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III. Kormányrendeletek

A Kormány 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi államigazgatási 
szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (3) és 
(5) bekezdésében,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  melléklete az  1.  melléklet 
szerint módosul.

 (2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 265. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 240. § (1)–(3) és (7) bekezdése, valamint az 57. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

 1. Az R. 3. melléklete a következő 236–270. ponttal egészül ki:
„236. Az ügyfél vagy az  adatkérő – a  kormányhivatal által egészségbiztosítási feladatkörében kezelt – személyes, 
illetve egészségügyi adatai megismerésére vonatkozó kérelme
237. Azonnali pénzügyi segély iránti kérelem áldozatsegítő szolgáltatás keretében
238. Bűncselekmények áldozatainak okmánypótlásához hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
239. Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén
240. Költségek megtérítése iránti kérelem a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény 32. §-a alapján
241. Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő 
kifizetése iránti kérelem
242. Munkaviszony fennállásának okirati bizonyítása iránti kérelem
243. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem társas vállalkozó 
esetén
244. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanulószerződés 
alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén
245. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a  díjazás 
ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási, illetve vállalkozási jogviszony) esetén
246. Belföldinek nem minősülő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy kérelme 
a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt
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247. Húsvizsgálat iránti kérelem
248. Foglalkoztatást elősegítő, ajánlott képzésben történő részvétel képzési költségének támogatása iránti, illetve 
keresetpótló juttatás vagy kereset-kiegészítés megállapítása iránti kérelem
249. Földhasználati bejelentés
250. Kérelem a  gyám, a  gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez 
szükséges jóváhagyása iránt
251. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő 
jognyilatkozat jóváhagyására
252. Hadirokkant magasabb járadékosztályba való besorolása iránti kérelme
253. Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)
254. Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti 
kérelem
255. Álláskeresőként nyilvántartott időtartamra, az  utolsó munkáltató megnevezésére vonatkozó hatósági 
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
256. Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
257. Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem
258. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem
259. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatának elvégzésére irányuló kérelem
260. Digitális tachográf kártya kiadása iránti kérelem
261. Lassú járművek és pótkocsijaik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata elvégzésére irányuló kérelem
262. Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolására, vagy környezetvédelmi plakett pótlására 
irányuló kérelem
263. Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem
264. Előzetes eredetiségvizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelem
265. Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem
266. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata iránti kérelem
267. Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem
268. I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és felhasználására jogosító igazolványok 
kiadása iránti kérelem
269. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése
270. Hadigondozási igényjogosultság megállapítására vonatkozó kérelem”

 2. Az R 3. melléklet 233. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„233. Gyám, családba fogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem”

 3. Hatályát veszti az R. 3. melléklet 36. pontja.

2. melléklet a 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

Az R. 4. melléklete a következő 48–57. ponttal egészül ki:
„48. Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem
49. Álláskeresési járadék szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)
50. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem
51. Álláskeresés szünetelésének bejelentése nyilvántartásba vétel céljából
52. Álláskeresők nyilvántartásból való törlése iránti kérelem (bejelentés)
53. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem
54. Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem
55. Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat
56. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat (6 havi minimálbérre)
57. Munkahely-megőrzési támogatás iránti kérelem”
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A Kormány 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete
az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá
az 1. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) és y) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím és az  1–3.  melléklet tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § 
(1) bekezdés f ) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § 
(1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában, 
és a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.)  
Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) mint 

módszertani feladatokat ellátó szerv” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
módszertani feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége (a  továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó 
szerv)” szöveg,

b) 2.  § (3) és (4)  bekezdésében a „Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szerv” 
szöveg

lép.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megelőző együttműködésen az Flt. szerinti együttműködést kell érteni, ideértve azokat az eseteket, amikor 
az  álláskeresőként való nyilvántartás az  Flt. 54.  § (14a)  bekezdés a)  pontja szerinti képzésben, vagy az  Flt. 54.  § 
(14a) bekezdés c) pontja szerinti közfoglalkoztatásban való részvétel miatt szünetel.”

3. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a) 15. § (2a) bekezdésében a „33. § (1a)” szövegrész helyébe a „33. § (1b)” szöveg,
b) 25.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a  továbbiakban: 

Főigazgatóság) mint módszertani feladatokat ellátó szerv” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal módszertani feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége (a  továbbiakban: módszertani 
feladatokat ellátó szerv)” szöveg,
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c) 26.  § (1)  bekezdésében a „Főigazgatóságot” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szervet” 
szöveg,

d) 26. § (3), (5) és (6) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében, valamint a 29. § (1) bekezdésében a „Főigazgatóság” 
szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szerv” szöveg,

e) 26.  § (4)  bekezdésében a  „Főigazgatóság” szövegrészek helyébe a  „módszertani feladatokat ellátó szerv” 
szöveg, a „Főigazgatóságnak” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szervnek” szöveg,

f ) 28. § (1) bekezdésében a „Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szerv” szöveg, 
a „Főigazgatóságnak” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szervnek” szöveg,

lép.

3. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a  szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 16/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  fenntartó a  visszafizetendő szociális foglalkoztatási támogatás összege után a  folyósítás időpontjától 
a  visszafizetés időpontjáig – részletfizetési kedvezmény engedélyezése esetén az  engedélyezés napjáig – 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ügyleti kamatot, 
késedelem esetén késedelmi kamatot fizet.”

 (2) Az Szfr. 16/D. § (6) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Ha a  fenntartó a  Hivatal által meghatározott feltételeket nem teljesíti, a  Hivatal a  részletfizetési engedélyt 
visszavonja.”

 (3) Az Szfr. 16/D. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a  fenntartó a  visszafizetési kötelezettségének, illetve kamatfizetési kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, és a követelés beszedési megbízás benyújtásával nem vagy csak részben érvényesíthető, a fennmaradt 
követelést és annak kamatait az állami adóhatóság a Hivatal megkeresésére adók módjára hajtja be.”

5. §  Az Szfr.
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) módszertani feladatokat ellátó szervezeti 
egységétől” szöveg, a  „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a  „Hivatal 
módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége” szöveg,

b) 3.  § (3)  bekezdésében a  „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a  „Hivatal 
módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége” szöveg,

c) 6.  § (1)  bekezdésében a  „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól” szövegrész helyébe a  „Hivatal 
módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységétől” szöveg,

d) 6.  § (8)  bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal)” szövegrész 
helyébe a „Hivatal” szöveg,

e) 11. § (3) bekezdés d) pontjában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Hivatal 
módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége” szöveg,

f ) 16/D. § (6) bekezdésében a „6 hónapot” szövegrész helye a „12 hónapot” szöveg
lép.

6. §  Az Szfr. 16/D. § (8) bekezdése hatályát veszti.

4. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Tkr.) 2. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe)
„c) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén az  adott napon az  azzal az  ellátottal teljesített 
feladatmutató, aki ugyanazon a napon az Szt. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya 
alá nem tartozó
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ca) gyermekjóléti alapellátásban – a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével –,
cb) szociális szakosított ellátásban – az éjjeli menedékhely kivételével – vagy
cc) gyermekvédelmi szakellátásban
is részesül, a (8) és (8a) bekezdésben meghatározott kivételekkel.”

 (2) A Tkr. 2. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Közösségi alapellátás esetén figyelembe kell venni az  azzal az  ellátottal teljesített feladatmutatót, aki 
ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy szenvedélybetegek rehabilitációs 
célú lakóotthonában bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.”

8. §  A Tkr. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29.  § Az  egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (7) bekezdés c) pontját, 2. § (8) bekezdés c) pontját és 2. § 
(8a) bekezdését 2015. január 1-jétől, visszamenőlegesen is alkalmazni kell.”

9. §  A Tkr.
a) 2.  § (8)  bekezdés c)  pontjában a  „gondozóházában” szövegrész helyébe a  „gondozóházában, időskorúak 

gondozóházában” szöveg,
b) 6.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Hivatal 

módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti a Tkr. 2. § (8) bekezdés a) pontja.

5. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. alcímének címsora 
helyébe a következő alcím lép:
„2. A Főigazgatóság feladat- és hatásköre”

12. §  Hatályát veszti a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
a) 3. alcímének alcíme,
b) 5. § (1) és (2) bekezdése.

6. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 5. § (2) bekezdése a következő első 
mondattal egészül ki:
„A megyei működést engedélyező szervek hatósági eljárásaiban a  fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és 
a felügyeleti szerv a Hivatal.”

14. §  Az Sznyr. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedélyes bejegyzése iránti első fokú eljárásban a szakmai programot
a) a b) és a c) pontban foglaltak kivételével a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége,
b) gyermekek napközbeni ellátása esetén a  c)  pontban foglaltak kivételével a  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet (a továbbiakban: Intézet),
c) a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén – ide nem értve magát a kijelölt egyházi módszertani 
intézményt – a kijelölt egyházi módszertani intézmény
szakértőként véleményezi.”
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15. § (1) Az Sznyr. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  megyei működést engedélyező szerv a  szakmai program véleményezésére a  20.  § (2)  bekezdésében 
foglaltak szerint a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységét, az  Intézetet, illetve a kijelölt egyházi 
módszertani intézményt szakértőként rendeli ki
a) fenntartóváltozás esetén, az általános jogutódlással történő fenntartóváltozás kivételével,
b) ha a módosítás új szolgáltatás vagy szociális szolgáltatás esetén új ellátotti csoport bejegyzésére irányul, vagy
c) ha szakértő kirendelése a működést engedélyező szerv szerint a szakmai program módosulása miatt egyéb okból 
szükséges.”

 (2) Az Sznyr. 32. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart)
„e) családok átmeneti otthona esetén, ha a módosítás célja félutas ház bejegyzése, valamint”

 (3) Az Sznyr. 32. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart)
„f ) az a)–e) pontban nem említett esetben, ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt.”

16. § (1) Az Sznyr. 41. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben 
nem állítja helyre, a  működést engedélyező szerv a  jogsértés jellegétől és súlyától függően, az  ellátottak érdekeinek 
figyelembevételével)
„i) az 1. melléklet 3.1.27.2. és 3.1.27.3. pont szerinti adatokat törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból,”

 (2) Az Sznyr. 41. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben 
nem állítja helyre, a  működést engedélyező szerv a  jogsértés jellegétől és súlyától függően, az  ellátottak érdekeinek 
figyelembevételével)
„o) a  szolgáltatói nyilvántartás adatait az  ellenőrzés során megállapított tényeknek és a  jogszabályoknak 
megfelelően – az  a) és e)–i)  pontban foglaltakon túl – hivatalból módosíthatja, ha a  fenntartó elmulasztott 
adatmódosítást kérni.”

17. §  Az Sznyr. 14. alcíme a következő 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A.  § (1) Az  Szt. 92/K.  § (8)–(10)  bekezdése és a  Gyvt. 98.  § (11)–(14)  bekezdése szerinti közzétételről a  Hivatal 
gondoskodik.
(2) Ha a közzétételre kerülő döntést a megyei működést engedélyező szerv hozta, a közzétételre kerülő adatokról  
– a szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszerén keresztül – haladéktalanul értesíti a Hivatalt.”

18. § (1) Az Sznyr. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  gyermekek napközbeni ellátásának a  Hivatal által lefolytatott ellenőrzése során a  szakmai programban 
foglaltak megvalósulása vagy a  szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése 
szükséges, a Hivatal az Intézetet rendeli ki szakértőnek.”

 (2) Az Sznyr. 44. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Hivatal ellenőrzésére a  36.  § (3)  bekezdésében, a  37.  § (6) és (7)  bekezdésében, a  39.  § (3), (4) és 
(6)  bekezdésében, a  40–43.  §-ban, valamint gyermekek napközbeni ellátása esetén a  37.  § (2)–(4)  bekezdésében 
foglaltakat alkalmazni kell azzal, hogy a Hivatal a bírságot kiszabó jogerős határozat másolatát a miniszternek küldi 
meg.”

19. §  Az Sznyr. 17. alcíme a következő 50/B. §-sal egészül ki:
„50/B.  § (1) Az  egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel megállapított szabályokat a 2015. szeptember 1-jén folyamatban lévő hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A fenntartó 2015. október 2-áig köteles kérelmezni a 2015. augusztus 31-én működő krízisközpontjának, félutas 
házának és titkos menedékházának a bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba.
(3) A  Szt. 136.  § (5)  bekezdése szerint befogadásra kerülő engedélyesekről és feladatmutatókról a  Hivatal 
2015. szeptember 4-éig adatot szolgáltat a  megyei működést engedélyező szerveknek és az  igazgatóságnak. 
A befogadást – az adatszolgáltatás alapján – a megyei működést engedélyező szerv 2015. október 31-éig hivatalból 
jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba.”
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20. § (1) Az Sznyr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Sznyr. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Sznyr. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

21. §  Az Sznyr.
a) 13. § (1) bekezdésében a „Hivatal honlapján” szövegrész helyébe a „Szociális Ágazati Portálon” szöveg,
b) 18. § (3) bekezdés g) pontjában a „külső férőhelyek” szövegrész helyébe a „külső férőhelyek vagy a félutas ház” 

szöveg,
c) 19. § (9) bekezdésében a „Külső férőhelyek” szövegrész helyébe a „Külső férőhelyek, félutas ház” szöveg,
d) 20. § (3) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében a „Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal módszertani 

feladatokat ellátó szervezeti egysége, az Intézet” szöveg, a „Főigazgatóságnak” szövegrész helyébe a „Hivatal 
módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységének, az Intézetnek” szöveg,

e) 20. § (4) bekezdésében a „(lakrészben)” szövegrész helyébe a „(lakrészben), a félutas házban” szöveg,
f ) 35. § (5) bekezdés a) pontjában a „halála esetén” szövegrész helyébe a „halála miatt” szöveg,
g) 35. § (5) bekezdés b) pontjában a „helyezése esetén” szövegrész helyébe a „helyezése miatt” szöveg,
h) 35. § (5) bekezdés c) pontjában a „ha” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak miatt, ha” 

szöveg,
i) 36. § (2) bekezdésében, 44. § (2) bekezdésében az „a Főigazgatóságnak” szövegrész helyébe az „az Intézetnek” 

szöveg,
j) 37.  § (1)  bekezdésében a „Főigazgatóságot” szövegrész helyébe a „Hivatal módszertani feladatokat ellátó 

szervezeti egységét, az Intézetet” szöveg,
k) 37. § (2) bekezdésében, 37. § (4) bekezdésében a „Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal módszertani 

feladatokat ellátó szervezeti egysége, az Intézet” szöveg,
l) 40. § (1) bekezdés b) pontjában, 41. § (2) bekezdés h) pontjában az „illetve a külső férőhelyet – szükség szerint 

a férőhelyszám egyidejű csökkentésével –” szövegrész helyébe az „a külső férőhelyet, illetve a félutas házat” 
szöveg

lép.

22. §  Hatályát veszti az Sznyr. 32. § (3) bekezdés d) pontjában a „valamint” szövegrész.

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

23. §  A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 6.  § (5)  bekezdésében a  „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál” szöveg,
b) 6.  § (6)  bekezdésében a  „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg
lép.

8. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nrszhr.) 3. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai feladatkörében
a) működést engedélyező szervként jár el, továbbá ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével, valamint az  ehhez szükséges iratminták 
kiadásával kapcsolatos egyéb feladatokat,
b) ellátja a szociális szolgáltatók és intézmények jelentési rendszerével kapcsolatos feladatokat,
c) ellátja a  szociális intézményi foglalkoztatással, a  szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és 
finanszírozásával kapcsolatos feladatokat,
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d) az  elsőfokú eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad a  szociális és a  gyermekjóléti szolgáltatások területi 
lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás (a  továbbiakban: befogadás) 
szakkérdésében,
e) ellátja az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak finanszírozásával kapcsolatos 
feladatokat,
f ) vezeti a  szociális szolgáltatások, a  gyermekjóléti alapellátások és a  gyermekvédelmi szakellátások 
finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartást,
g) vezeti a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartását,
h) vezeti az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzéket,
i) vezeti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzéket,
j) vezeti a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékét,
k) vezeti a  személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek 
működési nyilvántartását,
l) jogszabályban meghatározott személyt jelöl ki a komplex szükségletfelmérés elvégzéséhez,
m) ellátja a  központi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi információs rendszerek fejlesztésével és 
működtetésével kapcsolatos feladatokat,
n) működteti a Szociális Ágazati Portált,
o) módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,
p) részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés 
módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,
q) javaslatot tesz az  országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az  ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges 
források tervezésében,
r) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,
s) kutatásokat folytat és szervez,
t) hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít 
a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai döntések megalapozására,
u) közreműködik irányelvek és standardok kifejlesztésében a  Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához, 
valamint
v) pályázatkezelői feladatokat lát el.”

 (2) Az Nrszhr. 3. § (3) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(A Hivatal képzési feladatai körében)
„c) működteti a  szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerét, minősíti a  továbbképzési 
programokat, és
d) a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsgát szervez.”

25. §  Az Nrszhr. 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  Hivatal különös feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége (a  továbbiakban: módszertani 
feladatokat ellátó szervezeti egység) a  jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani 
szakértőként jár el
a) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és 
ellenőrzésével,
b) a szociális foglalkoztatás engedélyezésével és ellenőrzésével, és
c) az ápolási díj megállapításával
kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben.
(2) A Hivatal főigazgatója vagy más kormánytisztviselője nem utasíthatja a módszertani feladatokat ellátó szervezeti 
egység vezetőjét és ügyintézőit az  (1)  bekezdés szerinti szakvélemény elkészítése során. E  rendelkezés nem 
vonatkozik arra, ha a módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjét vagy ügyintézőjét feladat ellátására 
vagy mulasztás pótlására utasítják.
(3) A módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység a feladatainak ellátásába bevonhat, vagy egyes feladatainak 
ellátására pályázat alapján kijelölhet szakértőket, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókat, 
intézményeket, hálózatokat és szakmai szervezeteket.”
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26. §  Az Nrszhr. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Kormány az  Szt. 58.  § (1)  bekezdése szerinti és a  Gyvt. 96.  § (7)  bekezdése szerinti módszertani feladatokat 
ellátó szervként a módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységet jelöli ki.”

27. §  Az Nrszhr. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17.  § (1) E  rendeletnek az  egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel megállapított szabályait a  2015. szeptember 1-jén 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
(a továbbiakban: SZGYF) által kiadott szakvélemények 2015. augusztus 31-ét követően is felhasználhatók.
(2) A Hivatal a 2015. szeptember 1-jét megelőzően az SZGYF által ellátott feladat- és hatáskörei, valamint az átvett 
feladat- és hatáskörökhöz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz, valamint egyéb más, vagyoni értékű 
jogok tekintetében 2015. szeptember 1-jétől az  SZGYF jogutódja. E  kérdések rendezésére a  Hivatal és az  SZGYF 
megállapodást köt.
(3) A  Hivatal a  2015. szeptember 1-jét megelőzően a  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a  továbbiakban: 
NCSSZI) által ellátott feladat- és hatáskörei, továbbá az  átvett feladat- és hatáskörökhöz kötődő foglalkoztatotti 
állomány, tárgyi eszköz, valamint egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében 2015. szeptember 1-jétől az NCSSZI 
jogutódja. E kérdések rendezésére a Hivatal és az NCSSZI megállapodást köt.
(4) A projektmegvalósítás befejezését követően
a) a  TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002 azonosítószámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi 
stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása”,
b) a TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Szociális szolgáltatások modernizációja”,
c) a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Szociális képzések rendszerének modernizációja”, valamint
d) a TÁMOP-5.2.9-13/1-2014-0001 azonosítószámú „Legyen más a szenvedélyed!”
kiemelt projektek tekintetében a Hivatal az NCSSZI jogutódja.”

28. §  Hatályát veszti az Nrszhr. 4. § (1) bekezdésében az „az első fokú hatósági eljárás tekintetében” szövegrész.

9. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (2) A 20. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

 1.  Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó 
alábbi adatok:)
„3.1.27. családok átmeneti otthona:
3.1.27.1. férőhelyszám,
3.1.27.2. ha a családok átmeneti otthona krízisközpontként működik,
3.1.27.2.1. az erre vonatkozó adat,
3.1.27.2.2. a félutas ház címe,
3.1.27.3. ha a családok átmeneti otthona titkos menedékházként működik, az erre vonatkozó adat,”

 2.  Az Sznyr. 1. melléklet 3.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:)
„3.8. az  Szt. vagy a  Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám, 
feladatmutató esetén a  szolgáltatás befogadására és a  befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra, 
feladatmutatóra vonatkozó adatok, illetve az  arra a  szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra, 
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feladatmutatóra vonatkozó adat, amely után a  fenntartó az  Szt. vagy a  Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult 
költségvetési támogatásra azzal, hogy a befogadott és befogadás nélkül költségvetési támogatásra jogosító ellátotti 
létszám, férőhelyszám összesen nem lehet magasabb a bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál,”

2. melléklet a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

 1.  Az Sznyr. 5. melléklet 2.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.15. Családok átmeneti otthona esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.15.1. csatolni kell a  kötelezően alkalmazandó személyek és a  jogszabályban meghatározott munkakörben vagy 
önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem 
állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.15.2. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,
2.15.3. csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát, ha az engedélyes címe 
szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt 
adtak ki,
2.15.4. csatolni kell a  félutas ház elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha 
a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát.”

 2.  Az Sznyr. 5. melléklete a következő 2.16. ponttal egészül ki:
„2.16. Csatolni kell a  Hivatal előzetes szakhatósági hozzájárulását, ha a  fenntartó az  engedélyest költségvetési 
támogatással kívánja működtetni, az Szt. vagy a Gyvt. a befogadást előírja, és a fenntartó az előzetes szakhatósági 
hozzájárulást beszerezte. Ha a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást nem szerezte be, de az Szt. 58/A. § 
(2c)  bekezdés b)  pontja, illetve a  Gyvt. 145.  § (2c)  bekezdés b)  pontja szerinti feltételek fennállnak, csatolni kell 
a pályázat elnyerését igazoló dokumentumot.”

 3.  Az  Sznyr. 5.  melléklet 2.5.2., 2.6.2., 2.11.3.  pontjában az „a kérelem” szövegrész helyébe az „az engedélyes címe” 
szöveg lép.

 4.  Hatályát veszti az Sznyr. 5. melléklet 2.11. pontjában a „ , családok átmeneti otthona” szövegrész.

3. melléklet a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

 1.  Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.17. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:
3.1.17.1. család- és gyermekjóléti szolgálat,
3.1.17.2. család- és gyermekjóléti központ,”

 2.  Hatályát veszti az Sznyr. 1. melléklet 3.1.5. pontja.

A Kormány 222/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete
a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló  
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdés m) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a  szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) 
Korm. rendelet 17. §-a a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:
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„(5c) A  szociális foglalkoztatás 2016. év első félévi támogatására általános pályázatot nem kell kiírni, 
a  2015.  december 31-én hatályos támogatási szerződések hatálya 2016. június 30-ig meghosszabbodik, 
a támogatási időszak 2016. június 30-ig tart.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 223/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete
a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A halgazdálkodási és a  halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
Korm. rendelet] 4. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő r)–s) ponttal egészül ki:
[A halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) által nem megengedett 
módon vagy eszközzel, vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke]
„q) a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen őshonos hal kifogása esetén: 10 000–100 000 forint,
r) a  halfogásra alkalmas horgászkészség halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyása 
esetén: 10 000–30 000 forint,
s) a Hhvtv. 46. § (4) bekezdésében nem szereplő egyéb, a Hhvtv. 46. § (1) bekezdése szerinti tiltott fogási eszköz vagy 
mód alkalmazása esetén: 10 000–100 000 forint.”

2. §  A Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § A  nem fogható őshonos hal jogosulatlan kifogását megvalósító személlyel szemben kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke megegyezik a  halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 
rendeletben megállapított, az  őshonos halfajokra vonatkozó halgazdálkodási értékkel. Amennyiben a  halvédelmi 
bírság mértéke az  egyedenként számított és összesített érték alapján nem éri el a  15 000 forintot, akkor a  bírság 
mértékét 15 000 forintban kell megállapítani. A  bírság nem haladhatja meg a  Hhvtv. 67.  § (3)  bekezdése szerinti 
legmagasabb összeget.”

3. §  A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogását megvalósító 
személyre kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az  őshonos halfajokra vonatkozó halgazdálkodási értékkel. 
Amennyiben a  halvédelmi bírság mértéke az  egyedenként számított és összesített érték alapján nem éri el 
a 20 000 forintot, akkor a bírság mértékét 20 000 forintban kell megállapítani. A bírság összege nem haladhatja meg 
a Hhvtv. 67. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb összeget.”

4. §  A Korm. rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„3. Az eltiltás
15. § (1) Az állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy váltásától, illetve a halászati engedély 
kérelmezésétől való eltiltás (a továbbiakban együtt: eltiltás) időtartama:
a) az 1. § (2) bekezdésében, a 3. § a) pontjában, a 4. § k) és r) pontjában meghatározott esetekben: 3–6 hónap,
b) az 1.  § (1)  bekezdésében, a  3.  § b)  pontjában, a  4.  § q)  pontjában, a  12.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
esetekben: 3–12 hónap,
c) a 4. § s) pontjában, a 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben: 3–18 hónap,
d) a 9. § c) pontjában meghatározott esetekben: 6 hónap,



18602 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 115. szám 

e) a 3. § c) pontjában, a 4. § l) és n) pontjában, a 6. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben: 6–18 hónap,
f ) a 9. § b) pontjában meghatározott esetben: 12 hónap,
g) a 9.§ a) pontjában meghatározott esetben: 18 hónap,
h) a 4. § o) pontjában meghatározott esetben: 1–2 év,
i) a 2. §-ban, a 4. § d)–g), i), m) és p) pontjában, a 6. § (2) bekezdésében, a 10. §-ban meghatározott esetekben: 1–3 év,
j) a 4. § h) és j) pontjában meghatározott esetekben: 2–3 év, továbbá
k) a 4. § a)–c) pontjában meghatározott esetekben: 3 év.
(2) Az  5.  §-ban, a  11.  §-ban, a  12.  § (1)  bekezdésében, valamint a  13.  §-ban meghatározottak esetében 
a  halgazdálkodási hatóság az  eltiltás időtartamát a  Hhvtv. 43.  § (3)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével, 
különösen a  kiszabott halvédelmi bírság mértékéhez arányosítva 3 hónap és 3 év közötti időtartamban állapítja 
meg.
(3) Az eltiltás időtartama a 7. §-ban meghatározottak teljesülésekor
a) horgászkészség esetén:
aa) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bírságtétel megállapításakor 3–12 hónap,
ab) az 1. § (2) bekezdésében meghatározott bírságtétel megállapításakor 3–6 hónap,
b) halászeszköz esetén: 1–3 év.”

5. § (1) A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében az „50 000–100 000 forint” szövegrész helyébe a „30 000–100 000 forint”szöveg 
lép.

