II. rendelet szerinti feltételei nem álltak fenn, erről haladéktalanul értesíti a  kijelölt hatóságot, amely törli 
az összehasonlítás eredményét, és erről haladéktalanul értesíti az ellenőrző hatóságot.

4. Záró rendelkezések

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

11. § (1) E  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 4. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) E  rendelet a  harmadik országbeli állampolgár vagy 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 rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok 
összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a  tagállamok bűnüldöző hatóságai és az  Europol 
által az  Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a  szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző 
ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i, 603/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelete
a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó 
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet módosításáról

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

1. § (1) A  személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben 
(a  továbbiakban: R.) meghatározott – az  első fokon illetékes közlekedési hatóság (a  továbbiakban: közlekedési 
hatóság) által végzett – közigazgatási szolgáltatási eljárásokért az alább felsorolt körben igazgatási szolgáltatási díjat 
kell fizetni:
a) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadása,
b) a  személytaxi-vezetői vagy személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolvány kiadása, kérelemre történő 
módosítása, cseréje, pótlása,
c) az R. 8. § (3) bekezdésében és az R. 17. § (5) bekezdésében meghatározott vagyoni biztosíték felhasználásához 
szükséges hatósági jóváhagyás kiadása,
d) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély adataiban 
bekövetkezett változás miatt az engedély cseréje, pótlása,
e) a közlekedési hatóság által a személygépkocsira rendszeresített jel és azonosító szám kérelemre történő pótlása,
f ) a  személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata, amely magában 
foglalja a műszaki alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálatot 
is.”

 (2) A Rendelet 1. § (1) bekezdése a következő g)–i) ponttal egészül ki:
[A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: R.) meghatározott – az első fokon illetékes közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) 
által végzett – közigazgatási szolgáltatási eljárásokért az alább felsorolt körben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:]
„g) a  személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kivonat 
kiadása, cseréje, pótlása,
h) önálló diszpécserszolgálati tevékenységnek a vállalkozás részére történő engedélyezése,
i) önálló diszpécserszolgálati tevékenység végzésére kiadott engedély kérelemre történő módosítása, cseréje, 
pótlása.”

 (3) A Rendelet 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  igazgatási szolgáltatási díj mértéke az  (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott műszaki alkalmassági 
vizsgálatért az időszakos vizsgálat alapdíjaként meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegének másfélszerese.”

 (4) A Rendelet 1. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az igazgatási szolgáltatás díj mértéke
a) az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott eljárásért 3 400 Ft,
b) az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eljárásért 16 200 Ft,
c) az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott eljárásért 1 900 Ft.”

2. §  A Rendelet a következő 2/A. és 2/B. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A visszatérítéséről a jogorvoslati eljárás során hozott döntés jogerőre emelkedését követő tizenöt napon 
belül kell gondoskodni.
(2) Amennyiben a  visszatérítés kérelemre történik, a  kérelemben meg kell jelölni a  visszatérítés okát, 
a  számlatulajdonos nevét, a  fizetési számlaszámot vagy a  postai címet, ahová a  kérelmező a  visszatérített összeg 
kiutalását kéri. A  díj visszatérítését az  eljáró hatóság tizenöt napon belül a  kérelmező által megjelölt fizetési 
számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.
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2/B.  § Túlfizetés esetén az  eljáró hatóság a  díjtöbbletet kérelemre vagy hivatalból tizenöt napon belül visszatéríti, 
ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a rendeletben meghatározott 
mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.”

3. §  A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  befizetett díj a  Nemzeti Közlekedési Hatóság bevétele. A  díjak nyilvántartására és elszámolására 
az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.”

4. §  A Rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében az „A (2)  bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „A (2) és (2a)  bekezdés szerinti” 

szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében az „A (2) és (2a) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „A (2), (2a) és (2b) bekezdés 

szerinti” szöveg,
c) 4. § b) pontjában a „31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „31. § (2) bekezdésében” szöveg,
d) 4. § d) pontjában az „Itv. 34. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában” szövegrész helyébe az „Itv. 

82. §-ában” szöveg
lép.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. augusztus 7-én lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 4. § b) pontja a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 326/2015. (VIII. 6.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, továbbá a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy Orbán Gábornak, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának e megbízatása 2015. július 
31-ei hatállyal megszűnik.

Budapest, 2015. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/04466-2/2015.

A Kormány 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozata
a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 

22 244,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint;
az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: 2016. június 30.

 2. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy készítsen kormány-előterjesztést az  ideiglenes biztonsági határzárral 
kapcsolatban – az 1. pontban biztosítottakon felül – felmerülő további kiadási igények forrásszükségletéről.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

K1 Személyi juttatások 10,8
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,9
K3 Dologi kiadások 0,8

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -22 244,1

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K3 Dologi kiadások 767,4

2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

K3 Dologi kiadások 2 111,4
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
241189 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 186,2
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 21,6
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4,5
K3 Dologi kiadások 23,9

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K1 Személyi juttatások 9,3
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,3
K3 Dologi kiadások 2,0

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 1 469,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 396,7
K3 Dologi kiadások 2 147,0
K5 Egyéb működési célú kiadások 170,5
K6 Beruházások 4 697,3

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 1,7
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,5
K3 Dologi kiadások 95,3

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
K1 Személyi juttatások 433,2
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,1
K3 Dologi kiadások 3 630,0
K5 Egyéb működési célú kiadások 142,7
K6 Beruházások 5 775,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és Gyermekvédelmi Intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K1 Személyi juttatások 28,3
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7,7
K3 Dologi kiadások 4,0

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

K I A D Á S O K A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
015558 12 14,5

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 767,4
2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 2 111,4
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
241189 5 186,2

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 50,0
003737 5 Büntetés-végrehajtás 13,6
001580 7 Rendőrség 8 880,5
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 97,5
001755 5 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 10 083,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és Gyermekvédelmi Intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 40,0

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 22 244,1 22 244,1
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

1 példány

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

T Á M O G A T Á S A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

B E V É T E L

1 példány
1 példány
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A Kormány 1546/2015. (VIII. 6.) Korm. határozata
a főváros közösségi közlekedésének biztonságos működtetése érdekében az M3-as metróvonal felújításához 
szükséges állami kezesség nyújtásáról

A Kormány a  fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges időszerű feladatokról 
szóló 1654/2014. (XI. 17.) Korm. határozat teljesítése érdekében felhatalmazza a  nemzetgazdasági minisztert, 
hogy a  magyar állam nevében, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92.  § (1)  bekezdése, valamint 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 47. § (1) bekezdése alapján 100%-os 
mértékű, egyedi állami készfizető kezességet vállaljon Budapest Főváros Önkormányzatának a  „Kölcsönfelvétel 
az  M3 metróvonal felújításának finanszírozására” (M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött 
felújítása és az  ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása finanszírozása) tárgyban lefolytatott uniós 
eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött 
60 000,0 millió forint összegű kölcsönszerződésből származó fizetési kötelezettségeinek teljes körére a  vasúti és 
közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az  1191/69/EGK és az  1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályaival 
összhangban.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  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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