 (2) A Korm. rendelet 8.  §-ában a „halvédelmi bírság” szövegrész helyébe a „halvédelmi bírság és az  ahhoz rendelhető 
eltiltás” szöveg lép.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 224/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete
az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 10. §-át követően a következő 2/A. alcímmel és 
10/A–10/D. §-sal egészül ki:
„2/A. Az iparbiztonsági ellenőrzés speciális szabályai
10/A.  § (1) A  Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az  ezzel 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi VII. törvény) 3. § 
(1)  bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló iparbiztonsági ellenőrzés 
során az NBF a jelen alcímben foglalt szabályok szerint jár el.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt eljárás alapján kiadott telephely biztonsági tanúsítvány alapján
a) a gazdálkodó szervezet saját telephelyén minősített adatot nem kezelhet,
b) a  telephely biztonsági tanúsítvány a  gazdálkodó szervezetet a  2015.  évi VII.  törvény 3.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott szerződés, illetve alvállalkozói szerződés (a  továbbiakban együtt: végrehajtási szerződés) 
megkötésére feljogosítja.
(3) Az NBF az (1) bekezdés szerinti iparbiztonsági ellenőrzést a 10/B. § (1) bekezdésben foglalt kérelem benyújtásától 
számított legfeljebb 120 nap alatt folytatja le.
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10/B.  § (1) A  10/A.  § (1)  bekezdése szerinti telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához szükséges iparbiztonsági 
ellenőrzést a  gazdálkodó szervezet a  2.  mellékletben meghatározott adattartalommal az  NBF elnöke által 
rendszeresített és az  NBF honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi az  NBF-nél. 
A kérelemhez a gazdálkodó szervezet csatolja a kérelem benyújtását megelőző két teljes gazdasági év mérlegét és 
eredmény-kimutatását.
(2) Az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a  (4)–(6) bekezdésében meghatározott 
feladatokat.
(3) Az  NBF az  iparbiztonsági ellenőrzés megkezdéséről írásban tájékoztatja a  gazdálkodó szervezet vezetőjét, 
aki az  (5)  bekezdésben meghatározott személyeket haladéktalanul értesíti a  nemzetbiztonsági ellenőrzésük 
szükségességéről.
(4) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § f ) pontjában meghatározott cégellenőrzés 
során a  nemzetbiztonsági szolgálat a  gazdálkodó szervezet által kitöltött Cég-adatlapban foglalt adatok 
valóságtartalmát ellenőrzi annak megítélése érdekében, hogy sérülnek-e Magyarország nemzetbiztonsági érdekei 
végrehajtási szerződésnek a  gazdálkodó szervezettel való megkötése esetén. A  nemzetbiztonsági szolgálat 
szakvéleményben foglal állást az  ellenőrzött gazdálkodó szervezet esetében a  nemzetbiztonsági szempontú 
biztonsági kockázati tényező fennállásáról vagy annak hiányáról. A  nemzetbiztonsági szolgálat a  gazdálkodó 
szervezet cégellenőrzését az NBF elnökének megkeresését követően soron kívül folytatja le.
(5) A nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőinek, a kijelölésre kerülő 
biztonsági vezetőnek, valamint a  gazdálkodó szervezet kérelmében megjelölt személyeknek a  nemzetbiztonsági 
ellenőrzését.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott személyek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 
2.  számú mellékletében szereplő kérdőíveket a  (3)  bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől 
számított 8 napon belül kitöltik, és postai úton visszajuttatják az  NBF részére, amelynek alapján az  NBF elnöke 
kezdeményezi a nemzetbiztonsági ellenőrzést.
(7) Az NBF elnöke a (4) bekezdés szerinti cégellenőrzést és a (6) bekezdésben foglaltak szerint kézhez vett biztonsági 
kérdőívek beérkezését követően az (5) bekezdésben megjelölt személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését egyszerre 
kezdeményezi a nemzetbiztonsági szolgálatnál.
10/C.  § (1) A  10/B.  §-ban meghatározott eljárás lefolytatását követően az  NBF a  (2)  bekezdésben meghatározott 
biztonsági feltételek teljesülése esetén haladéktalanul kiadja a  telephely biztonsági tanúsítványt, a  biztonsági 
feltételek hiányában pedig a telephely biztonsági tanúsítvány kiadását megtagadja.
(2) A telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet
a) cégellenőrzése kockázati tényezőt nem tárt fel,
b) a 10/B. § (5) bekezdésében meghatározott személyi kör érvényes személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik 
és
c) saját alkalmazásában álló – az NBF elnöke egyetértésével kinevezett – biztonsági vezetőt foglalkoztat.
10/D. § (1) A telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt
a) a gazdálkodó szervezet az NBF elnökének egyetértésével kinevezett biztonsági vezetőt foglalkoztat,
b) a gazdálkodó szervezet vezetője kötelezi magát arra, hogy további végrehajtási szerződést csak olyan gazdálkodó 
szervezettel köt, amely a  10/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal 
rendelkezik,
c) a biztonsági vezető biztosítja és elősegíti, hogy a telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt az NBF és 
a nemzetbiztonsági szolgálat a jogszabályban meghatározott feladatát végrehajthassa,
d) a biztonsági vezető minden év június 30-áig az ismételten kitöltött Cég-adatlapot eljuttatja az NBF részére.
(2) A  gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője a  változás beálltát követő 5 napon belül bejelenti az  NBF-nek, 
amennyiben az  iparbiztonsági ellenőrzés folyamán vagy a  telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt 
a  Cég-adatlap tartalmában vagy a  személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező, 10/B.  § (5)  bekezdése szerinti 
személyek körében változás áll be, a  gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 
indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal jogerős elmarasztaló határozatot hoz.
(3) Az  NBF – ha a  bejelentés, vagy egyéb módon a  tudomására jutó információ indokolttá teszi – intézkedik 
a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzésének végrehajtására a nemzetbiztonsági szolgálat felé.
(4) Az NBF külön nyilvántartást vezet a 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvánnyal 
rendelkező gazdálkodó szervezetről. A nyilvántartás
a) a gazdálkodó szervezet nevét, rövidített nevét, címét,
b) az iparbiztonsági ellenőrzés elrendelésének és megszüntetésének dátumát, a megszüntetés okát, valamint
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c) a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának dátumát
tartalmazza.
(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott adatokat az  NBF a  telephely biztonsági tanúsítvány visszavonását követő 
5 évig kezeli, ezt követően a nyilvántartásából törli.
(6) Az NBF a telephely biztonsági tanúsítvány kiállításának vagy visszavonásának tényét közli az Alkotmányvédelmi 
Hivatallal, továbbá a  cégellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálattal, ha a  cégellenőrzést nem 
az Alkotmányvédelmi Hivatal végezte.
(7) A 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány visszavonásig érvényes.
(8) Az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja
a) ha a 10/C. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feltételek már nem állnak fenn,
b) ha a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket nem teljesíti,
c) ha a cégellenőrzésről készült szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz, vagy
d) ha a  (2)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének a  gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője nem tesz 
eleget.
(9) Amennyiben a  telephely biztonsági tanúsítvány visszavonására a  (8)  bekezdésben foglaltak miatt kerül sor, 
a  gazdálkodó szervezet a  visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül nem 
kérelmezheti újabb iparbiztonsági ellenőrzés végrehajtását a 10/A. § (1) bekezdése szerint.”

2. §  A Korm. rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) E  rendeletnek az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes 
szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a  Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben 
(eljárásokban) is alkalmazni kell.
(2) A  Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő iparbiztonsági ellenőrzés esetén a  gazdálkodó szervezet 
a  Mód.  Kr. hatálybalépését követő 8 napon belül az  NBF-nél a  2.  melléklet szerinti Cég-adatlap megküldésével 
kérelmezheti, hogy az iparbiztonsági ellenőrzés lefolytatására a 10/A–10/D. §-ban foglaltak szerint kerüljön sor.
(3) Hiánytalan kérelem benyújtása esetén az  NBF az  iparbiztonsági ellenőrzést a  10/A–10/D.  §-ban foglalt 
szabályoknak megfelelően folytatja le azzal, hogy a  10/A.  § (3)  bekezdésében foglalt határidőbe a  kérelem 
benyújtását megelőzően az iparbiztonsági ellenőrzés során eltelt határidő is beleszámít.”

3. §  A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 224/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az NBF elnöke a 10/B. § (1) bekezdése szerinti Cég-adatlapot az alábbi adattartalommal rendszeresíti:

 1. ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. a gazdálkodó szervezet megnevezése
1.2. pénzforgalmi jelzőszáma
1.3. KSH törzsszáma
1.4. cégjegyzés száma CG
1.5. a számlakezelő pénzintézet adatai
1.6. a gazdálkodó szervezet jegyzett tőkéje
1.7. az alapítás időpontja
1.8. az alapító tagok
1.9. a gazdálkodó szervezet jelenlegi tulajdonosainak megnevezése
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1.10. a gazdálkodó szervezet érdekeltsége más cégekben
1.11. a legjellemzőbb TEÁOR kódjai és azok megnevezése
1.12. a gazdálkodó szervezet székhelyének adatai
1.13. a gazdálkodó szervezet telephelyei
1.14. a gazdálkodó szervezet fióktelepei
1.15. a gazdálkodó szervezetnek üzleti kapcsolatai
1.16. a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőinek külföldi személyekkel, szervezetekkel való kapcsolatai.

 2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJE ÉS TESTÜLETEI
2.1. a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének természetes személyazonosító adatai
2.2. a felügyelő bizottság tagjainak megnevezése
2.3. a könyvvizsgáló megnevezése
2.4. a biztonsági vezető természetes személyazonosító adatai
2.5. a  10/B.  § (5)  bekezdés szerint a  gazdálkodó szervezet által meghatározott természetes személy(ek) 

természetes személyazonosító adatai.

 3. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET HELYZETE GAZDASÁGBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL
3.1. a gazdálkodó szervezet működésére irányuló, külföldiek által történő ellenőrzési és befolyásolási kísérletek
3.2. fontosnak ítélt és a biztonsági ellenőrzést elősegítő egyéb közlendő.

 4. NYILATKOZATOK

 5. MELLÉKLETEK
a gazdálkodó szervezet előző évi mérlege és ennek kiegészítő melléklete, valamint eredmény-kimutatása.”

A Kormány 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

A Kormány a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya kiterjed:
a) a veszélyes hulladékra,
b) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre, valamint
c) a veszélyes hulladék termelőjére, birtokosára, illetve a  veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet 

folytatóra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. gyűjtőjárat: több hulladéktermelő telephelyén, telephelyein vagy ingatlanán képződött, illetve 

hulladékbirtokos telephelyén, telephelyein vagy ingatlanán gyűjtött, az  e  rendeletben meghatározott 
mennyiségű veszélyes hulladék átvétele, összegyűjtése és kezelés céljából történő elszállítása érdekében 
szervezett műveletek összessége;

2. hulladék átadója: az  a  hulladéktermelő vagy hulladékbirtokos, aki a  veszélyes hulladékot a  szállítónak, 
a kereskedőnek vagy a gyűjtőjárat üzemeltetőjének a hulladékkezelőhöz történő elszállítás érdekében átadja;

3. kezelési technológia: a  veszélyes hulladékkal kapcsolatos kezelési műveletek egymást követő összessége 
az ilyen kezelési műveletek elvégzését szolgáló berendezések rendszerével együtt;

4. másodlagos hulladék: kezelés során képződő, további kezelést igénylő veszélyes hulladék.
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 (2) Az  átvételi hely, a  hulladékgyűjtő udvar, a  hulladéktároló hely, a  munkahelyi gyűjtőhely, a  speciális 
gyűjtőhely, a  hulladékkezelő létesítmény, az  üzemi gyűjtőhely, valamint a  konténer vonatkozásában az  egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

3. A veszélyes hulladék gyűjtésével kapcsolatos szabályok

3. § (1) A hulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizárólag
a) a lakóingatlan területén, a  társasházi, a  lakásszövetkezeti, illetve az  üdülőingatlanok közös használatú 

helyiségeiben,
b) átvételi helyen,
c) speciális gyűjtőhelyen,
d) hulladékgyűjtő udvaron,
e) munkahelyi gyűjtőhelyen,
f ) üzemi gyűjtőhelyen, valamint
g) – kezelés során képződő másodlagos hulladék esetén – hulladékkezelő létesítményben
gyűjtheti.

 (2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
a) gyűjtőedényben,
b) konténerben,
c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy
d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen
a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint 
az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.

 (3) Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a  gyűjtőedényben vagy konténerben 
– hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni. Az ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben történő 
gyűjtésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 56. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

 (4) Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki 
védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a  hulladék fizikai és kémiai 
hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

4. § (1) Az  ingatlanhasználó a  háztartásban képződő veszélyes hulladékot – a  hulladék rendszeres időközönként történő 
elszállítása vagy elszállíttatása céljából –
a) ha ezt a hulladék mérete lehetővé teszi, a 3. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában,
b) az a) ponttól eltérő esetben, a 3. § (2) bekezdés c) vagy d) pontjában
meghatározott módon gyűjti.

 (2) Ha a  gyűjtőedény, illetve a  konténer megtelik, a  veszélyes hulladék elszállításáról vagy elszállíttatásáról 
az ingatlanhasználónak haladéktalanul intézkednie kell.

4. A veszélyes hulladék szállításával kapcsolatos általános szabályok

5. § (1) A  veszélyes hulladékot a  képződés helyétől a  hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításig, illetve 
a  hulladékkezelő részére történő átadásig az  1.  melléklet 1.  pontja szerinti szállítási lappal kell dokumentálni. 
A  szállítási lapot akkor kell használni, ha a  szállítást – a  Ht. 14.  § (1)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel – 
hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységként végzik.

 (2) A  szállítási laphoz egyedi sorszámtartományt kell igényelni. Sorszámtartományt az  igényelhet, aki legalább 
székhellyel és Környezetvédelmi Ügyfél Jellel (a továbbiakban: KÜJ) rendelkezik. A sorszámtartományt az igénylőnek 
a környezetvédelemért felelős miniszter 30 napon belül adja ki.

 (3) Az  igénylést papír alapon vagy elektronikus úton a  környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium központi levelezési vagy elektronikus postafiók címére kell megküldeni a következő adattartalommal:
a) név,
b) székhely címe,
c) telephely címe, ha van,
d) a hulladékgazdálkodási engedély száma, ha van,
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e) a hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje,
f ) KÜJ, és
g) Környezetvédelmi Területi Jel (a továbbiakban: KTJ), ha van.

 (4) Minden igénylő csak egy sorszámtartománnyal rendelkezhet. A  sorszámtartomány részét képező azonosítótól 
kötőjellel elválasztott sorszámot (a továbbiakban együtt: sorszám) a szállítási lap minden példányán fel kell tüntetni. 
A szállítási lap példányait – lehetőség szerint – folyamatosan növekvő sorszámozással kell ellátni.

6. § (1) A  veszélyes hulladék elszállítását megelőzően a  hulladék átadója a  veszélyes hulladék szállításával kapcsolatos 
adatok dokumentálása érdekében a szállítási lapon a hulladékra és a hulladék átadójára vonatkozó adatokat kitölti. 
A szállító a szállítóra vonatkozó adatokat tölti ki.

 (2) A szállítási lapot hulladék átadónként és szállítmányonként kell kitölteni. Több típusú veszélyes hulladék ugyanattól 
az átadótól történő átvétele és szállítása esetén a szállítási lapon a  további hulladéktípusra vonatkozó adatokat is 
meg kell adni. Ebben az esetben a szállítási lapon a hulladéktípusra vonatkozó mezők bővíthetők.

 (3) A  veszélyes hulladék azonosítására a  hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító 
kódokat kell alkalmazni.

 (4) A  Ht. hatálya alá tartozó, hulladékként ártalmatlanításra kerülő állati melléktermékek szállítása esetén szállítási 
lapot csak akkor kell használni, ha az  állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott betegségek kórokozóival fertőzött állati melléktermékeket szállítanak. Ebben az  esetben az  állati 
mellékterméket veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

 (5) A  veszélyes hulladék szállítása esetén a  szállítási lapból 4 példányt kell készíteni. A  szállítási lap 1. példányát 
a hulladék átadója, a további 3 példányt a hulladék szállítója őrzi meg. Ha a hulladék átadója és a szállító személye 
megegyezik, a szállítási lapból 3 példányt kell készíteni.

 (6) A  hulladék átadója gondoskodik arról, hogy a  veszélyes hulladékot tartalmazó elsődleges vagy másodlagos 
csomagoláson – ha a  csomagolás jellege ezt lehetővé teszi –, illetve a  veszélyes hulladékon jól láthatóan és 
olvashatóan a szállítási lapon szereplő sorszám és a hulladék azonosító kódja fel legyen tüntetve.

 (7) Ha a szállító vagy a hulladékkezelő környezetének, egészségének, személyi és tárgyi eszközeinek megóvása, illetve 
a  veszélyes hulladék speciális kezelése indokolja, a  szállítót, a  hulladékkezelőt a  veszélyes hulladék képződésének 
lényeges körülményeiről a  szállítási laphoz mellékelt külön lapon a  hulladék átadója tájékoztatja. A  külön lapból 
legalább 2 példányt kell készíteni, amelyből egyet a hulladék átadója, egyet pedig a szállító, illetve a hulladékkezelő 
őriz meg. Ha a  szállító, illetve a  hulladékkezelő a  külön lapon történő tájékoztatást nem igényli, a  külön lap 
kitöltésétől el lehet tekinteni.

7. § (1) A veszélyes hulladék szállítója a veszélyes hulladék szállítását azt követően kezdheti meg, hogy a kitöltött szállítási 
lap további példányait birtokba vette, és ellenőrizte, hogy a  szállítási lapon meghatározott adatok a  hulladékon, 
illetve a  hulladék csomagolásán feltüntetett jelölésnek megfelelnek, a  hulladék csomagolása és a  jármű állapota 
lehetővé teszi a biztonságos szállítást.

 (2) A  veszélyes hulladék szállítását a  veszélyes hulladék biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására 
alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.

 (3) A  veszélyes hulladék szállítója a  veszélyes hulladékot a  birtokba vett mennyiségben, csomagolásban és 
összetételben a  szállítási lapon meghatározott címre szállítja, és azt a  hulladékkezelőnek vagy a  kereskedőnek 
a  szállítmányra vonatkozó valamennyi dokumentum bemutatását, illetve átadását követően átadja. Ha 
a veszélyes hulladék átadója kereskedő, a veszélyes hulladékot – az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20/A.  §-ában meghatározott 
kivétellel – csak hulladékkezelőhöz szállíthatja vagy szállíttathatja.

 (4) A  veszélyes hulladék hulladékkezelőhöz vagy kereskedőhöz történő szállítását követően az  átvétel előtt 
a hulladékkezelő, a kereskedő ellenőrzi, hogy a veszélyes hulladék megegyezik-e a szállítási lapon, illetve a hulladék 
átadójával kötött szerződésben rögzített adatokkal. A  hulladékkezelő, a  kereskedő a  veszélyes hulladékot 
a szállítótól csak abban az esetben veheti át, ha a veszélyes hulladékot a szállítási lapon feltüntetettel megegyező 
hulladékként azonosította.

 (5) A veszélyes hulladék szállítója a szállítmány hulladékkezelőnek, kereskedőnek történő átadását követően az átadás 
tényét a  szállítónál lévő valamennyi szállítási lap példányán igazoltatja. A  hulladékkezelő vagy a  kereskedő 
a szállítási lap egy példányát a szállítónak visszaadja, amelyet a szállító igazolásként megőriz. A hulladékkezelő vagy 
a kereskedő a szállítási lap rá vonatkozó egy példányát bizonylatként megőrzi, a másik példányt a veszélyes hulladék 
átvételét követő 30 napon belül a hulladék átadójának visszajuttatja.
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 (6) Ha a  szállítási lap hulladék átadója részére visszajuttatandó példányát a  hulladékkezelő, a  kereskedő a  veszélyes 
hulladék átvételét követő 30 napon belül a  hulladék átadója részére nem juttatja vissza, a  hulladék átadója 
a hulladékkezelőt, a kereskedőt e kötelezettségének teljesítésére haladéktalanul felszólítja. Ha a felszólítást követő 
8 napon belül a  szállítási lap e  példányát a  hulladékkezelő, a  kereskedő a  hulladék átadója részére nem juttatja 
vissza, a  hulladék átadója erről a  hulladék képződésének helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság részére 
haladéktalanul bejelentést tesz.

 (7) A kitöltött szállítási lapot a hulladék átadójának, a szállítónak, a kereskedőnek, a hulladékkezelőnek 10 évig meg kell 
őriznie.

8. § (1) A hulladékkezelő vagy a kereskedő a veszélyes hulladék átvételét abban az esetben tagadhatja meg, ha
a) a hulladék átadásának előre egyeztetett időpontja, a  hulladék mennyisége, típusa, fajtája, jellege nem 

egyezik a  hulladék átadójával megkötött szerződésben vagy a  fuvarokmányban és a  szállítási lapon 
foglaltakkal,

b) a hulladék kezelése az adott hulladékkezelő létesítményben biztonságosan nem lehetséges, vagy
c) a veszélyes hulladék szállításának módja – így különösen a hulladék csomagolásának állapota, a gyűjtőedény 

vagy a  konténer nem megfelelő állapota – miatt a  hulladék szállítóeszközről történő levétele, tárolása 
az  emberi egészségre, a  testi épségre vagy a  környezetre súlyos veszélyt jelent, és a  szállítmány 
visszaszállítása összességében kisebb környezeti és egészségügyi kockázatot jelent.

 (2) Ha a  hulladékkezelő vagy a  kereskedő a  veszélyes hulladék átvételét megtagadja, a  szállító a  szállítási lap 
hulladékkezelő vagy kereskedő részére átadandó példányán az  átvétel megtagadásának indokát, helyét és 
időpontját részletesen rögzíti. Ha a  szállítási lapon a  részletes rögzítés céljára szolgáló hely nem elégséges, külön 
lapot kell használni. A  hulladékkezelő vagy a  kereskedő és a  szállító a  szállítási lap mindkét példányát aláírja, 
a hulladékkezelő vagy a kereskedő az egyik példányt bizonylatként megőrizi, a másik példányt a szállító a hulladék 
átadójának vagy a kereskedőnek átadja. Külön lap használata esetén az aláírással hitelesített külön lapot a szállítási 
lap mindkét példányához csatolni kell.

 (3) A  hulladék átadója a  (2)  bekezdés szerinti esetben a  veszélyes hulladék átvételének megtagadását az  átvétel 
megtagadásától számított 8 napon belül a hulladék átadásának helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak 
bejelenti, egyúttal a  szállítási lap bizonylatként megőrzött, valamint a  részére visszajuttatott példányát (adott 
esetben a külön lappal együtt) a környezetvédelmi hatóság részére bemutatja.

 (4) Ha a  veszélyes hulladék átvételének megtagadásával kapcsolatban a  környezetvédelmi hatóság közigazgatási 
hatósági eljárást folytat le, az (1) bekezdésben foglaltak bizonyítása a hulladékkezelőt vagy a kereskedőt terheli.

 (5) Ha a  hulladékkezelő vagy a  kereskedő a  veszélyes hulladékot a  hulladék szállítójától nem veszi át, a  szállító 
a veszélyes hulladékot a hulladék átadójának haladéktalanul visszaszállítja.

 (6) Ha a  szállító a  veszélyes hulladékot a  hulladék átadójának visszaszállítja, a  hulladék átadójának a  hulladékot 
tőle haladéktalanul át kell vennie, és az  átvételt követő 90 napon belül ismételten gondoskodnia kell a  hulladék 
hulladékkezelőhöz, kereskedőhöz vagy egy másik hulladékkezelőhöz, kereskedőhöz történő elszállításáról, 
elszállíttatásáról.

5. A gyűjtőjárattal történő szállítással kapcsolatos szabályok

9. §  A gyűjtőjárattal történő szállításra a veszélyes hulladék szállításával kapcsolatos általános szabályokat a 10. és 11. § 
szerinti eltéréssel kell alkalmazni.

10. § (1) Gyűjtőjárat gyűjtésre és szállításra vagy kereskedelemre és szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel 
üzemeltethető.

 (2) A  hulladék átadója a  gyűjtőjáratot üzemeltető részére alkalmanként legfeljebb 2 tonna mennyiségű veszélyes 
hulladékot adhat át.

 (3) Ha a  veszélyes hulladék alkalmankénti mennyisége a  2 tonnát meghaladja – a  Magyar Honvédségnél képződött 
veszélyes hulladék szállítását kivéve –, a  veszélyes hulladék gyűjtőjárattal nem szállítható el. Ebben az  esetben 
a szállítással kapcsolatos 5–8. §-ok szerinti általános szabályok szerint kell eljárni.

 (4) A veszélyes hulladék átvételével a hulladék a gyűjtőjárat üzemeltetőjének tulajdonába kerül.
 (5) A gyűjtőjárat üzemeltetője a gyűjtőjárat üzemeltetése során összegyűjtött veszélyes hulladékot – a (6) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – a hulladékkezelőnek átadja.
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 (6) A gyűjtőjárat üzemeltetője a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 16 06 azonosító kóddal 
rendelkező elem- és akkumulátorhulladékot a hulladékkezelőn túl kereskedőnek is átadhatja.

11. § (1) A  gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lapot csak egy hulladéktípusra lehet kitölteni. Több átadó esetében 
a  gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lapon az  átadóra vonatkozó mezők bővíthetők. A  gyűjtőjáratra vonatkozó 
szállítási lapot az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

 (2) Gyűjtőjárattal történő szállítás esetén a  gyűjtőjárat üzemeltetője a  szállítási lapot 1 példányban kitölti. A  szállítási 
lapból 2 példányt abban az  esetben kell készíteni, ha a  gyűjtőjárat üzemeltetője a  veszélyes hulladékot 
az összegyűjtést követően közvetlenül a hulladékkezelőhöz vagy kereskedőhöz szállítja.

 (3) A  gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lap kitöltését és a  hulladék átvételét követően a  gyűjtőjárat üzemeltetője 
a  hulladék átadójának az  átvett hulladékról bizonylatot ad. Ha a  gyűjtőjárat üzemeltetője a  hulladék átadójától 
egyszerre több típusú hulladékot is átvesz, a  bizonylaton valamennyi hulladéktípusra vonatkozó adatot 
szerepeltetni kell. A bizonylat tartalmi feltételeit az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza.

 (4) Ha a  gyűjtőjárat üzemeltetője a  gyűjtőjárattal történő szállítás során a  hulladék átadójától átvett, illetve 
összegyűjtött veszélyes hulladékot nem közvetlenül a  hulladékkezelő vagy kereskedő telephelyére szállítja, akkor 
a  hulladékot saját telephelyére kell szállítania, és azt a  hulladékkezelő vagy kereskedő részére történő átadásáig 
a  hulladékgazdálkodási engedélyében foglaltaknak megfelelően kialakított és üzemeltetett hulladéktároló 
helyen kell tárolnia. Ebben az  esetben a  gyűjtő és a  hulladékkezelő vagy kereskedő telephelye közötti szállításra 
a szállítással kapcsolatos 5–8. §-ok szerinti általános szabályok szerint kell eljárni.

 (5) Ha a  gyűjtőjárat üzemeltetője a  hulladék átadójától átvett veszélyes hulladékot közvetlenül a  hulladékkezelőhöz 
vagy kereskedőhöz szállítja, a szállítási lap 2. példányát a veszélyes hulladék hulladékkezelőnek vagy kereskedőnek 
történő átadásával egyidejűleg a hulladékkezelőnek vagy kereskedőnek átadja.

6. A veszélyes hulladék közvetítésével és tárolásával kapcsolatos szabályok

12. §  Veszélyes hulladék közvetítését kizárólag olyan közvetítő szervezet végezheti, amely közvetítő tevékenység 
végzésére törvény, kormány-, illetve miniszteri rendelet alapján jogosult.

13. § (1) Veszélyes hulladék az  egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
szóló kormányrendeletben meghatározott módon hulladéktároló helyen, a  hulladékgazdálkodási engedély 
tárolásra vonatkozó előírásai szerint tárolható.

 (2) A hulladékbirtokos a Ht. 58. § (3) bekezdésében foglalt határidőn belül gondoskodik a telephelyen tárolt veszélyes 
hulladék hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.

7. A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szabályok

14. § (1) Ha a veszélyes hulladék kezelése során másodlagos hulladék képződik, a hulladékkezelő a másodlagos hulladékot 
(mint hulladéktermelő) gyűjti, és gondoskodik annak további kezeléséről, figyelemmel a Ht. 58. § (3) bekezdésében 
foglaltakra.

 (2) A  hasznosítási műveletek során képződő másodlagos hulladék együttes tömege nem lehet több, mint 
a hasznosításra átadott, azonos típusú hulladék tömege.

 (3) A  környezethasználat feltételeit megállapító – a  környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 
szerinti – engedély lejárta, visszavonása, megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése esetén a hulladékbirtokos 
a  veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet a  környezet szennyezését és veszélyeztetését kizáró módon 
beszünteti, és – a  Ht. 31.  § (2)  bekezdés szerinti módon – gondoskodik a  birtokában levő veszélyes hulladék 
kezeléséről.

8. A hulladék minősítésére vonatkozó szabályok

15. § (1) Aki olyan hulladékkal végez hulladékgazdálkodási tevékenységet, vagy olyan hulladéknak a tulajdonosa,
a) amelynek összetétele és származása ismeretlen,
b) amely a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben nem veszélyes 

hulladékként szerepel, de a hulladék tulajdonságai alapján feltételezhető annak veszélyessége,



18610 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 115. szám 

c) amely a  hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben veszélyes 
hulladékként szerepel, de a  Ht. 1.  mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem 
rendelkezik, vagy

d) amelynek adott hulladéktípusként történő, a  környezetvédelmi hatóság által elvégzett besorolását 
a hulladékbirtokos vitatja,

a hulladékbirtokos az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnél (a továbbiakban: OKTF) 
a Ht. 55. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kérelmezi a hulladék minősítését.

 (2) A  hulladékbirtokosnak a  hulladék minősítésére vonatkozó kérelmet és annak mellékleteit 1 példányban, 
elektronikus adathordozón kell benyújtania.

 (3) A kérelemnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a kérelmező neve, címe, székhelye, telephelye, statisztikai azonosító jele;
b) a hulladék mennyisége (a képződött hulladék éves mennyisége, ha az adat rendelkezésre áll);
c) annak a  tevékenységnek a  műszaki és környezeti szempontból történő leírása, amelynek során a  hulladék 

képződik, beleértve az anyagmérleg és az anyagforgalom leírását;
d) a hulladék külső megjelenési formája, halmazállapota (folyékony, szilárd, iszap), továbbá egyéb, a minősítés 

szempontjából releváns tulajdonsága;
e) akkreditált laboratórium által végzett mintavizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot és 

a mintavételről készített jegyzőkönyvet.
 (4) A kérelemhez az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást csatolni kell.

16. § (1) A  minősítés tárgyát képező hulladékból reprezentatív mintát kell venni. A  mintavételt akkreditált laboratórium 
végezheti el.

 (2) A  laboratórium a  mintát 3 részre osztja, amelyből a  hulladékbirtokos 1 mintarészt kap, a  2. és 3. mintarész 
a  laboratóriumnál marad. A  laboratórium a  2. mintarészt a  mérések elvégzésére használja fel, a  3. mintarészt 
referenciamintaként a későbbi bizonyítás érdekében megőrzi. A mintákat legalább a minősítési eljárás befejezéséig 
meg kell őrizni.

 (3) A mintavételnél a kérelmet előterjesztő hulladékbirtokosnak jelen kell lennie.
 (4) A mintavételt nemzeti szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás, ennek hiányában az Európai Szabvány 

(EN) vagy a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) által kiadott szabványok előírásai szerint kell elvégezni.
 (5) A mintavétel körülményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A  jegyzőkönyv minimális tartalmi elemeit a 2. melléklet 

1. pontja határozza meg.

17. § (1) A mintavételt követően az akkreditált laboratórium 30 napon belül mintavizsgálatot végez.
 (2) A  hulladék veszélyes vagy nem veszélyes hulladékként történő minősítésének eldöntéséhez a  veszélyes hulladék 

veszélyességi jellemzőinek meghatározásához szükséges vizsgálatok körét a  laboratórium annak mérlegelésével 
állapítja meg, hogy a  veszélyes hulladék milyen tevékenység során képződött. A  veszélyességi jellemzők 
meghatározására nemzeti szabványokat vagy az  azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat, ennek hiányában 
az  Európai Szabvány (EN), illetve a  Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) által kiadott szabványokat kell 
alkalmazni.

 (3) A hulladék veszélyességének megállapítása érdekében a 2. melléklet 3. pontja szerinti vizsgálatokat kell elvégezni. 
A  fizikai és kémiai, valamint ökotoxikológiai vizsgálatokat minden esetben el kell végezni. A  fertőzőképességi 
vizsgálatokat minden szervesanyag-tartalmú, illetve szerves anyaggal feltételezhetően szennyeződött hulladék 
esetében el kell végezni.

 (4) A  laboratórium a mintavizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot a mintavizsgálatot követő 8 napon belül 
az  OKTF részére megküldi, amely gondoskodik annak a  kérelmezővel és a  Hulladékminősítő Bizottsággal való 
megismertetéséről.

18. § (1) A  hulladékminősítésre irányuló eljárásban a  környezetvédelemért felelős miniszter által normatív utasításban 
létrehozott Hulladékminősítő Bizottság szakértőként jár el.

 (2) A Hulladékminősítő Bizottság által készített szakértői vélemény minimális tartalmi elemeit a 2. melléklet 2. pontja 
határozza meg.

 (3) Állati melléktermékre vonatkozó kérelem esetén az  OKTF a  kérelmet a  hulladék képződésének vagy kezelésének 
helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal részére a  mintavizsgálati dokumentummal együtt a  beérkezéstől számított 8 napon belül 
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megküldi, és a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv III.  mellékletének felváltásáról szóló, 2014. december 18-i 1357/2014/EU bizottsági rendelet 
(a  továbbiakban: 1357/2014/EU rendelet) szerinti HP9 veszélyességi jellemző vonatkozásában kikéri véleményét. 
Az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
a véleményét a kézhezvételtől számított 15 napon belül küldi meg az OKTF részére.

 (4) Az  OKTF a  minősítési eljárás tárgyát képező hulladék veszélyes vagy nem veszélyes voltáról az  1357/2014/EU 
rendeletben, továbbá e rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglaltak alapján dönt.

 (5) Az OKTF a minősítés tárgyában a döntését a kérelem benyújtását követő 60 napon belül hozza meg.
 (6) Az  OKTF döntése a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben 

meghatározottakon túlmenően legalább a következőket tartalmazza:
a) a Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleményének és a  vélemény indokolásának összefoglalását, 

a szakértői vélemény keltezését, a tagok nevét;
b) a minősített hulladék hulladékjegyzék szerinti típusának megnevezését, azonosító kódját, megjelenési 

formáját, halmazállapotát, veszélyessége esetén a  veszélyességi jellemzőjét; új hulladéktípus esetén 
a hulladék megnevezésére vonatkozó javaslatot;

c) a minősített hulladék kezeléséhez alkalmazandó kezelési technológiára vonatkozó javaslatot;
d) a mintavételre és a laboratóriumi vizsgálatra felkért akkreditált laboratórium nevét, címét;
e) a minősítést megalapozó vizsgálatok körülményeit és eredményeit;
f ) a minősítési eljárás során készített jegyzőkönyvek megállapításainak összefoglalását.

 (7) Az  OKTF a  minősítés eredményét a  határozathozatalt követő 15 napon belül az  Országos Környezetvédelmi 
Információs Rendszer publikus felületén közzéteszi.

 (8) A  Hulladékminősítő Bizottság tagjai a  minősítést megalapozó vizsgálatokban, továbbá a  laboratórium vizsgálati 
jelentésének elkészítésében nem vehetnek részt.

9. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

20. § (1) Az  e  rendelet szerinti Hulladékminősítő Bizottságot legkésőbb e  rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapon 
belül létre kell hozni. A  Hulladékminősítő Bizottság tagjainak miniszteri utasítás alapján történő kinevezéséig 
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet] szerinti Hulladékminősítő Bizottság a  hulladék minősítésével 
kapcsolatos feladatait a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint látja el.

 (2) A veszélyes hulladék szállításához szükséges, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben meghatározott szállítási lapok 
(’SZ’ és ’K’ kísérőjegyek) e rendelet hatálybalépését követő 9 hónapig használhatók.

21. § (1) Ez a rendelet
a) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és
b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv III.  mellékletének felváltásáról szóló, 2014. december 18-i, 1357/2014/EU bizottsági rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §  Hatályát veszti a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



18612 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 115. szám 

1. melléklet a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

Szállítási lapok 
 
1. A szállítási lap: 
 
1.1. A veszélyes hulladék szállításához szükséges szállítási lap adattartalma: 

 

”Sz” lap 
SZÁLLÍTÁSI LAP* sorszám: 

példányszám: 
1. A hulladék azonosító kódja és hulladékjegyzék szerinti megnevezése: 
 
2. A szállítónak átadott hulladékmennyiség:  
nettó:                           kg               bruttó:               kg 
3. A hulladék összetétele: 
 

4. A hulladék megjelenési formája:  
 

5. A legfontosabb veszélyességi jellemzője**:  
HP_________  HP_________  HP_________   HP__________  HP_________  HP__________ 
6. A hulladék ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) szerinti UN száma, helyes szállítási 
megnevezése, valamint az ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) által meghatározott egyéb 
bejegyzések***: 
                  UN __ __ __ __ 
7. Az átadott küldeménydarabok (csomagok) száma:   8. A csomagolás módja:  
9. A hulladék átadójának neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám): 
 
10. A hulladék átadójának telefonszáma: 

11. Adószám vagy adóazonosító jel:  

12. KÜJ:   13. KTJ:   
14. A hulladék átadója telephelyének neve: 
 
15. A hulladék átadója telephelyének címe (település, utca, házszám, irányítószám): 
 
16. Szállító**** neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám): 
 
17. Szállító telefonszáma: 

18. Adószám vagy adóazonosító 
jel: 

19. A fuvarlevél száma: 
 

20. Külön lap csatolva: 
Igen:     Nem:  

21. A szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma: 
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22. A szállítás 
módja:  

23. A szállítás megkezdése: 
 

24. A szállító jármű rendszáma: 
 

25. A hulladékkezelő, kereskedő neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám): 

 
26. A hulladékkezelő, kereskedő telefonszáma: 

27. KÜJ:   28. KTJ:   
29. Az átvevő hulladékkezelő, kereskedő telephelyének neve, címe (település, utca, házszám, 
irányítószám): 
 
30. Kezelési kód:   31. Az átvétel időpontja:  
32. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 33. Az átvevő a küldeményt (csomagot): 

átvette:    nem vette át:  
34. Az átvett küldeménydarabok (csomagok)  
száma:  

35. Az átvett hulladék mennyisége: 
nettó:                  kg bruttó:              kg 

36. A veszélyes hulladék átadója kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a 
szállítmány szállításra alkalmas állapotú, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy 
biztosítással rendelkezik (ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), az átvétel meghiúsulása 
esetén a szállítmányt visszafogadja. 
 
Felelős személy neve, telefonszáma:  
 
Kelt:                                                      Aláírás és pecsét: 
37. A szállító kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék szállítására 
feljogosítással és megfelelő felszereltséggel, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy 
biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja): 
 
Felelős személy neve, telefonszáma: 
  
Kelt:                                                      Aláírás és pecsét: 
38. A veszélyes hulladékot átvevő hulladékkezelő, kereskedő kijelenti, hogy a közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék átvételére feljogosítással és megfelelő technológiával, 
megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e 
kötelezettséget kormányrendelet előírja), és a veszélyes hulladékot kezelésre átvette: 
 
Felelős személy neve, telefonszáma: 
 
Kelt:                                                      Aláírás és pecsét: 
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39. A hulladékátvétel megtagadásának indoka, helye, időpontja: 
 
 
 
 
 
 
Felelős személy neve, telefonszáma: 
 
Kelt:                                                      Aláírás és pecsét: 
* E nyomtatvány kitöltését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet írja elő. 
** A legfontosabb veszélyességi jellemzőn túl – a több veszélyességi jellemzővel rendelkező hulladék esetében – a HP1; HP2; HP3; HP6; HP8; HP12 
veszélyességi jellemzőket is fel kell tüntetni. 
*** Akkor kell kitölteni, ha a veszélyes hulladék szállítása az ADR, a RID, az ADN hatálya alá tartozik. 
**** Ha a hulladék átadójának és a szállítónak a személye megegyezik, akkor az ugyanazon tartalmú mezőket elég egyszer kitölteni. 
 
2. A gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lap: 
 
2.1. A veszélyes hulladék gyűjtőjárattal történő szállításához szükséges szállítási lap 
adattartalma: 

 

”Gy” lap 
GYŰJTŐJÁRAT SZÁLLÍTÁSI LAP* sorszám: 

példányszám: 

1. A hulladék azonosító kódja és hulladékjegyzék szerinti megnevezése: 
 
2. A hulladék összetétele: 
 

3. A hulladék megjelenési formája:  
 

4. A legfontosabb veszélyességi jellemzője**:  
HP_________  HP_________  HP_________   HP__________  HP_________  HP__________ 
5. A hulladék ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) szerinti UN száma, helyes szállítási 
megnevezése, valamint az ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) által meghatározott egyéb 
bejegyzések***: 
                  UN __ __ __ __ 

1. 

6. A hulladék átadójának neve, telephelyének, ingatlanának címe (település, utca, házszám, 
irányítószám): 
7. KTJ (ennek hiányában egyéb azonosító):   
8. A gyűjtőjárat üzemeltetőjének átadott hulladékmennyiség:  
nettó:                           kg               bruttó:               kg 
9. A veszélyes hulladék átadója kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 
a szállítmány szállításra alkalmas állapotú, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy 
biztosítással rendelkezik (ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja): 
 
Felelős személy neve, telefonszáma:  
 
Kelt:                                                      Aláírás és pecsét: 
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10. A csomagolás módja: 

 

11. A gyűjtőjárat üzemeltetőjének átadott hulladékmennyiség:  
nettó:                           kg               bruttó:               kg 

12. A gyűjtőjárat üzemeltetőjének neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám): 

 
13. A gyűjtőjárat üzemeltetőjének telefonszáma: 

14. Adószám vagy adóazonosító jel: 15. Külön lap csatolva: 
Igen:     Nem:  

16. A hulladékgazdálkodási engedély száma: 

17. A szállítás 
módja:  

18. A szállítás megkezdése: 
 

19. A szállító jármű rendszáma: 
 

20. A hulladékkezelő, kereskedő**** neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám): 
 
21. A hulladékkezelő, kereskedő telefonszáma: 

22. KÜJ:   23. KTJ:   
24. A hulladékkezelő, kereskedő telephelyének neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám): 
 
25. Kezelési kód:   26. Az átvétel időpontja:  
27. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 
28. Az átvett küldeménydarabok (csomagok)  
száma:  

29. Az átvett hulladék mennyisége: 
nettó:                  kg bruttó:              kg 

30. A gyűjtőjárat üzemeltetője kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes 
hulladék átvételére feljogosítással és megfelelő technológiával, megfelelő pénzügyi garanciával 
vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), 
továbbá ha a veszélyes hulladékot tőle a hulladékkezelő nem veszi át, a szállítmány kezeléséről a Ht. 
szerinti időtartamon belül, illetve másik hulladékkezelő útján gondoskodik: 
 
Felelős személy neve, telefonszáma: 
 
Kelt:                                                      Aláírás és pecsét: 
31. A hulladékkezelő, kereskedő kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a 
veszélyes hulladék átvételére feljogosítással és megfelelő technológiával, megfelelő pénzügyi 
garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet 
előírja), és a veszélyes hulladékot kezelésre átvette: 
 
Felelős személy neve: 
 
Kelt:                                                      Aláírás és pecsét: 
* E nyomtatvány kitöltését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet írja elő.  
** A legfontosabb veszélyességi jellemzőn túl – a több veszélyességi jellemzővel rendelkező hulladék esetében – a HP1; HP2; HP3; HP6; HP8; HP12 
veszélyességi jellemzőket is fel kell tüntetni. 
*** Akkor kell kitölteni, ha a veszélyes hulladék szállítása az ADR, a RID, az ADN hatálya alá tartozik. 
**** A hulladékkezelőre, kereskedőre vonatkozó mezőket akkor kell a szállítási lapon szerepeltetni és kitölteni, ha a veszélyes hulladékot a gyűjtőjárat 

üzemeltetője közvetlenül a hulladékkezelőhöz vagy kereskedőhöz szállítja. 
 



18616 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 115. szám 
	  

	  
	  
3. Jelmagyarázat a szállítási laphoz: 
 
3.1. A szállítási lapon a 4. pont, illetve a gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lapon a 3. pont 
szerinti ”megjelenési forma” mezőbe a hulladék 20 °C-on mutatott fizikai megjelenési 
formájának megfelelő azonosító kódot kell beírni a következők szerint: 

 
  Fizikai megjelenési forma:  Azonosító kód: 

1.  Por  P 
2.  Szilárd  Sz 
3.  Viszkózus/pasztaszerű  V 
4.  Folyékony  F 
5.  Gáznemű  G 
6.  Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 1 – 5 %)  0 
7.  Iszapszerű anyag (szárazanyag tartalma: 6 – 10 %)  1 
8.  Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 11 – 15 %)  2 
9.  Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 16 – 20 %)  3 
10.  Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 21 – 25 %)  4 
11.  Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 26 – 30 %)  5 
12.  Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 31 – 35 %)  6 
13.  Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 36 – 40 %)  7 
14.  Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 41 – 45 %)  8 
15.  Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: > 45 %)  9 
 
3.2. A szállítási lapon a 8. pont, illetve a gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lapon a 10. pont 
szerinti ”csomagolás módja” mezőbe az elsődleges csomagolásnak vagy csomagolószernek 
megfelelő számkódot kell beírni: 

 
  A csomagolás módja:  Számkódja: 

1.  Hordó  1 
2.  Fahordó  2 
3.  Kanna, flakon  3 
4.  Doboz, tartály, láda  4 
5.  Zsák  5 
6.  Kombinált csomagolás  6 
7.  Nyomásálló tartály  7 
8.  Ömlesztve  8 
 9.  Egyéb  9 
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3.3. A szállítási lapon a 22. pont, illetve a gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lapon a 17. pont 
szerinti ”szállítás módja” mezőbe az alábbi betűkódok valamelyikét kell beírni: 
 

 
  A szállítás módja:  Betűkódja: 

1.  Közúton  R 
2.  Vasúton  T 
3.  Belső vízi úton  W 
4.  Egyéb módon  O 

3.4. A szállítási lapon a 23. pont, illetve a gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lapon a 18. pont 
szerinti ”szállítás megkezdése” mezőbe azt a dátumot kell beírni, amely jelzi, hogy a 
szállítmány mikor hagyta el a gyűjtőhelyet vagy a hulladék átadójának telephelyét, ingatlanát. 
A napot, hónapot és az évet arab számmal kell jelölni.  
 
4. A bizonylat tartalmi elemei: 
a) a veszélyes hulladék átadójának és átvevőjének neve, címe (település, utca, házszám, 

irányítószám); 
b) az átvett veszélyes hulladék típusának megnevezése, azonosító kódja; 
c) az átvett veszélyes hulladék mennyisége; 
d) a veszélyes hulladék átadójának KTJ-azonosítója (ha van); 
e) a ”Gy” lap száma; 
f) a bizonylat kiállításának helye, időpontja, az eljáró felek aláírása. 
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A hulladék minősítésével kapcsolatos követelmények 
 

1. A mintavételi jegyzőkönyv tartalmi elemei: 
 
A mintavételi jegyzőkönyvnek legalább a következő tartalmi elemekkel kell rendelkeznie: 

a) a hulladékbirtokos neve, címe, székhelye, telephelye; 
b) a mintavétel helye, időpontja; 
c) a mintavevő szervezet megnevezése, címe; 
d) a mintavételi jegyzőkönyv száma; 
e) a mintavétel idején gyűjtött vagy tárolt hulladék mennyisége és csomagolásának módja; 
f) a hulladékkal kapcsolatos információ (megjelenési forma: szilárd, folyadék, iszap; szín, szag stb.); 
g) a mintavétel célja; 
h) a mintavétel körülményeinek és módjának ismertetése, valamint a mintavételi módszer ismertetése és 

indokolása; 
i) a minták száma, valamint a minták származási helyének egyértelmű leírása, amelyet szükség szerint 

helyszínrajzon kell jelölni; 
j) a minták csomagolására, számozására és feliratozására vonatkozó információ; 
k) a hulladék mennyisége, képződési, gyűjtési, tárolási körülményeinek ismertetése, a veszélyesség 

megállapításához javasolt legfontosabb vizsgálatok köre; 
l) a minták – összetételüktől függő – tárolása; 
m) a minták elosztása; 
n) a minősítést megalapozó vizsgálatokat végző akkreditált laboratóriumok megnevezése; 
o) a mintavételnél jelenlevők aláírása, a mintavételnél jelen lévő személyek neve, beosztása, a képviselt szervezet 

neve. 
 

2. A Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleménye: 
 
A Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleményének legalább a következő tartalmi elemekkel kell rendelkeznie: 

a) a kérelmet előterjesztő hulladékbirtokos neve, címe, székhelye, telephelye; 
b) az akkreditált mintavételre, illetve az akkreditált mintavizsgálatra felkért laboratórium neve, címe és 

akkreditálási dokumentációjának másolata; 
c) a minősítendő hulladék származási helye; annak átfogó ismertetése, hogy a hulladék milyen tevékenység során 

képződött; 
d) a minta előkészítésének ismertetése; 
e) a minősítésre használt vizsgálati módszerek ismertetése: 

ea) szabvány alapján végzett vizsgálatok esetében a szabvány száma, címe, 
eb) más vizsgálati módszer vagy műszaki megoldás esetében a választott módszer vagy műszaki megoldás 
ismertetése és annak indokolása; 

f) a vizsgálatok eredményeinek értékelése; 
g) a hulladék javasolt minősítése a lefolytatott vizsgálatok alapján; 
h) a hulladékkal kapcsolatos egyéb információ és ajánlás ismertetése (hasznosításra és ártalmatlanításra vonatkozó 

javaslatok); 
i) a vélemény kiállításának dátuma és a véleményt készítő aláírása. 

 
3. A hulladék veszélyességének megállapítása: 
 
3.1. A hulladék minősítésére szolgáló vizsgálatok: 

 
3.1.1. Fizikai és kémiai vizsgálatok.  

 
3.1.2. Ökotoxikológiai vizsgálatok: 

a) Daphnia-teszt, 
b) Halteszt, 
c) Csíranövény-teszt, 
d) Talajtesztek, 
e) Algateszt. 

 
3.1.3. Toxicitás vizsgálata (a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki). 
 
3.1.4. Mutagenitás vizsgálata (a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki). 
 
3.1.5. Fertőzőképességi vizsgálatok: 

a) F. coliform, 
b) F. streptococcus, 

2. melléklet a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez
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c) Salmonella, 
d) Bélféreg-peték, 
e) szükség esetén egyéb kórokozó baktériumok. 

 
3.2. A következő hulladékfajtákat – természetük és a képződésükhöz vezető tevékenységek alapján – veszélyes 
hulladéknak kell tekinteni: 

 
3.2.1. Ha a következő tulajdonságok közül legalább eggyel rendelkezik, a HP4, HP5, HP6, HP7, HP9, HP10, HP11 és a 
HP14 veszélyességi jellemzőkre vonatkozó nemzeti ökotoxikológiai (biológiai) minősítési paraméterek alapján az 
1357/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzőkkel rendelkező hulladéknak kell tekinteni  

a) azt a hulladékot, amelynek vizes oldatkivonata az egértesztben negatív eredményt mutat, de a 
sejttenyészetet 40-szeres hígításban pusztítja; 

b) azt a fertőző hulladékot, amely Salmonellát és/vagy életképes parazita bélféreg-petéket, továbbá F. coliform 
és F. streptococcus baktériumokat (>200 telep/g mennyiségben) tartalmaz; 

c) a környezet élő szervezeteit károsító hulladékot, amely desztillált vizes kivonata a Daphnia- és a csíranövény-
tesztben >100-szoros, a baktériumtesztben, a hal- és algatesztben >50-szeres hígításban károsító hatású; 

d) azt a hulladékot, amely mutagenitási tesztje legalább közepes mutagén hatást (>500 revertáns/g) jelez. 
 
3.2.2. Mikrobiológiai laborban képződő hulladék esetében az 1357/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott 
veszélyességi jellemzőkkel rendelkező hulladéknak kell tekinteni 

a) azt a hulladékot, amelynek vizes oldatkivonata az egértesztben negatív eredményt mutat, de a 
sejttenyészetet 40-szeres hígításban pusztítja; 

b) azt a fertőző hulladékot, amely Salmonellát, illetve életképes parazita bélféreg-petéket, továbbá F. coliform 
és F. streptococcus baktériumokat (>100 telep/g mennyiségben) tartalmaz; 

c) a környezet élő szervezeteit károsító hulladékot, amelynek desztillált vizes kivonata a Daphnia- és a 
csíranövény-tesztben >10-szeres, a baktériumtesztben, a hal- és algatesztben >25-szörös hígításban károsító 
hatású; 

d) azt a hulladékot, amelynek mutagenitási tesztje közepes mutagén hatást (500 revertáns/g) jelez. 
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A Kormány 226/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Kormány – a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek közül – nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügyekké nyilvánítja 
az  1/a.  mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez 
(forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a  2.  mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket.”

2. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Az R. a 2. melléklet szerinti 1/a. melléklettel egészül ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 226/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletének módosítása

 1.  Az R. 1. melléklet 1. pont 1.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.11. Az M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont átépítése.”

 2.  Az R. 1. melléklet 1. pont 1.16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.16. Az M1 autópálya, Hegyeshalom országhatár határátkelőhely közúti akadálymentesítése.”

 3.  Az R. 1. melléklet 1.26. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.26. A 47. számú főút, Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása.”

 4.  Az R. 1. melléklet 1.31. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.31. A 8. számú főút, Székesfehérvár–Feketehegy elkerülő szakasz megvalósítása.”
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 5.  Az R. 1. melléklet 1.34. és 1.35. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.34. Az M3 autópálya és Eger közötti gyorsforgalmi útszakasz megvalósítása.
1.35. A  67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) 
gyorsforgalmi fejlesztése.”

 6.  Az R. 1. melléklet 1.54. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.54. Az  55. számú főút, Mórahalom elkerülő és megyehatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő 
burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamosan kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése.”

 7.  Az R. 1. melléklet 1.56. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.56. A 62. számú főút, Szabadegyháza elkerülő szakasz megvalósítása.”

 8.  Az R. 1. melléklet 1.63. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.63. A 83. számú főút, M1 autópálya és Pápa közötti szakasz fejlesztése, települések elkerülése.”

 9.  Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.170–1.207. alponttal egészül ki:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.170. Az M0 gyorsforgalmi út Déli szektor fejlesztése.
1.171. Az M0 gyorsforgalmi út Északi szektor, 11.–10. számú főutak közötti szakaszának előkészítése.
1.172. Az M0 gyorsforgalmi út Nyugati szektor, 10. számú főút–1. számú főút közötti szakaszának előkészítése.
1.173. Az M1 gyorsforgalmi út autópálya, Lajta, tengelysúlymérő állomás kiépítése.
1.174. Az M15 gyorsforgalmi út M1-Rajka, országhatár közötti szakasz bővítése.
1.175. Az M2 gyorsforgalmi út Budapest–Vác közötti szakasz fejlesztése.
1.176. Az M2 gyorsforgalmi út Vác–Hont, Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.177. Az M3 autópálya Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új csomópontjának megvalósítása.
1.178. Az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény–országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.179. Az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása.
1.180. Az M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.181. Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz előkészítése.
1.182. Az M35 autópálya (I. ütem) 4. számú főút-481. számú főút közötti szakasz és a 481. sz. főút megvalósítása.
1.183. Az M35 autópálya (II. ütem) Debrecen–Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása.
1.184. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Abony (Kelet) közötti szakaszának fejlesztése, Szolnok bekötésével.
1.185. Az  M4 gyorsforgalmi út Abony (Kelet)–Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) 
megvalósítása új Tisza-híd megépítésével.
1.186. Az M8-M4 gyorsforgalmi utak elválási csomópontjának megvalósítása.
1.187. Az M4 autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.188. Az M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.189. Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Barcs, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.190. Az M70 gyorsforgalmi út Letenye–Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz bővítése.
1.191. Az  M8 gyorsforgalmi út Kecskemét (M5)–Nagykőrös között, valamint M44 Nagykőrös–Békéscsaba közötti 
szakaszainak megvalósítása.
1.192. Az M8 gyorsforgalmi út Körmend–Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.193. Az M85 gyorsforgalmi út Csorna–Sopron, országhatár közötti szakasz fejlesztése.
1.194. Az M86 gyorsforgalmi út Csorna–Hegyfalu közötti szakasz megvalósítása.
1.195. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár–Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése.
1.196. A 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszok kapacitásbővítése.
1.197. A 23-25. számú főutak Bátonyterenye–Ózd közötti szakaszok fejlesztése.
1.198. A 48. számú főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése, 11,5 t burkolaterősítése.
1.199. A 76. számú főút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakasz gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése.
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1.200. A 102. számú főút Esztergom–M1 közötti szakasz gyorsforgalmi fejlesztése.
1.201. A  471. számú főút Hajdú-Bihar megyei szakaszok fejlesztése (kapacitásbővítés, elkerülő építése, 11,5 t 
burkolatmegerősítés).
1.202. A 4219. jelű út Geszt–Mezőgyán–Nagygyanté szakaszok fejlesztése.
1.203. 4451. jelű út, Nagylak elkerülő megvalósítása.
1.204. Kalocsa–Paks térségében tervezett új Duna híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés 
megvalósítása.
1.205. Kisvárda elkerülő megvalósítása.
1.206. Nagykanizsa délkeleti elkerülő megvalósítása.
1.207. Sopron északnyugati elkerülő megvalósítása.”

 10.  Az R. 1. melléklet 2. pont 2.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos vasúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„2.13. A 25. számú vasútvonal, Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.”

 11.  Az R. 1. melléklet 2. pont 2.29. és 2.30. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos vasúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„2.29. Az  1. számú vasútvonal, Biatorbágy-Tata szakasz korszerűsítése és Budapest–Hegyeshalom ETCS2 
vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.30. A 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár–Veszprém–Boba vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló 
rendszer kiépítése.”

 12.  Az R. 1. melléklet 2. pont 2.38. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos vasúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„2.38. A 120. számú vasútvonal, Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és Békéscsaba vasútállomás, 
Ferencváros–Lökösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.”

 13.  Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.52–2.76. alponttal egészül ki:
(Egyes országos vasúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„2.52. Vác vasútállomás korszerűsítése.
2.53. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása.
2.54. A Déli Duna-híd korszerűsítése.
2.55. Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.56. GSM-R távközlési hálózat kiépítése.
2.57. Érd közúti felüljáró építése
2.58. Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok).
2.59. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció.
2.60. MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei.
2.61. Sopron-Szombathely–Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.62. MÁV 200 férőhelyes motorvonatok beszerzése.
2.63. Szűk keresztmetszet kiváltás a MÁV hálózatán.
2.64. Vámosgyörk–Nagyút–Mezőkeresztes–Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (állomások).
2.65. A 17. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Nagykanizsa szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.
2.66. Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán.
2.67. MÁV 300 férőhelyes motorvonatok beszerzése.
2.68. GYSEV motorvonat beszerzés.
2.69. Keleti–Kőbánya-felső szűk keresztmetszet kiváltás.
2.70. Közlekedésbiztonság javítási program a  MÁV hálózatán II. ütem–Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást 
növelő technológiai fejlesztések és eszközök.
2.71. Hídrekonstrukciós program a MÁV hálózatán.
2.72. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (TEN-T vonalak).
2.73. Budapest-Keleti pályaudvar épület-felújítás.
2.74. Budapest-Nyugati pályaudvar épület-felújítás.
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2.75. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld-Pusztaszabolcs szakasz korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer 
kiépítése.
2.76. ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra.”

 14.  Az R. 1. melléklet 3. pont 3.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes városi közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások listája)
„3.9. A Budapest, 1-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése (meghosszabbítása az Etele térig; Fehérvári út–
Kelenföld vasútállomás).”

 15.  Az R. 1. melléklet 3. pontja a következő 3.24–3.45. alponttal egészül ki:
(Egyes városi közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások listája)
„3.24. Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt (kapcsolódó kocsiszín infrastruktúrával).
3.25. Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések
3.26. Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése
3.27. Kelenföld vasútállomás 8 vágány helyén P+R.
3.28. M4 metró, M1–M7 autópálya Kelenföldi pályaudvar átszállási csomópont.
3.29. Helyi személyszállítás gördülőállományának fejlesztése.
3.30. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (nem TEN-T vonalak).
3.31. Külső Bécsi úti villamosvonal (Vörösvári út–Aranyvölgy).
3.32. Újpalotai villamosvonal.
3.33. Kelenföld intermodális központ (Őrmező).
3.34. A Szeged–Hódmezővásárhely-Békéscsaba–Gyula szakasz rekonstrukciója és villamosítása.
3.35. A Debrecen–Nyíradony szakasz korszerűsítése.
3.36. A Nyíradony–Mátészalka szakasz korszerűsítése.
3.37. A Debrecen–Nyírábrány szakasz korszerűsítése.
3.38. A Szeged–Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása.
3.39. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten.
3.40. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési 
és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése.
3.41. Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása 
megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében.
3.42. Rákospalota-Újpest–Veresegyház–Vác vasútvonal korszerűsítése.
3.43. Hungária körút–Rákospalota-Újpest vasútvonal korszerűsítése.
3.44. Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.
3.45. Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése.”

 16.  Az R. 1. melléklet 4. pont 4.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes országos vízi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások listája)
„4.5. A magyarországi TEN-T belvízi út- és kikötői infrastruktúra fejlesztése.”

 17.  Az R. 1. melléklet 4. pontja a következő 4.6–4.9. alponttal egészül ki:
(Egyes országos vízi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások listája)
„4.6. Dunai hajóút kitűzési rendszerének fejlesztése.
4.7. Új komáromi híd, Komárom–Komárno (Révkomárom) között.
4.8. Hajóút fenntartási főterv.
4.9. Vízi úti információs rendszer kiépítése.”
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2. melléklet a 226/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez
„1/a. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások listája

 1.  Közúti közlekedési projektek
1.1. A  Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 
CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt projektek.
1.2. Az M0 gyorsforgalmi út Déli szektor fejlesztése.
1.3. Az M0 gyorsforgalmi út Északi szektor, 11.-10. számú főutak közötti szakaszának előkészítése.
1.4. Az M0 gyorsforgalmi út Nyugati szektor, 10. számú főút-1. számú főút közötti szakaszának előkészítése.
1.5. Az M1 gyorsforgalmi út autópálya, Lajta, tengelysúlymérő állomás kiépítése.
1.6. Az M1 autópálya, Hegyeshalom országhatár határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.7. Az M15 gyorsforgalmi út M1-Rajka, országhatár közötti szakasz bővítése.
1.8. Az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz fejlesztése.
1.9. Az M2 gyorsforgalmi út Vác-Hont, Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.10. Az M3 autópálya Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új csomópontjának megvalósítása.
1.11. Az M3 autópálya és Eger közötti gyorsforgalmi útszakasz megvalósítása.
1.12. Az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény- országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.13. Az M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása.
1.14. Az M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.15. Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz előkészítése.
1.16. Az M35 autópálya (I. ütem) 4. számú főút-481. számú főút közötti szakasz és a 481. sz. főút megvalósítása.
1.17. Az M35 autópálya (II. ütem) Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása.
1.18. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Abony (Kelet) közötti szakaszának fejlesztése, Szolnok bekötésével.
1.19. Az  M4 gyorsforgalmi út Abony (Kelet)–Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) 
megvalósítása új Tisza-híd megépítésével.
1.20. Az M8-M4 gyorsforgalmi utak elválási csomópontjának megvalósítása.
1.21. Az M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.22. Az M6 autópálya Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.23. Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Barcs, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.24. Az M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont átépítése.
1.25. Az M70 gyorsforgalmi út Letenye–Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz bővítése.
1.26. Az  M8 gyorsforgalmi út Kecskemét (M5)–Nagykőrös között, valamint M44 Nagykőrös–Békéscsaba közötti 
szakaszainak megvalósítása.
1.27. Az M8 gyorsforgalmi út Körmend-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.28. Az M85 gyorsforgalmi út Csorna–Sopron, országhatár közötti szakasz fejlesztése.
1.29. Az M86 gyorsforgalmi út Csorna–Hegyfalu közötti szakasz megvalósítása.
1.30. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár–Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése.
1.31. A 8. számú főút, Székesfehérvár–Feketehegy elkerülő szakasz megvalósítása.
1.32. A 8. számú főút, Várpalota elkerülő szakasz megépítése.
1.33. A 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszok kapacitásbővítése
1.34. A 23-25. számú főutak Bátonyterenye-Ózd közötti szakaszok fejlesztése.
1.35. A 47. számú főút, Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása.
1.36. A 48. számú főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése, 11,5 t burkolaterősítése.
1.37. Az  55. számú főút, Mórahalom elkerülő és megyehatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő 
burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamosan kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése.
1.38. A 62. számú főút, Szabadegyháza elkerülő szakasz megvalósítása.
1.39. A  67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) 
gyorsforgalmi fejlesztése.
1.40. A 67. számú főút, Somogyaszaló elkerülő szakasz megépítése.
1.41. A 67. számú főút, Mernye elkerülő szakasz megépítése.
1.42. A 67. számú főút, Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz megépítése.
1.43. A 67. számú főút, Vadépuszta elkerülő szakasz megépítése.
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1.44. A 67. számú főút, Somogybabod elkerülő szakasz megépítése.
1.45. A 76. számú főút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakasz gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése.
1.46. A 83. számú főút, M1 autópálya és Pápa közötti szakasz fejlesztése, települések elkerülése.
1.47. A 83. számú főút, Győrszemere elkerülő szakasz megépítése.
1.48. A 83. számú főút, Tét elkerülő szakasz megépítése.
1.49. A 83. számú főút, Gyarmat elkerülő szakasz megépítése.
1.50. A 83. számú főút, Takácsi elkerülő szakasz megépítése.
1.51. A 86. számú főút, Zalalövő elkerülő szakasz megépítése.
1.52. A 102. számú főút Esztergom–M1 közötti szakasz gyorsforgalmi fejlesztése.
1.53. 338. számú főút, Nyíregyháza nyugati elkerülő szakasz megépítése.
1.54. 445. számú főút, Kecskemét északi elkerülő szakasz megépítése.
1.55. A  471. számú főút Hajdú-Bihar megyei szakaszok fejlesztése (kapacitásbővítés, elkerülő építése, 11,5 t 
burkolatmegerősítés).
1.56. A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő szakasz megépítése.
1.57. A 4219. jelű út Geszt–Mezőgyán–Nagygyanté szakaszok fejlesztése.
1.58. A 4451. jelű út Nagylak elkerülő megvalósítása.
1.59. Kalocsa–Paks térségében tervezett új Duna híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés 
megvalósítása.
1.60. Kisvárda elkerülő megvalósítása.
1.61. Nagykanizsa délkeleti elkerülő megvalósítása.
1.62. Sopron északnyugati elkerülő megvalósítása.

 2.  Vasúti közlekedési projektek
2.1. A  17. számú vasútvonal, Szombathely–Zalaszentiván szakasz rekonstrukciója, Zalaszentiván–Nagykanizsa 
szakasz szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.
2.2. A 40. és 41. számú vasútvonalak, Pusztaszabolcs–Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes szakasza rekonstrukciója.
2.3. A 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán–Lepsény–Siófok–Keszthely szakasz rekonstrukciója.
2.4. A 80. és 100c. számú vasútvonalak, Rákos–Hatvan–Miskolc–Nyíregyháza szakasz rekonstrukciója.
2.5. A 25. számú vasútvonal, Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.6. A  15. és 21. számú vasútvonalak, Sopron–Szombathely–Szentgotthárd szakasz rekonstrukciója, ETCS2 
vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.7. Szombathely vasúti csomópont fejlesztése.
2.8. GYSEV Zrt. üzemirányító központ megvalósítása (a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlés kialakításával).
2.9. A 101. számú vasútvonal, Püspökladány–Biharkeresztes szakasz rekonstrukciója.
2.10. Az  1. számú vasútvonal, Biatorbágy–Tata szakasz korszerűsítése és Budapest–Hegyeshalom ETCS2 
vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.11. A 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár–Veszprém–Boba vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló 
rendszer kiépítése.
2.12. Szolnok vasúti csomópont fejlesztése.
2.13. A 100. és 120. számú vasútvonalak, Szolnok–Szajol szakasz fejlesztése.
2.14. A 100. számú vasútvonal, Szajol–Püspökladány szakasz fejlesztése.
2.15. A 100. számú vasútvonal, Püspökladány–Debrecen szakasz fejlesztése.
2.16. A 120. számú vasútvonal, Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és Békéscsaba vasútállomás, 
Ferencváros–Lökösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.17. A 120. számú vasútvonal, Békéscsaba-Lőkösháza (oh.) szakasz fejlesztése.
2.18. Vác vasútállomás korszerűsítése.
2.19. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Pusztaszabolcs szakasz korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer 
kiépítése.
2.20. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása.
2.22. A Szeged-Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes forgalmú Tisza-híd építésével.
2.23. A Déli Duna-híd korszerűsítése.
2.24. Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.25. GSM-R távközlési hálózat kiépítése.
2.26. Székesfehérvár vasútállomás korszerűsítése, Érd közúti felüljáró építése
2.27. Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok).
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2.28. Nagyút–Mezőkeresztes-Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (nyíltvonal).
2.29. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció.
2.30. MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei.
2.31. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.32. MÁV 200 férőhelyes motorvonatok beszerzése.
2.33. Szűk keresztmetszet kiváltás a MÁV hálózatán.
2.34. Vámosgyörk–Nagyút–Mezőkeresztes–Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (állomások).
2.35. A 17. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Nagykanizsa szakasz rekonstrukciója.
2.36. Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán.
2.37. MÁV 300 férőhelyes motorvonatok beszerzése.
2.38. GYSEV motorvonat beszerzés.
2.39. Keleti–Kőbánya-felső szűk keresztmetszet kiváltás.
2.40. Közlekedésbiztonság javítási program a  MÁV hálózatán II. ütem–Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást 
növelő technológiai fejlesztések és eszközök.
2.41. Hídrekonstrukciós program a MÁV hálózatán.
2.42. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (TEN-T vonalak).
2.43. Budapest-Keleti pályaudvar épület-felújítás.
2.44. Budapest-Nyugati pályaudvar épület-felújítás.
2.45. ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra.”

 3.  Városi közlekedési projektek
3.1 Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése a Debrecen Nagyállomás térségében.
3.2. A  Budapest, 1-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése (meghosszabbítása az  Etele térig; Fehérvári út–
Kelenföld vasútállomás).
3.3. Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt (kapcsolódó kocsiszín infrastruktúrával).
3.4. Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések.
3.5. Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése.
3.6. Kelenföld vasútállomás 8 vágány helyén P+R.
3.7. M4 metró, M1–M7 autópálya Kelenföldi pályaudvar átszállási csomópont.
3.8. Helyi személyszállítás gördülőállományának fejlesztése.
3.9. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (nem TEN-T vonalak).
3.10. Külső Bécsi úti villamosvonal (Vörösvári út–Aranyvölgy).
3.11. Újpalotai villamosvonal.
3.12. Kelenföld intermodális központ (Őrmező).
3.13. A Szeged-Hódmezővásárhely-Békéscsaba-Gyula szakasz rekonstrukciója és villamosítása.
3.14. A Debrecen-Nyíradony szakasz korszerűsítése.
3.15. A Nyíradony–Mátészalka szakasz korszerűsítése.
3.16. A Debrecen–Nyírábrány szakasz korszerűsítése.
3.17. A Szeged–Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása.
3.18. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten.
3.19. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési 
és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése.
3.20. Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása 
megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében.
3.21. Rákospalota-Újpest–Veresegyház–Vác vasútvonal korszerűsítése.
3.22. Hungária körút–Rákospalota-Újpest vasútvonal korszerűsítése.
3.23. Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.
3.24. Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.
3.25. Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése.
3.26. A 18. számú vasútvonal, Szombathely–Kőszeg szakasz korszerűsítése.
3.27. A 36. számú vasútvonal, Fonyód–Kaposvár szakasz korszerűsítése.

 4.  Vízi közlekedési projektek
4.1. A magyarországi TEN-T belvízi út- és kikötői infrastruktúra fejlesztése.
4.2. Dunai hajóút kitűzési rendszerének fejlesztése.
4.3. Új komáromi híd, Komárom–Komárno (Révkomárom) között.
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4.4. Hajóút fenntartási főterv.
4.5. Vízi úti információs rendszer kiépítése.”

A Kormány 227/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete
egyes PPP konstrukcióban létesült sportlétesítmények projekttársaságainak stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Hatályát veszti
a) a B.M. Invest Ingatlanforgalmazó, Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt 

jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 181/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet,
b) az ÖKO-KOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű 

gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 187/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet,
c) a SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté 

minősítéséről szóló 197/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete
a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással 
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), b), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3.  § (5)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,
a 3. § (6) bekezdése tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest X. kerület 
közigazgatási területén lévő, a  Kőbányai út 30. szám alatt elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
Budapest X. kerület 38920 helyrajzi számú ingatlanon, illetve ezen földrészletből a  telekalakítási eljárások jogerős 
befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma 
megvalósításához, használatbavételéhez és működésének megkezdéséhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként 
a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig 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. § szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
 (3) Az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha 

jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
 (4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem 

állapít meg – tizenöt nap.
 (5) Az 1. § szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

 (6) Az  1.  §-ban meghatározott beruházás esetén az  előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást 
csak akkor lehet alkalmazni, ha a  beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. 
A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

Az 1. §-ban foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:
 1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 2. természetvédelmi hatósági eljárások,
 3. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 4. területrendezési hatósági eljárások,
 5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos 

hatósági eljárások,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
 9. útügyi hatósági eljárások,
10. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és 

hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai,
11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. földmérési hatósági eljárások,
16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. azok a  további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az  1.  § szerinti beruházás megvalósításához és 

használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 229/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a régióközi együttműködés 
előmozdításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és az  Oroszországi Föderáció Kormánya 
között a  régióközi együttműködés előmozdításáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a régióközi együttműködés 
előmozdításáról

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban „Felek”:
kifejezve azon szándékukat, hogy ösztönözzék a  Magyarország és az  Oroszországi Föderáció népei közötti baráti 
kapcsolatok kiszélesítését,
a Magyarország és az  Oroszországi Föderáció közötti hosszú távú régióközi együttműködés folytatását és 
fejlesztését kívánva,
elismerve a  Magyarország és az  Oroszországi Föderáció közötti régióközi együttműködés tartós fejlődéséből 
származó kölcsönös előnyök gyakorlati jelentőségét és a benne rejlő lehetőséget,
a Magyarország és az  Oroszországi Föderáció közötti régióközi együttműködés jogi alapjainak megerősítésére 
törekedve,
a nemzetközi jog általánosan elismert elvei és normái által vezérelve,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A Felek az  egyenjogúság és kölcsönös előnyök alapján megerősítik és fejlesztik a  régióközi együttműködést, 
összhangban a  Felek államaiban hatályos jogszabályokkal és azon nemzetközi szerződésekkel, amelyeknek 
Magyarország és az Oroszországi Föderáció a részesei.

2. cikk
A jelen Megállapodás céljaira használt kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
régió – Magyarország adminisztratív-területi egysége, az Oroszországi Föderáció jogalanya;
a Felek illetékes szervei – Magyarország és az  Oroszországi Föderáció a  jelen Megállapodás megvalósításához 
kapcsolódó feladatok ellátásához megfelelő hatáskörrel és illetékességgel felruházott végrehajtó hatalmi szervei;
Kormányközi Bizottság – a  jelen megállapodás megvalósítása érdekében a Felek által létrehozandó Magyar–Orosz 
Régióközi Együttműködési Kormányközi Bizottság.

3. cikk
A Felek előmozdítják a  Felek államainak régiói közötti kereskedelmi-gazdasági, tudományos-technikai, szociális, 
kulturális, etnokulturális, humanitárius együttműködés, valamint az oktatási, egészségügyi, információ-technológiai, 
energetikai, agráripari és egyéb területeken folytatott együttműködés fejlesztését.

4. cikk
A Felek, valamint államaik illetékes szervei a régióközi együttműködés megvalósításának érdekében:
– a Felek államainak jogszabályaival összhangban megállapodásokat kötnek, többek között a  régióközi 

együttműködés egyes irányairól;
– közös koordinációs szerveket, ezeken belül munkacsoportokat hoznak létre a  régióközi együttműködés 

működésének kidolgozása, fejlesztése és tökéletesítése érdekében;
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– cselekvési terveket és programokat, valamint közös programokat és projekteket dolgoznak ki és valósítanak 
meg a régióközi együttműködés terén;

– információcserét valósítanak meg a régióközi együttműködés kérdéseiről.

5. cikk
A jelen Megállapodás megvalósításának érdekében a  Felek Komplex régióközi együttműködési programot 
(a továbbiakban: Komplex program) dolgoznak ki és valósítanak meg. A Komplex programot a jelen Megállapodás 
10. cikkével összhangban létrehozandó Kormányközi Bizottság hagyja jóvá.
A Komplex program keretében megvalósítandó projekteket és egyéb, Magyarország területén az  Oroszországi 
Föderáció föderális költségvetése terhére, illetve az  Oroszországi Föderáció területén Magyarország 
költségvetésének terhére megvalósítandó intézkedéseket a Kormányközi Bizottság keretein belül kötelező jelleggel 
egyeztetni kell.

6. cikk
A Felek, valamint államaik illetékes szervei a  regionális politika megvalósítása során a  következő fő irányokban 
valósítanak meg együttműködést:
– regionális politika kialakítása és megvalósítása, regionális fejlesztési stratégiák, valamint hosszú távú 

célprogramok előkészítése metodikájának kidolgozása és megvalósítása;
– regionális befektetési politika megvalósítása és a befektetési tevékenység növelése a régiókban;
– az innováció mint a régiók fejlesztésében prioritást élvező szféra fejlesztése;
– a Felek államainak regionális hatóságai közötti kapcsolatok létesítésének és fejlesztésének ösztönzése, 

többek között Magyarország és az  Oroszországi Föderáció régiói között megállapodások kötésében való 
közreműködés útján, a régióközi együttműködés aktivizálása;

– Magyarország régiói és az  Oroszországi Föderáció régiói közötti üzleti kapcsolatok aktivizálásának 
ösztönzése;

– egyéb, a Felek által meghatározott irányokban.

7. cikk
A Felek elősegítik közös programok és projektek megvalósítását a  régiók szociális-gazdasági és etnokulturális 
fejlődése érdekében. Emellett a  Felek biztosítják azt, hogy e  programok és projektek összhangban legyenek 
Magyarország és az  Oroszországi Föderáció fejlesztési stratégiáival, valamint azt, hogy különböző, többek között 
a Magyarország és az Oroszországi Föderáció területén megvalósítandó ágazati programok és projektek keretében 
létrejövő programok, projektek és intézkedések kölcsönösen kiegészítsék egymást.

8. cikk
A régióközi együttműködés fejlesztésének érdekében a  Felek kedvező feltételeket teremtenek a  Magyarország és 
az Oroszországi Föderáció területén bejegyzett gazdálkodó szervezetek (a  továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) 
közötti közvetlen kapcsolatok létesítéséhez.
A gazdálkodó szervezetek közötti kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok létesítése és fejlesztése érdekében, a  Felek 
a régióközi együttműködés fejlesztésének elsődleges irányaira vonatkozó állami támogatási rendszer kialakítására, 
illetve a  Felek államai jogszabályainak az  együttműködés kedvező feltételeinek kialakításához szükséges 
harmonizációjára irányuló intézkedéseket tesznek.

9. cikk
A Felek előmozdítják a régiók nemzetek közötti, vallásközi, interkulturális, valamint etnokulturális együttműködését 
célzó projektek és más intézkedések megvalósítását.

10. cikk
A jelen Megállapodás megvalósításának összehangolása a Kormányközi Bizottság feladata.
A Kormányközi Bizottság Magyar és Orosz Tagozatból áll, melyeket a Felek társelnökei vezetnek.
A Kormányközi Bizottság működésének rendjét a  Kormányközi Bizottság ügyrendje határozza meg, melyet 
a Kormányközi Bizottság társelnökei hagynak jóvá.
A Kormányközi Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
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11. cikk
A Felek a  jelen Megállapodás rendelkezéseinek alkalmazásával és/vagy értelmezésével kapcsolatos vitákat és 
véleménykülönbségeket tárgyalások és konzultációk útján rendezik.

12. cikk
A Felek kölcsönös megegyezése alapján a jelen Megállapodás módosítható és kiegészíthető. Valamennyi módosítást 
és kiegészítést külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

13. cikk
A jelen Megállapodás a  hatályba lépéséhez szükséges belső eljárások Felek általi teljesítéséről szóló utolsó írásos 
értesítés kézhezvételének napján lép hatályba.
A jelen Megállapodás öt évig marad érvényben és érvényessége ötévenként automatikusan meghosszabbodik, 
amennyiben egyik Fél sem jelenti be írásban, diplomáciai úton a  másik Félnek a  Megállapodás felmondására 
irányuló szándékát legalább hat hónappal az aktuális ötéves érvényességi időszak lejárta előtt.
A jelen Megállapodás érvényességének megszűnése nem érinti azon projekteket, melyek megvalósítása a  jelen 
Megállapodás érvényessége idején kezdődött, de még nem fejeződött be a  jelen Megállapodás érvényességének 
megszűnésekor.

Készült Budapesten 2015. február 17-én két példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

 Magyarország Kormánya Az Oroszországi Föderáció Kormánya 
 nevében nevében

Соглашение
между Правительством Венгрии и Правительством Российской Федерации о содействии 
межрегиональному сотрудничеству

Правительство Венгрии и Правительство Российской Федерации, в дальнейшем именуемые Сторонами:
выражая намерение способствовать расширению дружественных связей между народами Венгрии и 
Российской Федерации;
желая продолжать и развивать долгосрочное межрегиональное сотрудничество между Венгрией и 
Российской Федерацией;
признавая практическую значимость и потенциал взаимной выгоды от устойчивого развития 
межрегионального сотрудничества между Венгрией и Российской Федерацией;
желая укрепить правовую основу осуществления межрегионального сотрудничества между Венгрией и 
Российской Федерацией;
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны укрепляют и развивают межрегиональное сотрудничество на основе равноправия и взаимной 
выгоды в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и международными договорами, 
участниками которых являются Венгрия и Российская Федерация.

Статья 2
Для целей настоящего Соглашения используемые термины означают следующее:
«регион» – административно-территориальная единица Венгрии, субъект Российской Федерации;
«компетентные органы Сторон» – органы исполнительной власти Венгрии и органы исполнительной власти 
Российской Федерации, наделенные компетенцией и полномочиями по решению вопросов, связанных с 
реализацией настоящего Соглашения;
«Межправительственная комиссия» – Венгерско-Российская межправительственная комиссия по 
региональному сотрудничеству, создаваемая Сторонами в целях координации реализации настоящего 
Соглашения.
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Статья 3
Стороны содействуют развитию торгово-экономического, научно-технического, социального, культурного, 
этнокультурного, гуманитарного сотрудничества между регионами государств Сторон, а также 
сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, информационных технологий, энергетики, 
агропромышленного комплекса и в иных сферах.

Статья 4
Стороны, а также компетентные органы Сторон в целях осуществления межрегионального сотрудничества:
– заключают соглашения в порядке, предусмотренном законодательством каждого из государств 

Сторон, в том числе по отдельным направлениям межрегионального сотрудничества;
– создают совместные координационные органы в целях выработки, развития и совершенствования 

механизмов межрегионального сотрудничества и рабочие группы при них;
– разрабатывают и реализуют планы и программы действий, а также совместные программы и проекты в 

сфере межрегионального сотрудничества;
– осуществляют информационный обмен по вопросам межрегионального сотрудничества.

Статья 5
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны разрабатывают и осуществляют Комплексную 
программу сотрудничества в межрегиональной сфере (далее – Комплексная программа). Комплексная 
программа утверждается Межправительственной комиссией, образуемой в соответствии со статьей 10 
настоящего Соглашения.
Осуществляемые в рамках Комплексной программы проекты и иные мероприятия, реализуемые на 
территории Венгрии за счет средств бюджета Российской Федерации, а также проекты и мероприятия, 
реализуемые на территории Российской Федерации за счет бюджета Венгрии, подлежат обязательному 
согласованию компетентными органами Сторон.

Статья 6
В сфере осуществления региональной политики Стороны, а также компетентные органы государств Сторон 
осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:
– формирование и реализация региональной политики, разработка и реализация региональных 

стратегий развития, а также методик подготовки долгосрочных целевых программ;
– реализация региональной инвестиционной политики и повышение инвестиционной активности в 

регионах;
– развитие инновационной сферы в качестве одной из приоритетных в развитиии регионов;
– содействие установлению и развитию контактов между региональными властями государств Сторон, в 

том числе посредством содействия заключению соглашений между регионами Венгрии и Российской 
Федерации, а также активизация межрегиональной кооперации;

– содействие активизации деловых контактов между регионами Венгрии и Российской Федерации;
– иные направления, определяемые по согласованию между Сторонами.

Статья 7
Стороны способствуют осуществлению совместных программ и проектов, реализуемых в целях социально-
экономического и этнокультурного развития регионов. При этом Стороны обеспечивают соответствие таких 
программ и проектов стратегиям развития Венгрии и Российской Федерации, а также взаимодополняемость 
указанных программ, проектов и мероприятий, проводимых в рамках иных, в том числе отраслевых 
программ и проектов, осуществляемых на территории Венгрии и Российской Федерации.

Статья 8
В целях развития межрегионального сотрудничества Стороны создают благоприятные условия для 
установления прямых контактов между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории 
Венгрии и Российской Федерации (далее – хозяйствующие субъекты).
В целях установления и развития торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами 
Стороны предпринимают меры, направленные на формирование системы государственной поддержки 
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приоритетных направлений развития межрегионального сотрудничества и гармонизацию законодательства 
каждого из государств Сторон в части обеспечения благоприятных условий взаимодействия.

Статья 9
Стороны оказывают содействие в реализации проектов и иных мероприятий, направленных на развитие 
межнационального, межрелигиозного и межкультурного сотрудничества регионов, а также проектов и 
мероприятий в этнокультурной сфере.

Статья 10
Координация реализации настоящего Соглашения возлагается на Межправительственную комиссию.
Межправительственная комиссия состоит из Венгерской и Российской частей, возглавляемых 
сопредседателями от каждой Стороны.
Порядок работы Межправительственной комиссии определяется положением о Межправительственной 
комиссии, утверждаемым сопредседателями Межправительственной комиссии.
Межправительственная комиссия заседает по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Статья 11
Споры и разногласия между Сторонами по применению и (или) толкованию положений настоящего 
Соглашения разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций.

Статья 12
По взаимной договоренности Сторон в настоящеее Соглашение могут быть внесены изменения и (или) 
дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 13
Настоящее Соглашение вступает в силу на 30-й день с даты получения последнего письменного уведомления 
о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет и автоматически продлевается на последующие 5-летние 
периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую сторону в письменной форме по дипломатическим 
каналам не позднее, чем за 6 месяцев до истечения очередного 5-летнего периода, о своем намерении 
прекратить действие настоящего Соглашения.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает обязательства Сторон по проектам, 
осуществление которых началось в период его действия и не было завершено к моменту прекращения его 
действия.

Совершено в городе Будапеште 17 февраля 2015 года в двух экземплярах, каждый на венгерском и русском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

 За Правительство Венгрии За Правительство Российской Федерации”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. és 3. § a Megállapodás 13. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, valamint a  2. és 3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2015. (VIII. 7.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására 
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21.  § 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az  igazgatási szolgáltatási, a  felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a  továbbiakban: R.) 7.  § (1)  bekezdés 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 6. § szerinti eljárásokban]
„c) a megfizetett díj visszatérítése tekintetében az Itv. 80. § (1) bekezdés f ), g) és k) pontjában”
[foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell, azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon e rendelet tekintetében díjat kell 
érteni.]

2. §  Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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1. melléklet az 5/2015. (VIII. 7.) MEKH rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet E) pontjában szereplő táblázat 24A, 24B, 25A, 25B, 26A, 26B, 27A, 27B, 28A, 28B, 29A és 29B mezője 
helyébe a következő mezők lépnek, továbbá a táblázat a következő 30. sorral egészül ki:

[E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 A  B

 1  Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás 
megnevezése

 Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 
(ezer forint)]

„24 A Vksztv. 31/A. § (4) bekezdés szerinti átmeneti díj 
megállapítása

150

 25 Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása  

 26  a) felújítási és pótlási terv jóváhagyása a tárgyév június 1-jén hatályos 
víziközmű-szolgáltatási 

engedélyben az adott víziközmű- 
rendszerre meghatározott 

felhasználói egyenértékenként 
0,001, de legalább 10

 27 b) beruházási terv jóváhagyása  a tárgyév június 1-jén, hatályos 
víziközmű- szolgáltatási 

engedélyben az adott víziközmű- 
rendszerre meghatározott 

felhasználói egyenértékenként 
0,001, de legalább 10

28 Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének módosítása a 26–27. pont alapján 
meghatározott díj 50%-a

29 Víziközművé minősítés iránti kérelem 50

30 Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból adatszolgáltatási eljárás

a) másolat kiadása 5

aa) ezenfelül több oldalas másolat esetén, a 2. oldaltól 
megkezdett oldalanként

0,5

b) kivonat kiadása 3

ba) ezenfelül több oldalas kivonat esetén, a 2. oldaltól 
megkezdett oldalanként

0,5

”
 1. Az R. 1. melléklete a következő G.) ponttal egészül ki:

„G.) Energiahatékonysággal kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 A  B

 1  Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése  Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 
(ezer forint)

2 regisztráló szervezetek regisztráló tevékenység engedélyezésére 
irányuló kérelmének elbírálása

1000

 3 regisztráló szervezetek engedély módosítás iránti kérelmének 
elbírálása

200

 4  nem kötelező energetikai auditálás során készített energetikai 
audit kérelemre történő ellenőrzése 

1000

 5 nagyvállalatok által elvégeztetett kötelező energetikai audit 
kérelemre történő ellenőrzése 

1500

6 költséghaszon- elemzés elbírálása 200

7 pozitív eredményű költség-haszon elemzés esetén kiadott 
kötelező határozat végrehajtása alóli felmentési kérelem elbírálása

200

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelete
egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1., 2. és 5. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 
17. és 20. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
17. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 19. és 
21. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
24.  pontjában, valamint (5)  bekezdés a)  pontjában, továbbá a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (3)  bekezdés  
a) és b) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
23. pontjában,
a 8. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a  6. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet módosítása

1. §  A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 75/2002. 
(VIII. 16.) FVM rendelet] 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. diagnosztikai kézikönyv: a  klasszikus sertéspestis megállapítására szolgáló diagnosztikai eljárásokat, mintavételi 
módszereket és a laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelési szempontjait megállapító diagnosztikai kézikönyv 
jóváhagyásáról szóló, 2002. február 1-jei 2002/106/EK bizottsági határozat mellékleteként kiadott eljárási útmutató;”

2. §  A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 17.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg 
a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a vaddisznókban megállapították a klasszikus sertéspestis elsődleges előfordulását, a megyei kormányhivatal 
azonnal meghozza a következő intézkedéseket:
a) a  nemzeti szakértői csoport javaslata alapján kijelöli a  fertőzött területet, ahol a  járási hivatal útján hatósági 
megfigyelés alá helyezteti a sertéstartó gazdaságokat, és elrendeli
aa) valamennyi gazdaságban a  sertések korcsoportok szerinti nyilvántartásba vételét a  (2a)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően,
ab) a  gazdaságban lévő összes sertésnek a  szállásán vagy más olyan helyen tartását, ahol a  vaddisznóktól el 
lehet különíteni azokat oly módon, hogy a  vaddisznók ne férhessenek hozzá olyan anyagokhoz, amelyekkel 
a gazdaságban lévő sertések később érintkezhetnek,
ac) azon intézkedést, hogy a gazdaságba nem léphet be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi 
helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi,
ad) a sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő fertőtlenítési eszköz elhelyezését,
ae) a klasszikus sertéspestis vírus terjesztésének kockázatát csökkentő megfelelő higiéniai óvintézkedéseket minden 
olyan személlyel szemben, aki érintkezhet vaddisznókkal, ami magába foglalhatja a  vaddisznóval érintkezésbe 
került személyek ideiglenes belépési tilalmát a gazdaságba,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 115. szám 18637

af ) a  gazdaságban minden, a  klasszikus sertéspestis tüneteit mutató elhullott vagy megbetegedett sertés 
vizsgálatát a klasszikus sertéspestis jelenlétére vonatkozóan,
ag) a  kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrésze, illetve minden olyan anyag vagy felszerelés 
bevitelének tilalmát, amely fertőződhetett a klasszikus sertéspestis vírusával,
ah) a területről származó sertések, azok ondója, embriója vagy petesejtje kereskedelemi forgalomba bocsátásának 
tilalmát, és
ai) amennyiben szükséges, további kiegészítő intézkedéseket;
b) intézkedik, hogy az összes, a kijelölt fertőzött területen kilőtt vagy elhullva talált vaddisznót hatósági állatorvos 
ellenőrizze, és a diagnosztikai kézikönyv alapján klasszikus sertéspestisre nézve megvizsgálja, továbbá arról, hogy 
valamennyi vaddisznó hullája hatósági állatorvosi felügyelet mellett ártalmatlanításra kerüljön; valamint
c) intézkedik, hogy a  klasszikus sertéspestis vírusának izolátumát a  vírus genotípusának meghatározása céljából 
vessék alá a diagnosztikai kézikönyvben előírt laboratóriumi eljárásnak.
(2a) A  (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti nyilvántartás adatait a  tulajdonosnak naprakészen kell vezetnie, 
azt a  hatósági állatorvos kérésére be kell mutatni, aki az  adatokat minden szemle alkalmával ellenőrzi. Azokban 
a gazdaságokban, ahol szabadon tartják a sertéseket, az első számlálást becslés alapján is el lehet végezni.”

3. §  A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nemzeti szakértői csoport javaslata alapján a  megyei kormányhivatal – a  klasszikus sertéspestis 
vaddisznókban való első megállapításától számított – 30 napon belül összeállítja a  betegség felszámolására 
vonatkozó tervet és megküldi felülvizsgálatra a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a  továbbiakban: 
NÉBIH). A  NÉBIH a  tervezetet további 30 napon belül véleményezi, szükség esetén módosítja és jóváhagyásra 
az  országos főállatorvos elé terjeszti. A  jóváhagyott felszámolási tervet az  országos főállatorvos megküldi 
a  Bizottságnak. A  terv később – a  szerzett tapasztalatok figyelembevételével – a  Bizottság jóváhagyásával 
módosítható vagy kiegészíthető.”

4. §  A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet „Diagnosztikai eljárások és a biológiai biztonsággal kapcsolatos követelmények” 
alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A klasszikus sertéspestis nemzeti referencia laboratóriumának feladatai, kutatások végzése
19.  § (1) A  klasszikus sertéspestis nemzeti referencia laboratóriuma (a  továbbiakban: NRL) felelős azért, hogy 
a  klasszikus sertéspestis jelenlétének kimutatására és a  vírusizolátumok genotípusának azonosítására szolgáló 
laboratóriumi vizsgálatokat a diagnosztikai kézikönyv alapján végezzék el. Ebből a célból külön megállapodásokat 
köthet a közösségi referencialaboratóriummal és a többi tagállam nemzeti laboratóriumával.
(2) Az  NRL felelős a  klasszikus sertéspestissel kapcsolatos vizsgálatokat végző laboratóriumokban alkalmazott 
szabványok és diagnosztikai módszerek összehangolásáért. Ennek érdekében
a) diagnosztikai reagenseket adhat az egyes laboratóriumoknak;
b) ellenőrzi a laboratóriumok által használt diagnosztikai reagensek minőségét;
c) rendszeres időközönként összehasonlító vizsgálatokat végez;
d) megőrzi a klasszikus sertéspestis hazai megállapított eseteiből és kitörésekből származó vírusizolátumokat.
(3) Az NRL feladatait a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának budapesti laboratóriuma látja el.
(4) Az országos főállatorvos – a NÉBIH szakvéleménye alapján – maximum 5 év időtartamra más laboratóriumnak is 
engedélyt adhat a szerodiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére.
(5) A  megfelelő biológiai biztonság érdekében a  klasszikus sertéspestis vírusán és annak genomján, antigénjén 
és vakcinákon a  kutatás, a  diagnosztika és a  gyártásra történő felhasználás során beavatkozást csak az  országos 
főállatorvos által jóváhagyott intézményben lehet végezni.”

5. §  A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  illetékes megyei kormányhivatal felülvizsgálatra megküldi a  tervet a  NÉBIH-nek. Ha a  NÉBIH megfelelőnek 
találja a  vészvakcinázási tervet, akkor megküldi az  országos főállatorvosnak, ellenkező esetben átdolgozásra 
visszaküldi az  illetékes megyei kormányhivatalnak. A  vészvakcinázási tervet az  országos főállatorvos hagyja jóvá, 
majd a  jóváhagyott tervet benyújtja a  Bizottságnak. A  vészvakcinázási terv a  járványügyi helyzet alakulásától 
függően később módosítható vagy kiegészíthető.”
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6. §  A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  illetékes megyei kormányhivatal felülvizsgálatra megküldi a  tervet a  NÉBIH-nek. A  NÉBIH haladéktalanul 
megvizsgálja a  tervet, elsősorban azért, hogy az  összhangban legyen a  18.  § (1)  bekezdése szerinti betegség-
felszámolási terv alapján hozott intézkedésekkel. Ha a  NÉBIH megfelelőnek találja a  vészvakcinázási tervet, 
akkor jóváhagyásra megküldi az  országos főállatorvosnak, ellenkező esetben átdolgozásra visszaküldi a  megyei 
kormányhivatalnak. Az országos főállatorvos a jóváhagyott vészvakcinázási tervet megküldi a Bizottságnak.”

7. §  A 75/2002. (VIII. 6.) FVM rendelet „Járványvédelmi központok és szakértői csoportok” alcíme helyébe a  következő 
alcím lép:
„Járványvédelmi központok és nemzeti szakértői csoport
27.  § (1) Az  országos főállatorvos a  klasszikus sertéspestis járványkitörés esetén haladéktalanul országos 
járványvédelmi központot hoz létre.
(2) Az  országos járványvédelmi központnak irányítania és ellenőriznie kell a  (3)  bekezdés szerinti helyi 
járványvédelmi központok működését. Az országos járványvédelmi központ felelős:
a) a szükséges védelmi intézkedések meghatározásáért;
b) az  a)  pont szerinti intézkedések azonnali és hatékony végrehajtásának biztosításáért a  helyi járványvédelmi 
központokon keresztül;
c) a helyi járványvédelmi központokhoz személyzet, anyagok, eszközök telepítéséért;
d) a nemzetközi állategészségügyi szervezetek, nemzeti hatóságok, a mezőgazdasági és kereskedelmi szervezetek 
információkkal ellátásáért;
e) szükséges esetben a vészvakcinázás megszervezéséért és az oltási terület meghatározásáért;
f ) kapcsolat tartásáért a  diagnosztikai laboratóriumokkal, a  tömegtájékoztatási eszközökkel és 
a rendőrhatóságokkal a speciális intézkedések biztosítása érdekében.
(3) Klasszikus sertéspestis járványkitörés esetén a  megyei kormányhivatal haladéktalanul helyi járványvédelmi 
központot hoz létre.
(4) Az országos járványvédelmi központ bizonyos feladatai a helyi járványvédelmi központnak átadhatók.
(5) Az  országos főállatorvosnak állatorvosokból, vadászokból, vadbiológusokból és járványügyi szakértőkből létre 
kell hoznia egy folyamatosan működő nemzeti szakértői csoportot, amely segíti a  megyei kormányhivatalokat 
a klasszikus sertéspestis elleni védekezésben.
(6) A nemzeti szakértői csoport a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznókban való megállapítása esetén:
a) tanulmányozza a járványhelyzetet, és javaslatot tesz a fertőzött terület meghatározására,
b) javaslatot tesz a fertőzött területen a 17. § (2) bekezdés a) pont aa)–ah) alpontokban foglaltakon túl alkalmazandó 
intézkedésekre, amelyek magukban foglalhatják a vadászat felfüggesztését,
c) javaslatokat ad a  megyei kormányhivatalnak a  betegség felszámolására vonatkozó terv összeállításával 
kapcsolatosan,
d) segítséget nyújt a  megyei kormányhivatalnak a  klasszikus sertéspestisnek a  fertőzött területen történő 
felszámolására hozott intézkedések hatékonyságának igazolása érdekében végzett ellenőrzések során.
(7) Járványkitörés esetén a  nemzeti szakértői csoport segítséget nyújt az  országos és helyi járványvédelmi 
központoknak
a) a járványvédelmi vizsgálatban;
b) a laboratóriumi minták vételében, feldolgozásában és értékelésében;
c) a  járványvédelmi intézkedések meghozatalában, különös tekintettel a  leküzdés során alkalmazandó eljárások 
tökélesítésére és továbbfejlesztésére.
(8) A NÉBIH biztosítja az országos járványvédelmi központ és a nemzeti szakértői csoport számára a személyzetet, 
helyiségeket és eszközöket, beleértve a  hatékony ügyvitelhez szükséges kommunikációs eszközöket, 
az  e  rendeletben meghatározott járványvédelmi intézkedések azonnali végrehajtása érdekében. A  helyi 
járványvédelmi központ személyzetét, helyiségeit és eszközeit, beleértve a  szükséges kommunikációs eszközöket 
a megyei kormányhivatal biztosítja. Az országos és a helyi járványvédelmi központok, valamint a nemzeti szakértői 
csoport személyzetének, helyiségeinek, eszközeinek, utasítási láncának és ügyvitelének részleteit a  26.  § szerinti 
országos készenléti tervben kell meghatározni.
(9) Az országos főállatorvos az országos és a helyi járványvédelmi központok, valamint a nemzeti szakértői csoport 
működéséhez és funkciójához szükséges további szempontokat határozhat meg.”
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8. §  A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet
 1. 3. § (1) bekezdésében az „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjét (a továbbiakban: 

járási főállatorvos)” szövegrész helyébe az „az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró 
járási hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

 2. 3. § (5) bekezdésében az „A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe 
az „Az országos főállatorvos” szöveg, az „Európai Unió Bizottságát” szövegrész helyébe az „Európai Bizottságot 
(a továbbiakban: Bizottság)” szöveg,

 3. 4. § (1) bekezdésében az „a járási főállatorvost” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg,
 4. 4.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 5.  § (1)  bekezdés nyitó 

szövegrészében, 6.  § (1) és (2)  bekezdésében, 7.  § (1) és (2)  bekezdésében, 11.  §-ában, 13.  § (1)  bekezdés  
b), c), d) és f )  pontjában, 13.  § (2)  bekezdésében, 16.  § (1) bekezdésében és (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében az „a járási főállatorvos” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg,

 5. 4. § (2) bekezdés c) pontjában és 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A járási főállatorvos” szövegrész 
helyébe az „A járási hivatal” szöveg,

 6. 4.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal) szöveg,

 7. 5.  § (2) és (3)  bekezdésében, 21.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 23.  § 
(4)  bekezdésében, 23.  § (7)  bekezdés a)  pontjában, 24.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében és 26.  § 
(3) bekezdésében az „a minisztérium” szövegrész helyébe az „az országos főállatorvos” szöveg,

 8. 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „készenléti terv” szövegrész helyébe az „országos készenléti terv” 
szöveg,

 9. 9. § (1) bekezdésében a „községi zárlatot” szövegrész helyébe a „védőkörzetet” szöveg, a „járási főállatorvos” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

10. 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § f )  pont fa)  alpontjában, 12.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében, 14.  § 
(1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés b) pontjában, 23. § (1) bekezdés a) pontjában, 
23.  § (3)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában, 1. számú melléklet 3.  pontjában és 3. számú melléklet 1.  pont 
b)  alpontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  
az „a megyei kormányhivatal” szöveg,

11. 9.  § (4)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és 28.  § (2)  bekezdésében  
az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „A megyei 
kormányhivatal” szöveg,

12. 10. § nyitó szövegrészében az „A járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe az „A járási hivatalnak” szöveg,
13. 13.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatalnak” szöveg,
14. 13. § (1) bekezdés a) pontjában az „a járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnak” szöveg,
15. 18. § (4) bekezdés o) pontjában a „17. § (2) bekezdése szerint kijelölt szakértői csoport” szövegrész helyébe 

a „nemzeti szakértői csoport” szöveg,
16. 18.  § (5)  bekezdésében, 24.  § (6)  bekezdésében, 28.  § (2)  bekezdésében a „minisztériumnak” szövegrész 

helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,
17. 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 23. § (4) bekezdés a) pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatósággal” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatallal” szöveg,
18. 23.  § (6)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatalnak” szöveg,
19. 23.  § (7)  bekezdés b)  pontjában a  „minisztériumnál” szövegrész helyébe a  „NÉBIH-nek” szöveg, 

az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatal” szöveg,

20. 24.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” 
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatallal” szöveg,

21. 24.  § (2)  bekezdés k)  pontjában az „a 17.  § (2)  bekezdésének a)  pontja alapján kijelölt szakértői csoport” 
szövegrész helyébe az „a nemzeti szakértői csoport” szöveg,

22. 25.  §-ában az „A minisztérium” szövegrész helyébe az „Az országos főállatorvos” szöveg, az „Európai Unió 
Bizottsága” szövegrész helyébe a „Bizottság” szöveg,
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23. 26.  § (1)  bekezdésében az  „A minisztérium készenléti tervet” szövegrész helyébe az  „A NÉBIH országos 
készenléti tervet” szöveg,

24. 26. § (1) és (4) bekezdésében az „A készenléti terv” szövegrész helyébe az „Az országos készenléti terv” szöveg,
25. 26.  § (2) és (3)  bekezdésében az „A készenléti tervet” szövegrész helyébe az „Az országos készenléti tervet” 

szöveg,
26. 26. § (4) bekezdésében az „A minisztérium” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
27. 1. számú melléklet 1.  pont nyitó szövegrészében az „az Európai Unió Bizottságához” szövegrész helyébe  

az „a Bizottsághoz” szöveg,
28. 1. számú melléklet 1.  pont f ) és j)  alpontjában, 4.  pont nyitó szövegrészében, f ) és fb)  alpontjában  

az „a klasszikus (afrikai) sertéspestis” szövegrész helyébe az „a klasszikus sertéspestis” szöveg,
29. 1. számú melléklet 2.  pont c) és g)  alpontjában a  „klasszikus (afrikai) sertéspestist” szövegrész helyébe 

a „klasszikus sertéspestist” szöveg,
30. 1. számú melléklet 3. pontjában a „minisztériumnak” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,
31. 1. számú melléklet 4.  pont e)  pontjában a „klasszikus (afrikai) sertéspestis” szövegrész helyébe a „klasszikus 

sertéspestis” szöveg,
32. 1. számú melléklet 4. pont nyitó szövegrészében az „A minisztérium” szövegrész helyébe az „A NÉBIH adatai 

alapján az országos főállatorvos” szöveg,
33. 8. számú melléklet c)  pontjában az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 

vezetőjének” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
szakterülete vezetőjének” szöveg, a  „nemzeti járványvédelmi központ” szövegrész helyébe az  „országos 
járványvédelmi központ” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti a 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet
a) 18. § (2) bekezdése,
b) 4., és 5., valamint 9–20. számú melléklete.

2. Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet módosítása

10. §  Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 98/2003. (VIII. 22.) 
FVM rendelet] 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. Diagnosztikai kézikönyv: az  afrikai sertéspestis diagnosztikai kézikönyvének jóváhagyásáról szóló, 2003. május 
26-i 2003/422/EK bizottsági határozat mellékleteként kiadott, az  afrikai sertéspestis egységes diagnosztikai 
eljárásokkal történő kimutatását biztosító eljárási útmutató.”

11. §  A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  adott gazdaságban a  sertéseken az  afrikai sertéspestist hivatalosan megállapították, a  járási hivatal 
a  kitörés helye körül legalább 3 km-es sugarú kör által határolt területre védőkörzetet rendel el, amely 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 
megyei kormányhivatal) által elrendelt legalább 10 km sugarú kör által határolt megfigyelési körzeten belül 
helyezkedik el.”

12. § (1) A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Amennyiben az  (1)  bekezdésben megállapított tilalmak további járványkitörések miatt 40 napon túl is 
fennmaradnak, és ennek következtében a  sertések tartásában állatvédelmi intézkedést megalapozó vagy 
más kényszerítő körülmények merülnek fel, a  (4)  bekezdésben felsorolt feltételektől függően a  járási hivatal 
–  a  sertéstartó indokolt kérelmére – engedélyezheti a  védőkörzeten belüli nem fertőzött gazdaságból sertések 
közvetlen elszállítását:”

 (2) A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott döntésről az országos főállatorvos tájékoztatja a Bizottságot.”

 (3) A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 10. § (4) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„(4) A járási hivatal a (2) bekezdés szerinti engedélyt a következő feltételek teljesülése esetén adhatja meg:”
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13. §  A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott döntésről az országos főállatorvos tájékoztatja a Bizottságot.”

14. §  A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  felhasznált fertőtlenítőszereket és rovarirtószereket, valamint ezek együttes alkalmazását és a  használt 
koncentráció mértékét – a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) előzetes javaslata 
alapján – a megyei kormányhivatal hagyja jóvá.”

15. §  A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a vaddisznókban megállapították az afrikai sertéspestis elsődleges előfordulását, a megyei kormányhivatal 
azonnal meghozza a következő intézkedéseket:
a) a  nemzeti szakértői csoport javaslata alapján kijelöli a  fertőzött területet, ahol a  járási hivatal útján hatósági 
megfigyelés alá helyezteti a sertéstartó gazdaságokat, és elrendeli
aa) valamennyi gazdaságban a sertések korcsoportok szerinti nyilvántartásba vételét,
ab) a gazdaságban lévő összes sertésnek a szállásán vagy más olyan helyen tartását, ahol a vaddisznóktól el lehet 
őket különíteni,
ac) azon intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy vaddisznók nem férhetnek hozzá olyan anyagokhoz, amelyekkel 
a gazdaságban lévő sertések később érintkezhetnek,
ad) azon intézkedést, hogy a gazdaságba nem léphet be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi 
helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi,
ae) a  sertéstartó épületek, illetve a  gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő fertőtlenítési, és ha szükséges, rovarirtó 
eszköz elhelyezését,
af ) az  afrikai sertéspestis vírus továbbterjesztési kockázatának csökkentése érdekében a  megfelelő higiéniai 
óvintézkedéseket minden olyan személlyel szemben, aki érintkezhet vaddisznókkal, így az intézkedések magukban 
foglalhatják a vaddisznóval érintkezésbe került személyek ideiglenes belépési tilalmát a gazdaságba,
ag) a gazdaságban minden, az afrikai sertéspestis tüneteit mutató elhullott vagy megbetegedett sertés vizsgálatát 
az afrikai sertéspestis jelenlétére vonatkozóan,
ah) a  kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrésze, illetve minden olyan anyag vagy felszerelés 
bevitelének tilalmát, amely fertőződhetett az afrikai sertéspestis vírusával,
ai) a  területről származó sertések, azok ondója, embriója vagy petesejtje kereskedelmi forgalomba bocsátásának 
tilalmát, és
aj) amennyiben szükséges, további kiegészítő intézkedéseket;
b) gondoskodik arról, hogy az  összes, a  kijelölt fertőzött területen kilőtt vagy elhullva talált vaddisznót hatósági 
állatorvos ellenőrizze, és a diagnosztikai kézikönyv alapján afrikai sertéspestisre nézve megvizsgálja, továbbá arról, 
hogy valamennyi vaddisznó hullája a hatósági állatorvosi felügyelet mellett ártalmatlanításra kerüljön; valamint
c) intézkedik, hogy az afrikai sertéspestis vírusának izolátumát a vírus genotípusának meghatározása céljából vessék 
alá a diagnosztikai kézikönyvben előírt laboratóriumi eljárásnak.
(3) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett nyilvántartás adatait az állattartónak naprakészen kell vezetnie, 
azt a  hatósági állatorvos kérésére be kell mutatnia, aki az  adatokat minden szemle alkalmával ellenőrzi. Azokban 
a gazdaságokban, ahol szabadon tartják a sertéseket, az első számlálást becslés alapján is el lehet végezni.
(4) Ha az afrikai sertéspestis olyan területen lépett fel vaddisznókban, amely egy másik ország területéhez közel esik, 
az  érintett országok illetékes hatóságaival együtt kell működni a  betegség felszámolására irányuló intézkedések 
meghozatalában.”

16. §  A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti szakértői csoport javaslata alapján a megyei kormányhivatal – az afrikai sertéspestis vaddisznókban 
való első megállapításától számított – 30 napon belül összeállítja a  betegség felszámolására vonatkozó tervet és 
felülvizsgálatra a NÉBIH-nek megküldi. A NÉBIH a tervezetet 30 napon belül véleményezi, szükség esetén módosítja 
és jóváhagyásra az  országos főállatorvos elé terjeszti. A  jóváhagyott felszámolási tervet az  országos főállatorvos 
megküldi a Bizottságnak. A terv később – a szerzett tapasztalatok figyelembevételével – a Bizottság jóváhagyásával 
módosítható vagy kiegészíthető.”
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17. §  A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet „Diagnosztikai eljárások és a biológiai biztonsággal kapcsolatos követelmények” 
alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Az afrikai sertéspestis nemzeti referencia laboratóriumának feladatai, kutatások végzése
18. § (1) Az afrikai sertéspestis nemzeti referencia laboratóriuma (a továbbiakban: NRL) felelős azért, hogy az afrikai 
sertéspestis jelenlétének kimutatására és a  vírusizolátumok genotípusának azonosítására szolgáló laboratóriumi 
vizsgálatokat a  diagnosztikai kézikönyv alapján végezzék el. Ebből a  célból külön megállapodásokat köthet 
a közösségi referencialaboratóriummal és a többi tagállam nemzeti referencia laboratóriumával.
(2) Az  NRL felelős a  betegséggel kapcsolatos vizsgálatokat végző laboratóriumokban alkalmazott szabványok és 
diagnosztikai módszerek összehangolásáért. Ebből a célból:
a) elvégzi az afrikai sertéspestis diagnosztizálásával kapcsolatos vizsgálatokat;
b) diagnosztikai reagensekkel láthatja el az egyes laboratóriumokat;
c) ellenőrzi a használatos valamennyi diagnosztikai reagens minőségét;
d) rendszeres időközönként összehasonlító vizsgálatokat végez;
e) megőrzi az afrikai sertéspestis hazai megállapított eseteiből származó vírusizolátumokat;
f ) együttműködik az afrikai sertéspestis közösségi referencialaboratóriumával.
(3) Az NRL feladatait a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának budapesti laboratóriuma látja el.
(4) Az  NRL az  (5) és (6)  bekezdésben foglalt kivétellel kizárólagosan végzi az  e  rendeletben előírt hatósági 
laboratóriumi vizsgálatokat.
(5) A  NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság debreceni és kaposvári laboratóriumai részt vesznek 
a  szerodiagnosztikai vizsgálatok végrehajtásában, különös tekintettel a  járványügyi felmérő, illetve a  monitoring 
programok keretében történő vizsgálatokra.
(6) Az országos főállatorvos – a NÉBIH szakvéleménye alapján – maximum 5 év időtartamra más laboratóriumnak is 
engedélyt adhat a szerodiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére.
(7) A  megfelelő biológiai biztonság érdekében az  afrikai sertéspestis vírusán és annak genomján, antigénjén és 
vakcinákon a  kutatás, a  diagnosztika és a  gyártásra történő felhasználás során beavatkozást csak az  országos 
főállatorvos által jóváhagyott intézményben lehet végezni.”

18. § (1) A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  NÉBIH gondoskodik az  országos készenléti terv elkészítéséről, melyet jóváhagyásra az  országos 
főállatorvosnak nyújt be. Az  országos készenléti terv meghatározza az  afrikai sertéspestis kitörése esetén 
végrehajtandó nemzeti intézkedéseket, figyelembe véve azokat a  helyi tényezőket, különösen a  sertéssűrűséget, 
amelyek az  afrikai sertéspestis terjedését feltehetően befolyásolják. Az  országos készenléti terv lehetővé teszi 
a  kitörés gyors és hatékony felszámolásához szükséges berendezések, felszerelések, anyagok és személyek 
igénybevételét.”

 (2) A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az országos készenléti terv alapján a megyei kormányhivatal megyei készenléti tervet állít össze.”

19. §  A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet „Járványvédelmi központok és szakértői csoportok” alcíme helyébe a következő 
alcím lép:
„Járványvédelmi központok és a nemzeti szakértői csoport
22.  § (1) Az  országos főállatorvos afrikai sertéspestis járványkitörés esetén létrehozza a  NÉBIH szervezeti keretein 
belüli, a betegség felszámolását irányító országos járványvédelmi központot.
(2) Az  országos járványvédelmi központnak irányítania és ellenőriznie kell a  (3)  bekezdés szerinti helyi 
járványvédelmi központok működését. Az országos járványvédelmi központ felelős:
a) a szükséges védelmi intézkedések meghozataláért;
b) az  a)  pont szerinti intézkedések azonnali és hatékony végrehajtásának biztosításáért a  helyi járványvédelmi 
központokon keresztül;
c) a helyi járványvédelmi központokhoz személyzet, anyagok, eszközök telepítéséért;
d) a nemzetközi állategészségügyi szervezetek, nemzeti hatóságok, a mezőgazdasági és kereskedelmi szervezetek 
tájékoztatásáért;
e) a diagnosztikai laboratóriumokkal történő kapcsolattartásért;
f ) a tömegtájékoztatási eszközökkel történő kapcsolattartásért;
g) a rendőrhatóságokkal történő kapcsolattartásért.
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(3) Afrikai sertéspestis járványkitörés esetén a  megyei kormányhivatal haladéktalanul helyi járványvédelmi 
központot hoz létre.
(4) Az országos járványvédelmi központ bizonyos feladatai a helyi járványvédelmi központnak átadhatók.
(5) Az  országos főállatorvos állatorvosokból, vadászokból, vadbiológusokból és járványügyi szakértőkből létrehoz 
egy folyamatosan működő nemzeti szakértői csoportot, amely segíti a  megyei kormányhivatalokat az  afrikai 
sertéspestis elleni védekezésben.
(6) A nemzeti szakértői csoport az afrikai sertéspestisnek a vaddisznókban való megállapítása esetén
a) tanulmányozza a járványhelyzetet, és javaslatot tesz a fertőzött terület meghatározására,
b) javaslatot tesz a fertőzött területen a 15. § (2) bekezdés a) pont aa)–ai) alpontokban foglaltakon túl alkalmazandó 
intézkedésekre, amelyek magukban foglalhatják a vadászat felfüggesztését,
c) javaslatokat ad a  megyei kormányhivatalnak a  betegség felszámolására vonatkozó terv összeállításával 
kapcsolatosan,
d) segítséget nyújt a megyei kormányhivatalnak az afrikai sertéspestis fertőzött területen történő megszüntetésére 
hozott intézkedések hatékonyságának igazolása érdekében végzett ellenőrzések során.
(7) Járványkitörés esetén a  nemzeti szakértői csoport segítséget nyújt az  országos és a  helyi járványvédelmi 
központnak
a) a járványügyi vizsgálatban;
b) a laboratóriumi minták vételében, feldolgozásában és értékelésében;
c) a  járványvédelmi intézkedések meghozatalában, különös tekintettel a  leküzdés során alkalmazandó eljárások 
tökélesítésére és továbbfejlesztésére.
(8) A  NÉBIH biztosítja az  országos járványvédelmi központ és a  nemzeti szakértői csoport számára a  helyiségeket 
és eszközöket, beleértve a  hatékony ügyvitelhez szükséges kommunikációs eszközöket, az  e  rendeletben 
meghatározott járványvédelmi intézkedések azonnali végrehajtása érdekében. A  helyi járványvédelmi központ 
személyzetét, helyiségeit és eszközeit, beleértve a szükséges kommunikációs eszközöket, a megyei kormányhivatal 
biztosítja. Az országos és a helyi járványvédelmi központok, valamint a nemzeti szakértői csoport személyzetének, 
helyiségeinek, eszközeinek, utasítási láncának és ügyvitelének részleteit a  20.  § szerinti készenléti tervben kell 
meghatározni.
(9) Az  országos és a  helyi járványvédelmi központok, valamint a  nemzeti szakértői csoport működéséhez és 
funkciójához az országos főállatorvos további szempontokat határozhat meg.”

20. §  A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

21. §  A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet
 1. 2. § 17. pontjában az „Ornithodorus” szövegrész helyébe az „Ornithodoros” szöveg,
 2. 3.  § (1)  bekezdésében az  „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének 

(a  továbbiakban: járási főállatorvos)” szövegrész helyébe az  „az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 
hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

 3. 3.  § (4)  bekezdésében az  „A Vidékfejlesztési Minisztérium (a  továbbiakban: VM)” szövegrész helyébe  
az „Az országos főállatorvos” szöveg,

 4. 3. § (5) bekezdésében és 21. §-ában az „A VM” szövegrész helyébe az „Az országos főállatorvos” szöveg,
 5. 4.  § (1)  bekezdésben, 4.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 4.  § 

(4) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § 
(2)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában, 11.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 11.  § (3)  bekezdés 
nyitó szövegrészében,14.  § (1) és (2)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 15.  § (2)  bekezdés 
b) pont bd) alpontjában az „a járási főállatorvos” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg,

 6. 5. § (1) bekezdésében a „fertőzöttség gyanúját” szövegrész helyébe a „fertőzöttséget” szöveg,
 7. 5. § (2) és (3) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § 

(2)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, valamint 20.  § (3)  bekezdésében az „a VM” szövegrész helyébe 
az „az országos főállatorvos” szöveg,

 8. 9. § (4) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „A megyei kormányhivatal” szöveg,

 9. 10.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe az  „A járási 
hivatalnak” szöveg,
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10. 10.  § (1)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában, 10.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 10.  § (7)  bekezdésében, 11.  § 
(3)  bekezdés a)  pontjában, 13.  § (8) és (9)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (3)  bekezdés 
b)  pontjában, 2.  melléklet 1.  pont b)  alpontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,

11. 11.  § (1)  bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 
helyébe az „A megyei kormányhivatalnak” szöveg,

12. 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „a járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnak” szöveg,
13. 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „kell tiltani” szövegrész helyébe a „meg kell tiltani” szöveg,
14. 16. § (3) bekezdés l) pontjában az „a 15. § (2) bekezdése a) pontja szerint kijelölt szakértői csoport” szövegrész 

helybe az „a nemzeti szakértői csoport” szöveg,
15. 17.  § (1)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatalnak” szöveg,
16. 20.  § (2) és (3)  bekezdésében az „A készenléti tervet” szövegrész helyébe az „Az országos készenléti tervet” 

szöveg,
17. 20.  § (2)  bekezdésében az „A készenléti tervben” szövegrész helyébe az „Az országos készenléti tervben” 

szöveg,
18. 6. számú melléklet e)  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 

vezetőjének” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
szakterülete vezetőjének” szöveg, a  „nemzeti járványvédelmi központ” szövegrész helyébe az  „országos 
járványvédelmi központ” szöveg

lép.

22. §  Hatályát veszti a 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet
a) 15. § (5) bekezdése,
b) 4. és 5., valamint 7–18. melléklete.

3. Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet módosítása

23. §  Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 113/2008. 
(VIII. 30.) FVM rendelet] 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, a  2. számú melléklet A.1. jegyzék 25-29.  pontja szerinti betegségek 
megerősített gyanúja esetén az  országos főállatorvos a  kitörés helye szerinti szervezet, intézmény vagy központ 
engedélyezésének felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy a  betegség és a  fertőzés forrásának felszámolása után 
annak visszaállításáról tájékoztatja a Bizottságot.”

24. §  A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 8. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő európai uniós jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a  90/425/EGK irányelv A.  mellékletének I.  pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított 
állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen 
belüli kereskedelmére és a  Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények 
megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelv.”

25. §  A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. és 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

26. §  A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének 

(a  továbbiakban: járási főállatorvos)” szövegrész helyébe az  „az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 
hatáskörében eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 4.  § (2)  bekezdésében az „A járási főállatorvos a  megyei igazgató-főállatorvos útján” szövegrész helyébe  
az  „A járási hivatal a megyei kormányhivatal útján” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében az „a megyei igazgató-főállatorvos” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” 
szöveg

lép.
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4. A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi 
követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni 
védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

27. § (1) A  tenyésztett víziállatokra és az  azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és 
a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet] 3.  § (1)  bekezdés 3.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. Bérhorgászati terület: olyan mesterséges tó vagy egyéb létesítmény vagy ilyen tevékenységet folytató 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület, amelyben a tenyésztett víziállat populációt állománypótlással tartják fenn 
kizárólag szabadidős horgászat céljából;”

 (2) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. Gazdaság: víziállat-tenyésztő vállalkozás által működtetett olyan helyiség, zárt terület vagy létesítmény, 
ahol tenyésztett víziállatokat forgalomba hozatal céljából tartanak, beleértve az  ilyen célra használt haltermelési 
létesítményt és az  ilyen tevékenységet folytató nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet, az  átmeneti tárolók és 
azon helyiségek, zárt területek vagy létesítmények kivételével, ahol emberi fogyasztás céljából lehalászott vagy 
kifogott vadon élő víziállatokat átmenetileg, leölésig, és etetés nélkül tartanak;”

28. §  A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság nyilvántartásba veszi:)
„c) az olyan víziállat-tenyésztő vállalkozást, amely kizárólag emberi fogyasztás céljából hoz forgalomba tenyésztett 
víziállatot a  853/2004/EK rendelet 1.  cikk (3)  bekezdés c)  pontjával összhangban, és a  kistermelői élelmiszer-
termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott éves mennyiségig.”

29. §  A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 5/A. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átmeneti tároló engedélyezése során az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság helyszíni 
szemlét tart. Az átmeneti tároló működési engedélye a következő minimumfeltételek megléte esetén adható meg:)
„e) az időjárási viszonyoktól független lehalászhatóság teljesülése.”

30. §  A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 15/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  víziállat-egészségőri igazolást és az  állattartói nyilatkozatot három példányban kell kiállítani, melyek közül 
a tőpéldány a szállítmányt kíséri, egy példány a származási gazdaságban, és egy példány a víziállat-egészségőrnél 
marad.”

31. §  A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 19.  § (3)  bekezdés a)  pontjának nyitó szövegrésze helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A tenyésztett víziállatok emberi fogyasztást megelőző előkészítés céljából belföldön csak akkor hozhatók forgalomba, 
ha)
„a) előzetes helyszíni szemle alapján a  képesített víziállat-egészségőr a  8. számú melléklet szerinti víziállat-
egészségőri igazolás I. és II. részének adattartalmával megegyező igazolást ad ki arról, hogy”

32. §  A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a  képesített víziállat-egészségőr a  16.  § (1)  bekezdése, a  19.  § (3)  bekezdése, valamint a  20.  § 
(3)  bekezdése szerinti víziállat-egészségőri igazolás kiállítására vonatkozó szabályokat megszegi, a  megyei 
kormányhivatal a  tevékenységének végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, 
korlátozhatja, megtilthatja, az újbóli tevékenységét oktatáson való részvétel igazolásához és a vizsgakövetelmények 
teljesítéséhez kötheti. A képesítés újbóli megszerzése a visszavonástól számított 3 év elteltével a 10. § (2) bekezdése 
szerinti tanfolyam ismételt elvégzését követő eredményes vizsgához kötött.”

33. §  A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 8. és 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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34. §  A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
 1. 4. § (1) bekezdésében a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 

(a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe  
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,

 2. 4.  § (2)  bekezdésében, 4.  § (4) és (5)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdésében, 27.  § (1)  bekezdésében, 
28.  § (3) és (4)  bekezdésében, 31.  § (1)  bekezdésében, 33.  § (2)  bekezdésében, 38.  § (2)  bekezdésében, 
39.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (1)  bekezdésében, 41.  § (1)  bekezdésében, 42.  § (1)  bekezdésében, 59.  § 
(1)  bekezdésében, 61/A.  § (2)  bekezdésében, 2. számú melléklet B. Részében, 4. számú melléklet I. Rész 
1.  fejezet 1.2.  pont a)  alpontjában, 4. számú melléklet I. Rész 1. fejezet 2.  pontjában, 4. számú melléklet 
II.  Rész 2. fejezet 2.4.  pontjában, 4. számú melléklet II. Rész 3. fejezet 3.6.  pontjában, 4. számú melléklet 
II. Rész 4. fejezet 4.2. pont a) alpontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,

 3. 4.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 32.  § (1)  bekezdésében, 2. számú melléklet B. Részében foglalt 
táblázat első sorának ötödik mezőjében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”szöveg,

 4. 4. § (3a) bekezdésében, 61/A. § (1) és (2) bekezdésében, 2. számú melléklet B. Részében az „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalhoz” szöveg,

 5. 5/A.  § (1) és (2)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

 6. 5/B. §-ában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „megyei 
kormányhivatalnak” szöveg,

 7. 6. § (1) bekezdésében, 6. számú melléklet 5. pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságok” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalok” szöveg,

 8. 16. § (4) bekezdésében az „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: 
járási főállatorvos)” szövegrész helyébe az „az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró 
járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

 9. 27.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 27.  § (1)  bekezdés c)  pont 1–3.  alpontjában, 27.  § (2) és 
(3)  bekezdésében, 31.  § (1) és (2)  bekezdésében, 32.  § (3)  bekezdésében, 33.  § (1)  bekezdésében, 34.  § 
(1)  bekezdésében, 35.  § (2)  bekezdésében, 37.  § (1) és (2)  bekezdésében, 38.  § (1)  bekezdésében, 
38.  § (3)  bekezdésében, 39.  § (2)  bekezdésében, 41.  § (1)  bekezdésében, 42.  § (1)  bekezdésében, 59.  § 
(1) bekezdésében, 4. számú melléklet I. rész 1. pont 1.2. pont a) alpontjában, 4. számú melléklet I. rész 1. pont 
2. pontjában az „a járási főállatorvos” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg,

10. 28. § (1) bekezdésében, 29. §-ában, 31. § (5) bekezdésében, 36. § (3) bekezdésében az „A járási főállatorvos” 
szövegrész helyébe az „A járási hivatal” szöveg,

11. 31.  § (7)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,

12. 32. § (1) bekezdésében, 2. számú melléklet B. Részében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal” szöveg,

13. 5. számú melléklet I. rész 1. pont h) alpontjában az „a Vidékfejlesztési Minisztériummal” szövegrész helyébe 
az „a Földművelésügyi Minisztériummal” szöveg

lép.

35. §  Hatályát veszti a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 8. számú melléklet II. részében a „16. §-a” szövegrész.

5. A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

36. § (1) A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 31/2009. 
(III. 27.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. Ártalmatlanítás: a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre és származtatott termékekre 
vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról, valamint az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott eljárás;
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3. Betegség gyanúja: a kéknyelv betegségre utaló klinikai tünet megjelenése vagy pozitív laborvizsgálati eredmény 
fogékony állatfaj valamely egyedében, ha olyan járványügyi adatok támasztják alá, amelyek alapján a  betegség 
állományon belüli terjedése valószínűsíthető;”

 (2) A 31/2009. (III. 29.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„7. Hatósági megállapítás: az  állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalnak 
(a  továbbiakban: járási hivatal) a Nemzeti Referencia Laboratórium (a  továbbiakban: NRL) eredményeire alapozott 
határozata, mely szerint a kéknyelv betegség vírusa az adott állományban terjed;
8. Helyi Járványvédelmi Központ (HJK): az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalon (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) belüli, a betegség felszámolását irányító szervezet;”

 (3) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 14. és 15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„14. Védőkörzet: legalább 100 kilométer sugarú kör által határolt terület azon gazdaság körül, amelyben 
a betegséget hatóságilag megállapították;
15. Megfigyelési körzet: a  védőkörzetet legalább 50 kilométer széles sávban övező, korlátozás alá vont terület, 
amelyben az elmúlt 12 hónapban a kéknyelv-betegség ellen élő attenuált vakcinával nem vakcináztak.”

37. §  A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § Az  egyedek és állatállományok ellenőrzési (monitoring) és megfigyelési (surveillance) program keretében 
végzett vizsgálataival kapcsolatos költségeket (klinikai vizsgálat, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok) az  állam 
viseli. Az állatforgalmazáshoz kapcsolódó vizsgálatok költségei az állattartót terhelik.”

38. § (1) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 7. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím lép:
„Korlátozás alá vont körzetből alacsonyabb kockázatú területre érkező állatokkal való eljárás”

 (2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  virológiai vizsgálat során pozitívnak bizonyuló állatokat a  járási hivatal rendelkezése szerint 48 órán belül 
le kell ölni és gondoskodni kell az  állati hulla ártalmatlanításáról. A  járási hivatal a  leölés alól felmentést adhat, 
amennyiben a viropozitív eredmény közlését követően haladéktalanul elvégzik a teljes állomány hatékony kórokozó 
átvivő elleni szerrel történő kezelését, és 48 órán belül intézkednek a  virológiailag pozitív állatok elkülönített 
vágásáról.
(5) A  szerológiailag pozitív, de virológiailag negatív és nem igazoltan vakcinázott vagy átvészelt egyedek 
elkülönített vágással történő levágatása érdekében a járási hivatalnak 48 órán belül intézkednie kell.”

39. § (1) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatósági állatorvos a kéknyelv-betegség gyanúja esetén köteles:)
„b) a  betegség gyanújának megerősítésekor megtiltani a  betegségre fogékony állatok ki- illetve beszállítását 
az állományba;”

 (2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a hatósági állatorvos:)
„c) gondoskodik a  virológiailag pozitív állatok leöléséről vagy elkülönített vágásra küldéséről a  járási hivatal 
határozatának megfelelően;”

 (3) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a hatósági állatorvos:)
„e) a járási hivatal utasítására járványügyi nyomozást folytat a (4) bekezdésnek megfelelően;”

40. § (1) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A betegség gyanújáról történt értesülés esetén a járási főállatorvos köteles:)
„b) a  betegség gyanújának megerősítésekor megfigyelési zárlatot elrendelni, és intézkedni a  betegség 
megállapítására irányuló mintavételről;”

 (2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A járási hivatal az NRL eredménye és a járványügyi adatok alapján megállapítja a betegség előfordulását vagy 
kizárja a  betegség gyanúját. Ha a  betegség gyanúját kizárta, akkor a  gyanú miatt elrendelt megfigyelési zárlatot 
feloldja.”
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 (3) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a járási főállatorvos köteles:)
„a) helyi zárlat alá helyezni az  adott gazdaságot (vagy állattartó hely, vágóhíd, állatpiac, állatvásártér területét) és 
a  9.  § (1)  bekezdésében részletezett intézkedéseket (megfigyelési zárlatot) elrendelni azokra a  gazdaságokra 
is, amelyek 20 kilométer sugarú körzetben helyezkednek el azon gazdaság körül, amelyben a  betegséget 
megállapították;”

 (4) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a járási főállatorvos köteles:)
„d) a virológiailag pozitív állatok 48 órán belüli helyszíni leölését vagy – rovarriasztó szerrel kezelt állatok esetében – 
5 napon belüli elkülönített vágását elrendelni;”

 (5) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a járási főállatorvos köteles:)
„f ) a  betegség eredetére és elterjedésére vonatkozó járványügyi nyomozást elrendelni és a  hatósági állatorvosok 
által összegyűjtött adatokat értékelni;”

 (6) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a járási főállatorvos köteles:)
„i) a helyi zárlat alatt álló helyen elrendelni a betegség miatt leölt vagy elhullott állatok testének ártalmatlanítását;
j) elrendelni a  takarítást és a  18.  § előírásainak megfelelő fertőtlenítést, amennyiben a  helyi zárlat alatt álló 
állatállomány felszámolásra került.”

 (7) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés a) pontja alapján elrendelt megfigyelési zárlatot a járási hivatal akkor oldja fel, ha az intézkedés 
alapjául szolgáló utolsó kitöréstől számítva már eltelt a harminc napos megfigyelési idő és az elvégzett vizsgálatok 
kizárták a  betegség állományon belüli terjedését. A  fogékony állatok kiszállítását és beszállítását a  megfigyelési 
zárlat feloldásáig a  járási hivatal engedélyezheti, ha a  szállítás időpontjában az  adott gazdaságban a  kéknyelv 
betegség jelenléte kizárható a járványügyi nyomozás és az elvégzett vizsgálatok alapján.”

41. § (1) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 11. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 
köteles:)
„d) a járási hivatalon keresztül intézkedni a virológiailag pozitív állatok leöléséről vagy elkülönített vágásáról;”

 (2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 11. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A védő- és megfigyelési körzetben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság:)
„b) az  1266/2007/EK rendeletben és a  NÉBIH által meghatározottak szerint ellenőrzési (monitoring) programot 
működtet;”

42. § (1) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kéknyelv betegség megállapítása esetén a NÉBIH:)
„d) a kéknyelv betegség kitörését az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló külön rendeletben foglaltaknak 
megfelelően bejelenti az állatbetegségek közösségi bejelentő rendszerébe;”

 (2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  NÉBIH a  betegségre vonatkozóan az  1266/2007/EK rendeletben foglaltak alapján a  korlátozás alá vont 
körzetekben ellenőrzési (monitoring) programot, a korlátozás alá vont területeken kívül megfigyelési (surveillance) 
programot dolgoz ki és gondoskodik azok végrehajtásáról.”

 (3) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A NÉBIH gondoskodik a 1266/2007/EK rendeletben meghatározott szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszak 
kihirdetéséről.”

43. §  A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A NÉBIH a kéknyelv betegségre fogékony állatok forgalmazásával kapcsolatosan útmutatót adhat ki.”

44. §  A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az  országos főállatorvos elrendelte a  vakcinázást, nem kell alkalmazni a  9.  § (3)  bekezdés 
c) pontjában és 10. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezést.”
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45. §  A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi zárlatot fel kell oldani, ha a lezárt helyen a harminc napos megfigyelési idő alatt elvégzett laboratóriumi 
vizsgálatok eredménye szerint az  adott gazdaságban a  betegség terjedése megszűnt és a  fertőtlenítést 
végrehajtották. A megfigyelési időt a betegségnek az érintett gazdaságban történő megállapításától kell számítani.”

46. §  A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet
 1. 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „fogékony állat, valamint állati petesejt, sperma és embrió nem vihető ki” 

szövegrész helyébe a „fogékony állat nem vihető ki” szöveg,
 2. 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § (1) és (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (1) bekezdés b) pontjában, 

11. § (3) bekezdés h) pontjában az „a járási főállatorvos” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg,
 3. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „hatékony rovarirtó szerekkel” szövegrész helyébe a „hatékony rovarriasztó 

vagy rovarirtó szerekkel” szöveg,
 4. 6.  § (2)  bekezdésében a „hatósági állatorvosnak” szövegrész helyébe a „szállításra jogosult állatorvosnak” 

szöveg,
 5. 7.  § (1)  bekezdésében az  „érkezés előtt 48 órával bejelenteni és az  állategészségügyi bizonyítvány egy 

másolati példányát megküldeni” szövegrész helyébe az „érkezés előtt 72 órával bejelenteni” szöveg,
 6. 7. § (1) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe 

a „megyei hivatalnak” szöveg,
 7. 7.  § (2)  bekezdésében a „kimutatásra szolgáló laboratóriumi vizsgálatát” szövegrész helyébe a „kimutatásra 

szolgáló vizsgálatát” szöveg és a  „legalább a  laboratóriumi vizsgálat eredményének megérkezéséig” 
szövegrész helyébe a „legalább a vizsgálat eredményének közléséig” szöveg,

 8. 9.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „a betegség gyanújáról” szövegrész helyébe az „a betegség gyanújának 
megerősítése esetén” szöveg,

 9. 9. § (1) bekezdés c) pontjában, 9. § (1) bekezdés i) pontjában az „a járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe 
az „a járási hivatalnak” szöveg,

10. 10. §-át megelőző alcímében az „A járási főállatorvos” szövegrész helyébe az „A járási hivatal” szöveg,
11. 10.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 10.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei hivatalnak” szöveg,
12. 10.  § (3)  bekezdés g)  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” 

szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalt” szöveg,
13. 11.  §-át megelőző alcím címében, 11.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 11.  § (4)  bekezdés nyitó 

szövegrészében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  
az „A megyei kormányhivatal” szöveg,

14. 11.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 11.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe a „megyei hivatalt” szöveg,

15. 11.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vezetője” 
szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,

16. 11.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 11.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében az „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,

17. 11.  § (6)  bekezdésében, 12.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,

18. 11.  § (4)  bekezdés d)  pontjában a  „9.  §-ban részletezett intézkedések” szövegrész helyébe a  „9.  § 
(1) bekezdésében részletezett intézkedések” szöveg,

19. 11.  § (6)  bekezdésében a  „1266/2007/EK rendeletben meghatározottak szerint” szövegrész helyébe 
a „1266/2007/EK rendeletben és a NÉBIH által meghatározottak szerint” szöveg,

20. 13.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „nemzeti járványvédelmi központ” szövegrész helyébe az  „országos 
járványvédelmi központ” szöveg,

21. 17. § (1) bekezdésében az „1. osztályú” szövegrész helyébe az „1. kategóriájú” szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti a 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet
a) 9. § (2) bekezdése,
b) 9. § (3) bekezdés a) és d) pontja,
c) 12. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja.
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6. Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosítása

48. §  Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) 
FVM rendelet] 4. §-a a következő 73. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„73. Transzponder: állatgyógyászati segédanyagnak minősülő, csak olvasható, passzív, rádiófrekvenciás, elektronikus 
azonosító eszköz, mikrochip, amely megfelel
a) a  kedvtelésből tartott állatok esetében a  kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és 
a  998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet II. mellékletében,
b) a  lófélék esetében a  90/426/EGK és a  90/427/EGK tanácsi irányelvnek a  lófélék azonosítási módszereinek 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2008. június 6-i 504/2008/EK bizottsági rendelet 2.  cikk (2)  bekezdés 
b) pontjában
foglalt feltételeknek.”

49. §  A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 4/A. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyenértékűséget megállapító határozat időbeli hatálya megszűnik, ha)
„b) a  hatóanyagnak a  biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára 
irányuló, az  528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 
2014.  augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 1062/2014/EU 
rendelet) szerinti eljárás során a közösségi jegyzékbe történő felvételére irányuló kérelem elutasításra kerül.”

50. §  A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 114/N. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nyilvántartásba vett egyéb gyógyhatású készítmények – a  transzponder kivételével – szabadon 
forgalmazhatók.”

51. §  A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 117. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„e) a  Bizottság 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 4.) a  biocid termékekben 
található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben említett munkaprogramról.”

52. §  A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet
 1. 9.  § (1)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságát (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal) szöveg,

 2. 9.  § (3)  bekezdésében, 21/E.  § (1) és (2)  bekezdésében, 50.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 69.  § 
(1)  bekezdésében, 84.  §-ában, 88.  § (1)  bekezdésében, 90.  §-ában, 96.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 96.  § 
(5)  bekezdésében, 98.  § (7)  bekezdésében, 114/K.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 114/K.  § (4)  bekezdésében, 
114/S.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,

 3. 11.  § (6)  bekezdésében az „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a  továbbiakban: járási 
állategészségügyi hivatal)” szövegrész helyébe az „az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében 
eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

 4. 21/A.  § (1)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „A megyei kormányhivatal” szöveg,

 5. 21/E.  § (1) és (2)  bekezdésében, 76.  § (6)  bekezdésében, 94.  § (2)  bekezdésében, 95.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 95.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 96.  § (2)  bekezdésében, 97.  § (1)  bekezdésében, 98.  §  
(7)–(9)  bekezdésében, 114/K.  § (8) és (9)  bekezdésében, 114/Q.  § (4)  bekezdésében, 114/R.  § 
(1)  bekezdésében, 114/T.  § (3)  bekezdésében, 8. számú melléklet I. Fejezet 4.  pontjában az  „a járási 
állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg,

 6. 44.  § (4)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságon” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalon” szöveg,
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 7. 44.  § (4)  bekezdésében, 69.  § (1)  bekezdésében a „járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe 
a „járási hivatalnak” szöveg,

 8. 66.  § (4)  bekezdésében, 70.  § (4)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,

 9. 69.  § (1)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal” szöveg,

10. 75.  § (5)  bekezdésében, 1. számú melléklet I.  pont 2.  alpontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak” szöveg,

11. 84. §-ában az „a járási főállatorvos” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg,
12. 88.  § (4)  bekezdésében, 8. számú melléklet I. Fejezet 30.  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalt” szöveg,
13. 95.  §-át megelőző alcímében, 95.  § (1)  bekezdésében, 96.  § (1)  bekezdésében, 96.  § (4)–(6)  bekezdésében, 

114/K.  § (1)  bekezdésében, 114/K.  § (3) és (4)  bekezdésében, 114/S.  § (1)  bekezdésében, 114/T.  § 
(1) bekezdésében, 8. számú melléklet II. Fejezet 2. pontjában az „A járási állategészségügyi hivatal” szövegrész 
helyébe az „A járási hivatal” szöveg,

14. 96.  § (2)  bekezdésében az „a járási állategészségügyi hivataltól” szövegrész helyébe az „a járási hivataltól” 
szöveg,

15. 114/A.  § (2)  bekezdésében, 114/D.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „1451/2007/EK rendelet” szövegrész 
helyébe az „1062/2014/EU rendelet” szöveg,

16. 114/A.  § (6)  bekezdésében, 114/C.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „1451/2007/EK bizottsági rendelet” 
szövegrész helyébe az „1062/2014/EU rendelet” szöveg,

17. 1. számú melléklet utolsó bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósággal” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatallal” szöveg,

18. 8. számú melléklet II. Fejezet 18.  pontjában az  „a járási állategészségügyi hivatalt” szövegrész helyébe  
az „a járási hivatalt” szöveg,

19. 10. számú mellékletben a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Központ” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg

lép.

7. A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet módosítása

53. §  A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 45/2012. (V. 8.) VM rendelet] 5. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1., 2., valamint 3. kategóriába sorolt anyagok ártalmatlanítása, illetve felhasználása során figyelembe kell 
venni az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12–14. cikkének előírásait. Az egyes ártalmatlanítási 
módok tekintetében a 142/2011/EU bizottsági rendelet 6–10. cikke az irányadó.”

54. §  A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk g) pontja szerinti vízi állatokból származó anyagok 
silózására vonatkozó tevékenységet a megyei kormányhivatal engedélyezi az üzemeltető kérelme alapján. Az engedély 
tartalmazza a silózás végzésének részletes szabályait. A silózás során figyelembe kell venni a 142/2011/EU bizottsági 
rendelet IV. melléklet IV. fejezet 2. szakasz K. pontjának előírásait.”

55. §  A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) Az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19.  cikk (1)  bekezdés d)  pontjában és 
a  142/2011/EU bizottsági rendelet 15.  cikkében foglaltak alapján a  kereskedelmi vagy vendéglátó-ipari 
egységekből származó, az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikk f )  pontjában 
meghatározott állati eredetű melléktermékek a  környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően létesített 
hulladéklerakóban is ártalmatlaníthatók a  142/2011/EU bizottsági rendelet VI.  melléklet IV. fejezetében 
meghatározott követelmények betartásával.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti eltérést kizárólag azok a  létesítmények alkalmazhatják, amelyekben az  1069/2009/EK 
parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikk f )  pontjában meghatározott állati eredetű melléktermékektől eltérő állati 
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eredetű melléktermék nem keletkezik, továbbá ahol ezen állati eredetű melléktermékek tömege nem haladja meg 
hetente a 20 kg-ot.
(3) Az eltérés alkalmazásának szándékát az üzemeltetőnek nyilvántartásba vétel céljából írásban be kell jelentenie 
a létesítmény helye szerint illetékes járási hivatalnak. Az eltérés alkalmazását csak a nyilvántartásba vételt követően 
lehet megkezdeni.”

56. § (1) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.  cikke szerinti kutatási és más specifikus célokra, 
valamint az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18.  cikke szerinti speciális takarmányozási 
célokra vonatkozó enyhítések alkalmazását az üzemeltető írásbeli kérelmére az állati eredetű melléktermék eltérő 
felhasználásának helye szerint illetékes megyei kormányhivatal engedélyezi. Az  eltérő felhasználásra vonatkozó 
engedélyben foglaltak betartását a járási hivatal ellenőrzi. A kiadott engedély a kiadástól számítva 5 évig hatályos.”

 (2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  eltérő takarmányozási felhasználásra vonatkozó engedély csak olyan állattartó telepek – ideértve 
a  kedvtelésből tartott állatot tartókat és a  gyepmesteri telepeket is – esetében adható ki, ahol élelmiszertermelő 
gazdasági haszonállatot nem tartanak.
(4) A  3. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermékek az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 18.  cikk (1)  bekezdésében felsorolt állatfajok takarmányozására használhatóak fel. Az  1069/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk p) pontjában meghatározott, a nemzetközi viszonylatban működő 
közlekedési eszközökről származó étkezési-hulladéktól eltérő étkezési-hulladékot és a  (6)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott állati mellékterméket a  felhasználása előtt hőkezelésnek kell alávetni. A  folyékony anyagokat 
legalább 10 percig kell forrásban tartani. A szilárd anyagokat legalább 10 percig minimum 100 °C-on kell tartani.”

 (3) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 8. § (6) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 2. kategóriába sorolt anyagok közül takarmányozásra kizárólag az alábbiak használhatóak fel, ha azt a megyei 
kormányhivatal engedélyezte a köz- és állategészségügyi kockázatok figyelembe vételével:”

57. §  A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elhullott kedvtelésből tartott állatok és lófélék hullája)
„c) engedélyezett kiskapacitású (mobil) égetőben vagy égetőműben elégethető, a 142/2011/EU bizottsági rendelet 
III. mellékletének III. fejezetével összhangban.”

58. §  A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  háztartásokból származó, az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk (2)  bekezdés 
g)  pontjában meghatározott felhasználási céloktól eltérő, használt sütőolaj gyűjtésére irányuló tevékenység 
mentesül a 142/2011/EU bizottsági rendelet szerinti étkezési-hulladék – beleértve a használt sütőolajat – gyűjtésére 
vonatkozó, e rendelet szerinti engedélyezési eljárás alól.”

59. § (1) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  állati eredetű melléktermék tulajdonosa a  kezelésre, ártalmatlanításra átadott állati eredetű melléktermék 
mennyiségét telephelyenként köteles évente egy alkalommal a  tárgyévet követő év március 1-jéig elektronikusan 
bejelenteni a  NÉBIH honlapján vagy a  telephelye szerint illetékes járási hivatalnak a  4.  melléklet szerint. Ezt 
a bejelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén az attól számított tizenöt napon belül 
teljesíteni kell.
(3) Az  állati eredetű melléktermék szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy 
ártalmatlanítását végző minden üzemeltető köteles az  átvett – esetlegesen továbbadott – állati eredetű 
melléktermék mennyiségét telephelyenként a  tárgyévet követő év március 1-jéig az  5., illetve a  6.  mellékletnek 
megfelelően elektronikusan bejelenteni a  NÉBIH honlapján vagy a  telephely szerint illetékes járási hivatalnak. Ezt 
a  bejelentési kötelezettséget a  tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén legkésőbb tizenöt napon belül 
teljesíteni kell.”

 (2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állati eredetű melléktermék tulajdonosának (állattartónak) a kiskapacitású égetőművel rendelkező állattartó 
telepeken keletkezett, és a  kiskapacitású égetőműben, helyben ártalmatlanított állati eredetű melléktermékekről 
kizárólag a (3) bekezdés szerint kell jelentést tennie.”
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60. §  A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség alól mentesülnek az  1069/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 23.  cikk (4)  bekezdésében, valamint a  142/2011/EU bizottsági rendelet 20.  cikk 
(4) bekezdésében említett üzemeltetők, illetve tevékenységek.”

61. § (1) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 18. § szerinti hatósági nyilvántartást – a 8. § (1) bekezdésében és a 18. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – 
a járási hivatal vezeti. A nyilvántartásba vételt 5 évente szükséges megújítani.”

 (2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Állati eredetű mellékterméket – a  16.  § (2) és (4)  bekezdése kivételével – csak az  szállíthat, akit a  telephelye, 
több telephellyel rendelkező szállító esetében a  székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal az  állati 
eredetű melléktermékek szállítására nyilvántartásba vett. A  szállítási tevékenység megkezdését megelőzően 
az  üzemeltetőnek ezt a  szándékát a  megyei kormányhivatalnak kell bejelentenie. A  nyilvántartásba vétel 
előfeltétele, hogy a  szállításra használt járművet a  járási hivatal előzetesen a  142/2011/EU bizottsági rendelet 
VIII.  melléklet I. fejezetében foglaltak alapján engedélyezze. A  járási hivatal engedélye legfeljebb három évig 
hatályos. A  járási hivatal engedélyének megléte nem mentesít az  egyéb jogszabályok által előírt engedélyek 
megszerzése alól. A  gépjármű szállítási engedélyének megújítása az  üzemeltető írásbeli kérelme alapján történik. 
A szállítási tevékenység végzésére szóló nyilvántartásba vételt 5 évenként meg kell újítani.”

62. §  A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 20. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a § 
a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti eljárás során nem kell kérni a  környezetvédelmi szakhatóság hozzájárulását, ha 
a kérelmező már rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel.
(5) Az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24.  cikk (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott 
üzemek esetén a  működést a  hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és 
a  hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet szerint az  üzem telephelye 
szerint illetékes környezetvédelmi hatóság – állategészségügyi szakhatósági hozzájárulással – engedélyezi. 
Amennyiben az  üzemben kizárólag állati eredetű mellékterméket kívánnak égetni vagy tüzelni, az  ilyen égető, 
együttégető vagy tüzelő üzemet a  megyei kormányhivatal engedélyezi – a  (3)  bekezdésben foglaltak szerint – 
a környezetvédelmi szakhatóság bevonásával.
(6) A  kiskapacitású égetők működésének engedélyezéséhez – amennyiben kizárólag állati mellékterméket és 
azokból származó terméket szándékoznak kezelni – nem szükséges a  környezetvédelmi hatóság szakhatósági 
hozzájárulása.
(7) A mobil kiskapacitású égetők működési engedélyét az  (5) és a  (6) bekezdésben foglaltak szerint kell kiadni, de 
ilyen égetőben kizárólag kedvtelésből tartott állatok teteme ártalmatlanítható. A mobil kiskapacitású égetőműben 
ártalmatlanítható anyagok köre kibővíthető a  142/2011/EU rendelet III.  melléklet III. fejezetében meghatározott 
anyagokkal, amennyiben az  engedélyező hatóság megítélése alapján köz-, és állategészségügyi kockázat nem 
merül fel.
(8) A kiskapacitású égetőkben a 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk b) pontja szerinti állati 
melléktermékek nem égethetők el.”

63. § (1) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. és 5. melléklete helyébe a 4. és 5. melléklet lép.
 (2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

64. §  A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet
 1. 3.  § (3)  bekezdésében az  „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal) szöveg,

 2. 5.  § (6)  bekezdésében a  „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a  továbbiakban: járási 
állategészségügyi hivatal) szövegrész helyébe az  „állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében 
eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) szöveg,
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 3. 8.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdésében, 19.  § (3)  bekezdésében, 25.  § (6)  bekezdésében 
az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „A megyei 
kormányhivatal” szöveg,

 4. 8.  § (4)  bekezdésében az  „élelmiszer-hulladéktól” szövegrész helyébe az  „étkezési hulladéktól” szöveg, 
az „élelmiszer-hulladékot” szövegrész helyébe az „étkezési hulladékot” szöveg,

 5. 9. § (4) és (5) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 20. § 
(1) és (3)  bekezdésében, 21.  § (3)  bekezdésében, 23.  §-ában, 26.  § (2) és (4)  bekezdésében, 30.  § (4) és 
(5)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  
az „a megyei kormányhivatal” szöveg,

 6. 12. § (3) bekezdésében, 13. § (7) bekezdésében az „a járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe 
az „a járási hivatalnak” szöveg,

 7. 12. § (7) bekezdésében az „a járási állategészségügyi hivatalt” szövegrész helyébe az „a járási hivatalt” szöveg,
 8. 12.  § (7)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságot” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalt” szöveg,
 9. 10. § (5) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 16. § (1) és (6) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 19. § 

(2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 30. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében 
az „a járási állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg,

10. 14.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (4)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

11. 15. § (2) bekezdésében az „élelmiszer-hulladék” szövegrész helyébe az „étkezési hulladék” szöveg,
12. 18.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a „járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész 

helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,
13. 18.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatalnál” szöveg,
14. 18.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 25.  § (5)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,
15. 20. § (1) bekezdésében a „nyilvántartási számmal” szövegrész helyébe az „azonosító számmal” szöveg,
16. 21.  § (1)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivataltól” szöveg,
17. 21.  § (2)  bekezdésében a  „nyilvántartási számát” szövegrész helyébe az  „azonosító számát” szöveg, 

a „nyilvántartási számot” szövegrész helyébe az „azonosító számot” szöveg,
18. 21.  § (3)  bekezdésében a  „nyilvántartási száma” szövegrész helyébe az  „azonosító száma” szöveg, 

a „nyilvántartási szám” szövegrész helyébe az „azonosító szám” szöveg,
19. 3. melléklet 6. pont 6.1. alpontjában, 7. pont 7.1. alpontjában, 8. pont 8.1. alpontjában a „nyilvántartási száma” 

szövegrész helyébe az „azonosító száma” szöveg
lép.

65. §  Hatályát veszti a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 29. §-a.

8. A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről 
szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet módosítása

66. §  A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. 
(IV. 30.) FM rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  transzponder kizárólag az  állatgyógyászati termékekről szóló külön jogszabály szerinti, kis- és 
nagykereskedelmi tevékenységet végző forgalmazó által árusítható, és csak állatorvos részére adható ki. 
A forgalmazó köteles a transzponderek forgalmáról az azok által hordozott kód és az átvevő állatorvos nevének és 
bélyegző-sorszámának feltüntetésével nyilvántartást vezetni, azt hatósági ellenőrzés céljára 5 évig megőrizni, és 
ezen adatokat a NÉBIH felhívására rendszeresen a NÉBIH rendelkezésére bocsátani.”
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9. Záró rendelkezések

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

68. §  Ez a rendelet
a) a  90/425/EGK irányelv A.  mellékletének I.  pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított 

állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók 
Közösségen belüli kereskedelmére és a  Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi 
követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelvnek, valamint

b) a  nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a  belőlük származó termékekre vonatkozó 
egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, valamint a  97/78/EK tanácsi irányelvnek az  egyes minták és tételek határon történő 
állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az  irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról 
szóló 142/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. január 6-i 2015/9/EU bizottsági rendeletnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez

 1. A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3. Az  1. és 2.  pontban foglaltak teljesítése érdekében az  elsődleges és másodlagos kitörésekről a  megyei 
kormányhivatal haladéktalanul jelentést küld a  NÉBIH-nek. A  NÉBIH késedelem nélkül tájékoztatja az  országos 
főállatorvost, illetve részt vesz a  Nemzetközi Járványügyi Hivatalhoz és a  Bizottsághoz küldendő jelentések 
összeállításában.”

 2. A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklet 4. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„4. Az  országos főállatorvos biztosítja, hogy az  afrikai sertéspestis valamely gazdaságban, vágóhídon vagy 
szállítóeszközön fellépő kitörésével vagy előfordulásával kapcsolatban az  1–3.  pontnak megfelelően nyújtott 
információkat a lehető leghamarabb írásos jelentés kövesse a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatal, a Bizottság és 
a többi tagállam számára, amely legalább a következőket tartalmazza:”

2. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez

 1. A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. pontja a következő 37–41. alponttal egészül ki:
(Szárazföldi állatokat érintő betegségek)
„37. Brucella ovis (Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae és Antilocapridae fajok)
38. Ebola (nem emberi főemlősök)
39. Majomhimlő (Rodentia fajok és nem emberi főemlősök)
40. Fertőző sertésbénulás
41. Psittacosis (Psittaciformes fajok)”

 2. A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 2. számú melléklet A. pont A.1. jegyzéke a következő 25–29. alponttal egészül ki:
[Szárazföldi állatokat érintő betegségek
A.1. jegyzék (az 5–6. § szerint jelentendő betegségek listája)]
„25. Brucella ovis (Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae és Antilocapridae fajok)
26. Ebola (nem emberi főemlősök)
27. Majomhimlő (Rodentia fajok és nem emberi főemlősök)
28. Fertőző sertésbénulás
29. Psittacosis (Psittaciformes fajok)”
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3. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez

 1. A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 8. számú melléklet III. része helyébe a következő rész lép:
„III. Csak a tenyésztett víziállatok tenyésztés, továbbtartás vagy állománypótlás céljából történő forgalomba hozatala 
esetén kell kitölteni!
Fogékony fajok esetében a  koi herpesz-vírus betegség vagy egyéb betegség (…………………………….) 
kimutatására irányuló 1 éven belüli diagnosztikai vizsgálatok eredményközlőjének iktatószáma(i) és dátuma(i): 
(csatolandó a diagnosztikai vizsgálatok eredményét tartalmazó, NRL által kiállított eredményközlő másolata).”

 2. A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 9. számú melléklet címe helyébe a következő cím lép:
„Állattartói nyilatkozat halak előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából és emberi fogyasztást 
megelőző, előkészítés céljából történő belföldi forgalomba hozatalához (Élelmiszerláncra vonatkozó 
információ)”

 3. A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 9. számú melléklet 4. pont h) alpontja helyébe a következő alpont lép:
(Származási tartási helyre vonatkozó állategészségügyi és állatvédelmi adatok:)
„h) Az állatoknak adott, 0 napnál nagyobb élelmezés-egészségügyi várakozási idejű állatgyógyászati készítmények 
és egyéb kezelések

A B C

Készítmény neve Kezelés időpontja Várakozási idő (lebomlási nap)

1.

2.

…

Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 11.  § (5)  bekezdése szerint amennyiben 
a  felhasznált gyógyszeren nincs feltüntetve a  kezelendő állatfajra vonatkozó élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő, az  állatorvos által előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő nem lehet kevesebb, mint halhús esetében 
500 napfok.”

4. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez
„4. melléklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez

Jelentés a ...................... évben átadott állati eredetű melléktermékekről, az átvevők szerinti bontásban

A melléktermék birtokos neve és székhelye:.................................................................................................................................................
Telephely címe: ....................................................................................................., Telephely azonosító száma: ..........................................
A jelentésért felelős neve: ................................................................................., telefonszáma: ...................................................................,
e-mail címe: ......................................................................................................................................

Az átvevő neve Székhelye Telephelye Azonosító száma Átadott melléktermék kategóriája és tömege (kg)

1. kategória 2. kategória 3. kategória

Összesen

Kelt: ........................................................................, ........................... (év) ................................................................... (hónap) ................ (nap)

  ................................................................... 
  cégszerű aláírás”
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5. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez
„5. melléklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez

I. Jelentés a ....................... évben átvett állati eredetű melléktermékekről, az átadók szerinti bontásban

Az átvevő neve és székhelye:

Telephelye címe:

Telephely azonosító száma:

A jelentésért felelős neve:

Telefonszáma:                                                                       E-mail címe:

Átadó
Átvett melléktermék kategóriája és tömege (kg)

1. kategória 2. kategória 3. kategória

1. Állattartó telep

2. Vágóhíd

3. Települési gyűjtőhely Nem lehetséges Nem lehetséges

4. Vadfeldolgozó, vadbegyűjtő

5. Kereskedelmi egységek

6. Vendéglátó ipari egységek

7. Állati eredetű melléktermék szállító vagy állati

melléktermék gyűjtő-átrakó telep

8. Komposztáló telep, biogáz üzem Nem lehetséges

9. Műszaki üzem

10. Állateledel előállító üzem Nem lehetséges

11. Egyéb élelmiszeripari vállalkozás

12. Egyéb: .......................................................................

Mindösszesen

Kelt: ........................................................................, ........................... (év) ................................................................... (hónap) ................ (nap)

  ................................................................... 
  cégszerű aláírás

II. Jelentés a ....................... évben átvett és kezelt állati eredetű melléktermékekről

Az átvevő neve és székhelye:

Telephelye címe:

Telephely azonosító száma:

A jelentésért felelős neve:

Telefonszáma:                                                                       E-mail címe:

Kezelés módja
Átvett melléktermék kategóriája és tömege (kg)

1. kategória 2. kategória 3. kategória

1. Égetés, együttégetés

2. Feldolgozás 1. módszer szerint

3. Feldolgozás 2–7. módszer szerint Nem lehetséges Nem lehetséges

4. Feldolgozás utáni égetés, együttégetés, tüzelés

5. Feldolgozás utáni komposztálás, biogáz 
előállítás

Nem lehetséges

6. Feldolgozás utáni elföldelés hulladéklerakóban

7. Feldolgozás utáni szántóföldi kihelyezés
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8. Komposztálás, biogáz előállítás (előzetes
feldolgozás nélkül) Nem lehetséges

9. Műszaki termék előállítás

10. Állateledel előállítás Nem lehetséges Nem lehetséges

11. Készleten tartott mennyiség (nem kezelt):

12. Egyéb:

Mindösszesen

Kelt: ........................................................................, ........................... (év) ................................................................... (hónap) ................ (nap)

  ................................................................... 
  cégszerű aláírás

III. Jelentés a ....................... évben átvett és feldolgozva vagy feldolgozatlanul továbbadott állati 
eredetű melléktermékekről

A továbbadó neve és székhelye:

Telephelye címe:

Telephely azonosító száma:

A jelentésért felelős neve:

Telefonszáma:                                                                        E-mail címe:

Átvevő
Átadott melléktermék kategóriája és tömege (kg)

1. kategória 2. kategória 3. kategória

1. Égető, együttégető, tüzelő üzem

2. Feldolgozó üzem

3. Komposztáló telep, biogáz üzem Nem lehetséges

4. Műszaki üzem

5. Állateledel előállító üzem Nem lehetséges Nem lehetséges

6. Hulladéklerakó

7. Állati eredetű melléktermék szállító vagy állati 
melléktermék gyűjtő-átrakó telep

8. Szerves trágya és talajjavító előállító üzem Nem lehetséges

9. Egyéb:

Mindösszesen

Kelt: ........................................................................, ........................... (év) ................................................................... (hónap) ................ (nap)

  ................................................................... 
  cégszerű aláírás”
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6. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez
„6. melléklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez

Jelentés a ………… évben szállított állati melléktermékről

A szállító neve és székhelye:
Telephelye címe:
Telephely azonosító száma:

Típus
Szállított állati melléktermék kategóriája és tömege (kg)

1. kategória 2. kategória 3. kategória

Feldolgozatlan állati 
melléktermék

Feldolgozott állati melléktermék
”



18660 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 115. szám 

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1547/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról

A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, életmentés 
közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a  belügyminiszter, mint helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter javaslatára –

Homoki Krisztián siófoki lakosnak,

„Életmentő Emlékérmet” adományoz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum létrehozásáról

 1. A Kormány a  vállalatok társadalmi felelősségvállalásának összehangolása, a  társadalmi felzárkózás folyamatában 
való részvételük ösztönzése érdekében, továbbá abból a  célból, hogy a  vállalatok aktivitásával létrejöjjön 
a  társadalmi befogadás és magasabb szintű társadalmi integráció a  hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
tagjainak foglalkoztatására, felzárkózásának elősegítésére, létrehozza a  Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórumot 
(a továbbiakban: Fórum).

 2. A Fórum a  felzárkózást szolgáló tanácsadó, konzultációs testület, az  érintett társadalmi csoportok érdekeire 
vonatkozó információk kormányzati munkába történő közvetítésének színtere.

 3. A Fórum feladatai:
a) konzultatív tanácsadó testületként segíti a társadalmi felzárkózásért felelős minisztert a hátrányos helyzetű, 

illetve a munkanélküliséggel leginkább sújtott társadalmi csoportok esélyteremtésének elősegítésében;
b) javaslatokat fogalmaz meg a  hátrányos helyzetűek, különösen a  romák foglalkoztatásának ösztönzésére 

a versenyszférában;
c) felhívja a figyelmet mindazokra a problémákra, amelyek nehezítik a romák felzárkózását segítő intézkedések 

megvalósulását;
d) véleményt nyilvánít a  szegénységben, társadalmi kirekesztésben élő hátrányos helyzetű romák társadalmi 

integrációját érintő intézkedési javaslatokról;
e) javaslatokat fogalmaz meg a 2014-2020. évi programozási időszakban kiírandó felzárkózást segítő programok 

szakmai tartalmára, intézkedéseire;
f ) ismerteti tagjai részére azokat a jó gyakorlatokat, melyek a társadalmi felelősségvállalás jegyében valósulnak 

meg;
g) a területi hátrányok mérséklése érdekében feltárja és bemutatja a térségi együttműködések jó gyakorlatait.

 4. A Fórum tagjai:
a) az emberi erőforrások minisztere;
b) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 

felelős államtitkára;
c) a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára;
d) a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára;
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e) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke;
f ) valamint az  emberi erőforrások minisztere által felkért azon vállalatok, amelyekkel a  Kormány stratégiai 

együttműködési megállapodást kötött, valamint azokkal, akik a  felzárkózás területén szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek (a továbbiakban: vállalatok).

 5. A Fórum elnöke az  emberi erőforrások minisztere. A  Fórum alelnöke az  EMMI szociális ügyekért és társadalmi 
felzárkózásért felelős államtitkára, társelnöke a vállalatok által megjelölt tag.

 6. A Fórum ülésein meghívottként, a  Fórum elnökének felkérésére, tanácskozási joggal vesznek részt a  Fórum tagjai 
által javasolt kormánytagok.

 7. A Fórum titkársági feladatainak ellátásáról az  EMMI társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára 
gondoskodik.

 8. A Fórum szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.
 9. A Fórum működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza. A Fórum ügyrendjét − a tagok véleményének 

kikérését követően − az emberi erőforrások minisztere állapítja meg.
 10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, 
megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről

A Kormány
 1. egyetértve azzal, hogy a  határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség védelme, megismerésének, 

megóvásának és megismertetésének elősegítése kiemelt feladat, az  Országgyűlés döntésére tekintettel, mely 
2016-tól 200,0 millió forinttal támogatja a  határon túli műemlék-felújítási programot, elfogadja a  Rómer Flóris 
Tervet;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Rómer Flóris Terv megvalósítására 2018. évig évente beépülő jelleggel 
200,0 millió forint támogatást biztosítson a  Miniszterelnökség mint a  kulturális örökség védelméért felelős tárca 
költségvetésében, határon túli épített örökség megóvása jogcímen;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a központi költségvetés tervezésékor, tartós bázisba épülő betervezésként

 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettesével egyetértésben állítsa 
össze a Rómer Flóris Terv éves feladat- és költségtervét;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016-tól minden év február 28.

 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Rómer Flóris Terv lebonyolításával összefüggő, továbbá 
szakmai minőségbiztosítási és egyéb feladatainak ellátása céljára a Teleki László Alapítvány számára évente beépülő 
jelleggel biztosítson a Rómer Flóris Terv számára rendelkezésre álló forrásból 20,0 millió forintot;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016-tól minden év január 31.

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Teleki László Alapítvány bevonásával a  Rómer Flóris Terv 
végrehajtásáról évenkénti rendszerességgel számoljon be a Kormánynak.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: tárgyévet követő év január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a Rómer Flóris Terv megvalósításának elősegítésére, a pályázati 
forrásokról történő célszerű és megalapozott döntéshozatal érdekében bíráló bizottságot (a  továbbiakban: 
Bizottság) hoz létre.

 2. A Bizottság elnöke a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelméért felelős helyettes államtitkára.
 3. A Bizottság további tagja

a) a miniszterelnök általános helyettese által,
b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) által

ba) kulturális örökségvédelemért való felelőssége körében,
bb) a nemzetpolitikáért való felelőssége körében,

c) a külgazdasági és külügyminiszter által,
d) a Teleki László Alapítvány elnöke által,
e) a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnöke által
delegált egy-egy tag.

 4. A Bizottság elvégzi a  Rómer Flóris Terv keretében beérkező kérelmek, kezdeményezések szakmai bírálatát és 
javaslatot tesz a miniszternek a források felosztására.

 5. A miniszter a Rómer Flóris Terv forrásainak elosztásáról a Bizottság javaslatainak figyelembevételével dönt.
 6. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
 7. A Bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
 8. A Bizottság működésének részletes szabályait a Bizottság által elfogadott ügyrend határozza meg.
 9. A Bizottság működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat a  Miniszterelnökség megállapodás 

alapján a Teleki László Alapítvány útján látja el.
 10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1551/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a 2015. évi éves fejlesztési keretek (ÉFK) végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy terjessze elő a  Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak 

elfogadásra az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évi éves fejlesztési keretének módosítására 
vonatkozó javaslatát, figyelembe véve az 1263/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy terjessze elő a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak elfogadásra 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évi éves fejlesztési keretének módosítására vonatkozó 
javaslatát, figyelembe véve az 1263/2015 (IV. 30.) Korm. határozatot;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy terjessze elő a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak elfogadásra 
az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évi éves fejlesztési keretére vonatkozó javaslatát, 
figyelembe véve az 1263/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
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 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy terjessze elő a  Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak elfogadásra 
a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
programok 2015. évi éves fejlesztési keretére vonatkozó javaslatát, figyelembe véve az  1263/2015. (IV. 30.) Korm. 
határozatot;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az Integrált Területfejlesztési Programok kormány általi elfogadását követően

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  nemzetgazdasági minisztert és 
az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg célfeladat kitűzésének szükségességét a tervezett felhívások 
megjelentetésének és az éves hirdetési célok elérésének érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1552/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

 1.  A  Kormány a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21.  § (1)  bekezdés e)–i)  pontjában, 21.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 
továbbá a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a) az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2015. évi feladattervét;
b) felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy készítsen jelentést a  Kormány számára a  védelmi felkészítés  

2015. évi feladatainak végrehajtásáról, valamint a „honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai”, 
a „Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása”, illetve a „K-600 hírrendszer 
működtetésére” jogcímeken biztosított előirányzatok felhasználásáról;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2016. február 1.

c) felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  védelmi felkészítés körébe tartozó,  
2016. évre javasolt feladatokról;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2016. február 1.

d) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-
koordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel a  feladattervben foglaltak végrehajtását és szükség 
esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítő intézkedésekre;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

e) felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy a  honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és 
végrehajtás-koordináló szakmai szerve útján koordinálja a  honvédelmi- és a  gazdasági felkészülés, illetve 
a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek biztosítását, valamint határozza meg a   
K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működtetésével és annak az e-közigazgatási rendszerhez való 
kapcsolódásával összefüggő alkalmazási követelményeket;
Felelős:  honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
Határidő:  folyamatos
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f ) felkéri a  legfőbb ügyészt, az  Országos Bírósági Hivatal elnökét, a  Magyar Nemzeti Bank elnökét, 
a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, az  önálló szabályozó szerv vezetőjét 
és az  autonóm államigazgatási szerv vezetőjét, hogy szakterületüket érintően működjenek együtt 
a  védelmi felkészítés és a  válságkezelés feladatainak végrehajtásáért felelős szervekkel az  1.  mellékletben 
meghatározott feladatok végrehajtásában.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1138/2014. (III. 14.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1552/2015. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

A védelmi felkészítés 2015. évi feladatterve

 1.  Nemzeti Intézkedési Rendszer
a) A  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések felülvizsgálata az  ágazati felelős szervek 

bevonásával.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  2015. szeptember 30.

b) Nemzeti Intézkedések Gyűjteményének egyes intézkedéseiben szereplő ágazati intézkedési tervek 
kidolgozása, a korábban kidolgozott intézkedési tervek szükség szerinti felülvizsgálata.
Felelős:  miniszterek
Határidő:  2015. október 30.

c) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerével összhangban álló 
Nemzeti Intézkedési Rendszer (a  továbbiakban: NIR) ágazati feladatainak végrehajtásáról szóló beszámoló 
elkészítése és a  honvédelmi miniszter részére történő megküldése a  11.  pontban meghatározottakkal 
összhangban.
Felelős:  miniszterek
Határidő:  2015. november 30.

d) A  védelmi felkészítés körébe tartozó, 2015. évben végrehajtott, és 2016. évre javasolt feladatokról szóló 
kormány-előterjesztés részeként beszámoló készítése a  NIR működésének összesített tapasztalatairól, 
különös tekintettel az  a)  alpont szerint elvégzett felülvizsgálat eredményére, valamint az  ágazati 
feladatok végrehajtására, továbbá szükség szerint javaslattétel a  Kormány részére a  Nemzeti Intézkedések 
Gyűjteményében foglalt intézkedések módosítására, kiegészítésére vagy hatályon kívül helyezésére.
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2016. február 1.

e) Az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagálási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatkozó 
nemzeti álláspont összeállítása és megküldése a NATO részére.
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  NATO által meghatározott időpont

 2.  A polgári-katonai-rendvédelmi együttműködés feladatai
a) Az átfogó megközelítés Kormány által elfogadott 2013–2016. közötti időszakra vonatkozó Akcióterve alapján

aa) a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos kormányzati és ágazati stratégiák soron következő módosítása 
során a stratégiákban meg kell jeleníteni az átfogó megközelítést, mint a civil-katonai-rendvédelmi 
együttműködés alapelvét (Akcióterv 3. akció);

Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  folyamatos
ab) ágazatonként és válságtípusonként meg kell határozni az  egyes ágazatok felügyelete alá tartozó 

potenciális beavatkozó, valamint azok tevékenységét irányító, koordináló szervek körét, e  szervek 
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feladat- és hatáskörét, az együttműködés módját (Akcióterv 4. akció), és az erről szóló tájékoztatót 
meg kell küldeni a honvédelmi miniszternek;

Felelős:  honvédelmi miniszter
 a feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:  2015. október 1.
ac) véglegesíteni kell az  átfogó megközelítés érvényesülését elősegítő, az  ab)  alpont alapján 

azonosított potenciálisan résztvevő szereplőkre vonatkozó támogatási, juttatási és egyéb ösztönző 
rendszereket, mechanizmusokat (Akcióterv 6. akció);

Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2015. november 30.
ad) a  válságkezelési gyakorlatok tematikájának, forgatókönyvének kidolgozásakor törekedni kell 

a  komplex válságkezelés elvének érvényesítésére, a  válságkezelésben érintett polgári, katonai, 
rendvédelmi szervek lehetőség szerinti bevonására, együttműködésük hangsúlyozására (Akcióterv 
8. akció).

Felelős:  miniszterek
Határidő:  folyamatos

b) A  fegyveres összeütközés időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történő felkészítés 
végrehajtása a Honvédelmi Minisztérium által megadott képzési követelmények alapján.
Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2015. november 30.

c) A  b)  alpont szerinti felkészítés végrehajtásával kapcsolatban, a  Honvédelmi Minisztérium által megadott 
képzési követelményeken túl, szükség szerint további szakmai követelmények meghatározása.
Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2015. szeptember 30.

d) A  NATO „Stabilizáció és Újjáépítés (S&R)” képességcéljaival kapcsolatos feladatok tervezése, a  végrehajtás 
koordinációja, a felajánlott civil képességek alkalmazásra történő felkészítése.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  2015. november 30.

e) A  katonai és rendvédelmi szervek által alkalmazott jelkészlet és a  térképi ábrázolás felülvizsgálata, NATO 
szabvány szerinti egységesítése.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
Határidő:  2015. november 30.

 3.  A védelmi felkészítés feladatai
a) Külön terv szerint, a  védelmi igazgatás rendszerében központi, területi (megyei), helyi (járási) és települési 

szinten honvédelmi igazgatási feladatot ellátók továbbképzése a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar közreműködésével.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok
Határidő:  folyamatos

b) A Honvédelmi Minisztérium által irányított „Honvédelmi kötelék” program keretében a honvédelmi igazgatás 
területi szintjein lebonyolítandó honvédelmi versenyek és más rendezvények szervezése és végrehajtása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok
Határidő:  a „Honvédelmi kötelék” programhoz igazodóan

c) A  minisztériumok honvédelmi feladatainak tervezését és végrehajtását elősegítő honvédelmi igazgatási 
szakértői rendszer működésének és bővítési lehetőségeinek vizsgálata, ennek eredményéről a  Kormány 
tájékoztatása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  a védelmi felkészítés 2015. évi feladatainak végrehajtásáról szóló jelentéshez igazodóan.
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 4.  A  honvédelmi típusú különleges jogrend időszaki jogszabály-tervezetek kidolgozásának megkezdése, előzetes 
szakmai egyeztetése
a) A rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet és a váratlan támadás idején bevezetendő 

rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteivel kapcsolatos kidolgozó munka folytatása az  érintett 
miniszterek bevonásával, a  honvédelmi miniszter részére megküldött jogszabálytervezetek szakmai 
véleményezése.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  2015. október 31.

b) A Kormány részére szóló előterjesztésben a  Kormány tájékoztatása az  a)  alpont szerinti feladat 
végrehajtásáról, a véglegesített jogszabálytervezetek bemutatása.
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő:  2015. december 15.

c) A közigazgatási rendszer központi szintjének rendkívüli állapotban történő működésével kapcsolatos 
kormányzati koncepció bemutatása a  Kormány részére szóló előterjesztésben, szükség szerint javaslattétel 
a szabályozási feladatokra.
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő:  2015. szeptember 30.

 5.  Válságkezelési gyakorlatokkal, rendezvényekkel összefüggő feladatok
a) A NATO 2015. évi válságkezelési gyakorlat (CMX 15) nemzeti végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
 megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottságok
Határidő:  a gyakorlat levezetési tervének megfelelően

b) A NATO 2016. évi válságkezelési gyakorlat (CMX 16) nemzeti feladatainak előkészítése, részvétel a gyakorlat 
tervezésével összefüggő szövetségi feladatok végrehajtásában, a  záró tervezői konferencia magyarországi 
végrehajtása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  a NATO által a gyakorlat végrehajtására meghatározott időpont

c) A  „Védelmi Igazgatás 2015” gyakorlatsorozat előkészítése, megszervezése és végrehajtása a  honvédelmi 
igazgatás központi, területi, helyi és települési szerveinek részvételével, a Honvédelmi Minisztérium külön terve 
szerint, egyik elemében együttműködésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Végvár 2015” gyakorlatával.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
 megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok
Határidő:  2015. november 30.

d) Mobil Orvosi Segélyhely működtetési gyakorlat végrehajtása a CMX 15 gyakorlat keretében.
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 honvédelmi miniszter
 illetékes megyei védelmi bizottság
Határidő:  a gyakorlat levezetési tervének megfelelően

e) Civil-katonai labordiagnosztikai, illetve mintavevő gyakorlat végrehajtása.
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 honvédelmi miniszter
Határidő:  2015. november 30.

f ) Komplex civil-katonai egészségügyi gyakorlat végrehajtása
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 honvédelmi miniszter
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2015. november 30.
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 6.  A nemzetgazdaságra háruló honvédelmi feladatok
a) A védelmi célú tartalékolás rendszerének átalakításával kapcsolatban megkezdett tárcaközi együttműködés 

folytatása a  Miniszterelnökség koordinálásával, a  védelmi célú tartalékolás új koncepcióját tartalmazó 
előterjesztés készítése a Kormány számára.
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
 miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2015. szeptember 1.

b) Az a) alpont szerinti koncepció Kormány általi elfogadását követően a védelmi célú tartalékolás rendszerére 
vonatkozó ágazati szabályozók kiadása, szükség esetén a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata.
Felelős:  miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2015. november 30.

c) A  gazdaságbiztonsági, gazdaságfelkészítési és lakosság ellátási tervezés egyszerűsítése, módszertanának 
korszerűsítése érdekében a jelenlegi szabályozási környezet felülvizsgálata.
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2015. november 30.

d) A  rögzített hadiipari kapacitást biztosító gazdálkodó szervezetek ellenőrzése a  Nemzetgazdasági 
Minisztérium koordinációjában, a  követelménytámasztó-szervek bevonásával évente legalább egy 
alkalommal.
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
Határidő:  2015. november 30.

 7.  A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával kapcsolatos feladatok
a) A védelmi igazgatás központi szintű tervdokumentációjának (honvédelmi intézkedési terv) elkészítése.

Felelős:  miniszterek
Határidő:  2015. november 30.

b) Honvédelmi intézkedési terv készítésére kötelezett, honvédelemben közreműködő egyéb szervek 
meghatározása ágazatonként.
Felelős:  miniszterek
Határidő:  2015. november 30.

 8.  A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeivel összefüggő feladatok
a) A  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítmények meghatározott 

követelmények szerinti működtetése, a képességek fenntartása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

b) A  K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer kormányzati célú működési és fejlesztési feltételeinek 
biztosítása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

c) Az a) és b) alpont szerinti működtetéssel, képesség-fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 
2015. évi szerződések megkötése.
Felelős:  belügyminiszter
 honvédelmi miniszter
Határidő:  2015. október 30.

d) Ki kell dolgozni a  kormányzat működését támogató informatikai infrastruktúra működés folytonosságának 
fenntartására vonatkozó, illetve különleges jogrend időszakában a  kormányzat folyamatos működéséhez 
szükséges információk és adatok biztosítása érdekében az  e-védelmi igazgatás integrált, e-közigazgatás 
rendszeréhez kapcsolódó követelményeket.
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Felelős:  honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  2015. november 30.

e) A  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítményben a  kormányzat 
különleges jogrendben történő működéséhez nélkülözhetetlen, georedundáns informatikai rendszerek 
kialakításának és működtetésének támogatása.
Felelős: honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. november 30.

 9.  Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme
A honvédelmi érdekből létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
kormányrendelet hatálybalépését követően az  ágazatok által honvédelmi érdekből létfontosságúnak 
beazonosított vagy jelölt rendszerrel, rendszerelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása az ágazatokat felügyelő 
minisztériumokkal.

Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  2015. november 30.

 10.  A  honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alapján – az  érintett államigazgatási szervek bevonásával – átfogó, 
felügyeleti ellenőrzés lefolytatása a  Heves Megyei Védelmi Bizottságnál, valamint a  Budapest Főváros Védelmi 
Bizottságnál és munkaszervezeteiknél, továbbá honvédelmi célellenőrzés végrehajtása a  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Védelmi Bizottságnál és munkaszervezeténél.

Felelős:  honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 az érintett megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2015. november 30.

 11.  A  Kormány számára összeállításra kerülő jelentéshez tájékoztató megküldése a  honvédelmi miniszter részére a   
2015. évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásáról, a jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról.

Felelős:  miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2015. november 30.

 12.  Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter részére a védelmi felkészítés 2016. évi feladattervének összeállítása 
érdekében a feladatokhoz tartozó költségvetési igények megjelölésével.

Felelős:  miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2015. november 30.
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A Kormány 1553/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról

A Kormány felhívja
 1.  a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Pápa Bázisrepülőtér fejlesztési munkái kiadásainak finanszírozása érdekében 

2015-ben egyszeri jelleggel 1500,0 millió forint forrás biztosításáról gondoskodjon a XIII. Honvédelmi Minisztérium 
fejezet részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 2.  a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Pápa Bázisrepülőtér megközelítésének 
biztosítása érdekében a  83-as számú főút Takácsi csomópontjából tervezett 930 m hosszú bekötő út 
megvalósításához, valamint a 8305 jelű út laktanya előtt elhaladó 3 km hosszú szakaszának 11,5 t tengelyterhelésre 
történő burkolat megerősítéséhez szükséges források biztosításának lehetőségét vizsgálják meg.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 83-as számú főút fejlesztésével egy időben

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1554/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
az Országos Villamos Teherelosztó épületének állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány kiemelt feladatának tekinti a budai Várnegyed, mint nemzeti emlékhely és a budapesti világörökségi helyszín része 
kiemelkedő egyetemes értékeinek védelmét, megőrzését és méltó bemutatását, valamint reprezentatív, kulturális és turisztikai 
funkcióinak erősítését, ezért
 1. egyetért a  jelenleg az  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő, 

természetben a  1014 Budapest, Nándor utca 5–7. szám alatt található Budapest I. kerület 6628 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan állami tulajdonba kerülésének és levéltári célú hasznosításának szándékával;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlan igazságügyi szakértő 
bevonásával meghatározott értéken, de legfeljebb 911,0 millió forint vételáron történő megvásárlásáról;

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

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlan Magyar 
Nemzeti Levéltár részére történő vagyonkezelésbe adásáról.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról 
és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és 

próbacentruma létrehozásának beruházási költségeire – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával  – 
gondoskodjon a beruházás 2015. évi üteméhez szükséges 802,6 millió forintnak a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő 
biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a kiadások felmerülésének ütemében
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és 

próbacentruma beruházáshoz kapcsolódó telekalakítási, annak végrehajtása érdekében szükséges bontási, valamint 
közmű-lehatárolási és útépítési költségeire gondoskodjon a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság részére 721,4 millió forint biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a kiadások felmerülésének ütemében

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban nevesített beruházás 
2016. és 2017. évi üteméhez szükséges további 12  583,7 millió forint biztosításáról gondoskodjon a  központi 
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a kiadások várható felmerülésének ütemében a 2016. és a 2017. években 
a központi költségvetés tervezése, illetve végrehajtása során

 4. egyetért a  Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete felújításának szükségességével, egyúttal felhívja 
a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  felújítás 
előkészítésének és tervezésének költségeire 317,5 millió forint biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. augusztus 31.
 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy nyújtson be előterjesztést a  Kormány részére a  Magyar Állami 

Operaház Andrássy úti épülete felújításának pénzügyi és műszaki tervéről.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1556/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

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

(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 18. Abasár település felszíni 

vízelvezetésének támogatása címmel történő kiegészítését,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. Abasár 
település felszíni vízelvezetésének támogatása cím javára 5350,0 ezer forint 1.  melléklet szerinti egyszeri 
átcsoportosítását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter az  1.  pont szerinti támogatást külön pályázat és 
kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben nyújtsa Abasár Község Önkormányzata 
(a  továbbiakban: Önkormányzat) részére, valamint a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes 
feltételeiről támogatási szerződést kössön az Önkormányzattal;

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1556/2015. (VIII. 7.) Korm. határozathoz
1. melléklet a        /2015. (       ) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

355128 18
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 350,0

018450 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 350,0

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

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

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

hatása

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 5 350,0 5 350,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1557/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján a  georgiai árvíz 
következményeinek felszámolása érdekében humanitárius segítségnyújtás céljából 15,0 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 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzetközi fejlesztési 
együttműködés és humanitárius segélyezés alcím, 2. Humanitárius segélyezés jogcímcsoport javára, a  Kvtv. 
1.  melléklet 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: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2016. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

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
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

277045 2 Humanitárius segélyezés
K3 Dologi kiadások 15,0

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -15,0

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
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

277045 2 Humanitárius segélyezés 15,0

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 15,0 15,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

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

1. melléklet az 1557/2015. (VIII. 7.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 7. prioritása keretében megvalósuló projektek 
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról, 
valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról 
szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek
a) vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai 

eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai 
Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

b) támogatói okiratának kibocsátásához az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

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

(III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 7.2.1. pontjában foglalt táblázat

aa) A:3 mezőjében a „4,17” szövegrész helyébe a „3,55” szöveg,
ab) C:3 mezőjében a „16,83” szövegrész helyébe a „18,78” szöveg,
ac) D:3 mezőjében a „38,45” szövegrész helyébe a „39,78” szöveg,
ad) A:4–D:4 mezőjében a „2,27” szövegrész helyébe a „3,60” szöveg,

b) 7.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba) A:3 mezőjében az „58,25” szövegrész helyébe a „61,59” szöveg,
bb) B:3 mezőjében a „10,44” szövegrész helyébe a „8,43” szöveg,
bc) C:3 mezőjében a „68,69” szövegrész helyébe a „70,02” szöveg,

c) 7.3.1. pontjában foglalt táblázat E:8 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „3,32” szöveg,
d) 7.3.3. pontjában az „5. és 6. sora szerinti 7.9.0 és 7.11.0 konstrukció 2,27 Mrd Ft” szövegrész helyébe az „5., 6. és 

8. sora szerinti 7.9.0, 7.11.0 és 7.13.0 konstrukció 3,60 Mrd Ft” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Kötelezettségvállalás 

határideje

Támogatói okirat 

kibocsátásának határideje

2.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0001

A Magyarországi Református Egyház épületeinek 2014–20-as 
időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztésének 

előkészítése

Magyarországi Református 
Egyház

87 231 600 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

3.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0002

A Magyarországi Baptista Egyház és konzorciumi partnerei 
közfeladatot ellátó épületeinek energiahatékonysági 
fejlesztését előkészítő tevékenységek megvalósítása

Magyarországi Baptista Egyház 155 767 810 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

4.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0003
Nyíregyházi Egyházmegye energetikai fejlesztéseinek 

előkészítése
Nyíregyházi Egyházmegye 137 037 750 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

5.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0004
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye épületeinek 
energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése

Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye

79 148 130 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

6.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0005
A Tiszáninneni Református Egyházkerület 

energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése
Tiszáninneni Református 

Egyházkerület
79 352 142 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

7.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0006
A Magyarországi Metodista Egyház energiahatékonysági 

fejlesztéseinek előkészítése
Magyarországi Metodista Egyház 71 750 000 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

8.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0007
A MAZSIHISZ, taghitközösségei és a MAOIH ingatlanainak 

energetikai korszerűsítése
Magyarországi Zsidó 

Hitközségek Szövetsége
72 000 000 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

9.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0008
A Hajdúdorogi Egyházmegye energiahatékonysági 

fejlesztéseinek előkészítése
Hajdúdorogi Egyházmegye 145 743 100 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

10.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0009
Energetikai fejlesztések egyházi épületek részére

Dunántúli Református 
Egyházkerület

191 561 000 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

11.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0010
A Szeged-Csanádi Egyházmegye épületeinek 

energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése
Szeged-Csanádi Egyházmegye 200 000 000 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

12.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0011
Hit Gyülekezete ingatlanai energetikai korszerűsítésének 

előkészítése
Hit Gyülekezete 77 911 100 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

13.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0012

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és konzorciumi 
partnerei épületeinek energiahatékonysági fejlesztéseinek 

előkészítése

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület

91 134 446 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

14.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0013

Épületenergetikai korszerűsítések előkészítése a Kolping 
Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet és a Zirci 

Ciszterci Apátság összefogásával

Kolping Oktatási és Szociális 
Intézményfenntartó Szervezet

101 470 180 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.
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15.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0015
Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése 

a Székesfehérvári Egyházmegye épületeire vonatkozóan
Székesfehérvári Egyházmegye 70 000 000 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

16.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0016

Dunamelléki Konzorcium egyházi épületeinek 2014–2020 
időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztésének 

előkészítése

Dunamelléki Református 
Egyházkerület

168 532 833 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

17.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0017

Soli Deo Gloria Konzorcium egyházi épületeinek 
2014–2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági 

fejlesztéseinek előkészítése

Hódmezővásárhely-Ótemplomi 
Református Egyházközség

105 491 792 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

18.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0018
Az Egri Főegyházmegye energiahatékonysági fejlesztéseinek 

előkészítése
Egri Főegyházmegye 72 750 000 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

19.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0019
Szerzetesek energiahatékonysággal az Úr teremtése 

megőrzéséért – tervezés
Piarista Rend Magyar 

Tartománya
137 100 364 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

20.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0020
Szerzetesi Konzorcium a Felelős Energiagazdálkodásért 

– tervezés
Magyarok Nagyasszonya 
Ferences Rendtartomány

119 441 184 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

21.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0021
Miskolci Egyházmegye épületeinek energiahatékonysági 

fejlesztéseinek előkészítése
Miskolci Egyházmegye 73 250 000 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

22.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0022
A Magyarországi Evangélikus Egyház épületeinek energetikai 

fejlesztéseinek előkészítése
Magyarországi Evangélikus 

Egyház
200 000 000 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

23.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0023
A Váci Egyházmegye és a Don Bosco Szalézi Társasága 

energetikai előkészítő munkái

Váci Egyházmegye és a Don 
Bosco Szalézi Társaságának 

konzorciuma
87 494 950 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

24.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0024
Az MP OCM energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése

Magyar Pünkösdi Egyház 
Országos Cigánymisszió

70 314 300 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

25.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0025

Épületenergetikai korszerűsítések előkészítése a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye és a Misszióstársaság-Lazaristák 

összefogásával

Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye

74 005 800 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

26.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0026
A Tiszántúli Református Egyházkerület Energiahatékonysági 

fejlesztéseinek előkészítése 2015.
Tiszántúli Református 

Egyházkerület
199 883 350 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

27.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0027
Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 

energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése
Üdvhadsereg Szabadegyház 

Magyarország
70 700 000 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

28.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0028
Épületenergetikai előkészítési munkák az Esztergom-

Budapesti Főegyházmegyében

Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye Katolikus Iskolai 

Főhatósága
85 337 650 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.
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29.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0029
Épületenergetikai előkészítés a Győri Egyházmegyében Győri Egyházmegye 80 194 150 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

30.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0030
Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése a Veszprémi 

Érsekség épületein
Veszprémi Főegyházmegye 70 063 800 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

31.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0031

Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése a Nyitott Ajtó 
Baptista Gyülekezet, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és 
a Miskolc-Szirmai Református Egyházközség összefogásával

Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet 70 023 800 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.

32.
KEOP-7.13.0/15-

2015-0032

A Magyar Pünkösdi Egyház 2014–2020 időszakban 
megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek 

előkészítése
Magyar Pünkösdi Egyház 79 613 487 2015. augusztus 31. 2015. szeptember 15.
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A Kormány 1559/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a VOP-1.1.1-2010-0002 azonosító számú („Az Ellenőrzési Hatóság kapacitásának és feladatellátásának 
biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  VOP-1.1.1-2010-0002 azonosító számú, „Az Ellenőrzési Hatóság kapacitásának és feladatellátásának 

biztosítása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul

a) a  projekt tekintetében az  1.  melléklet szerinti kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási 
időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó 
cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. augusztus 15.

b) a projekt támogatói okiratának módosításához.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. augusztus 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1559/2015. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása     

(Ft)

Többlettámogatás    

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása    

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2. VOP-1.1.1-2010-0002

Az Ellenőrzési 
Hatóság 

kapacitásának és 
feladatellátásának 

biztosítása

Európai 
Támogatásokat 

Auditáló 
Főigazgatóság

1 612 816 290 741 100 000 2 353 916 290

Az Európai 
Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság 
(a továbbiakban: EUTAF) 
ellátja az európai uniós 
jog által előírt ellenőrzési 
hatósági feladatokat 
a 2007–2013 közötti 
programozási ciklus 
vonatkozásában. Ennek 
keretében mintavételes 
projekt-, illetve 
rendszerellenőrzéseket 
végez, felelős az éves 
jelentések és vélemény 
elkészítéséért, továbbá 
a zárónyilatkozatok 
kiadásáért. A projekt 
keretében lehetőség 
nyílik az EUTAF 
kapacitásainak 
kiegészítésére, 
tevékenységeinek 
támogatására.
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A Kormány 1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését 
szolgáló intézkedésekről

A Kormány
 1. kinyilvánítja, hogy a  nemzetgazdaság egésze szempontjából kiemelkedő fontosságot tulajdonít a  logisztikai és 

közúti fuvarozási ágazatnak, és szükségesnek tartja, hogy az  e  területen működő hazai vállalkozások nemzetközi 
viszonylatban is versenyképesek legyenek, ezért olyan szabályozási környezetet kíván kialakítani, amely a  szektor 
nemzeti összterméket termelő képességét növeli, a  vállalkozások közteherviselési képességét és foglalkoztatási 
potenciáljuk szélesítését elősegíti;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, 
hogy a  magyar logisztikai ágazat fejlesztésének elősegítése tekintetében nyújtandó személyes szaktanácsadásért 
felelős miniszterelnöki megbízottal (a továbbiakban: miniszterelnöki megbízott) együttműködve a hazai fuvarozási 
piac és a magyar fuvarozási vállalkozások védelme érdekében
a) fokozza a  külföldi fuvarozók tevékenységi jogosultságának ellenőrzését, és teremtse meg a  hatékonyabb 

ellenőrzés személyi szervezeti, technikai és pénzügyi feltételeit,
b) növelje a  bírságtételeket és készítse el e  célok megvalósítását szolgáló intézkedési tervet a  jogosulatlan 

tevékenység visszaszorítása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  2015. október 31.

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, az  igazságügyi minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy 
a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve a  közigazgatási eljárás szabályainak módosításával tegye lehetővé 
a  helyszíni bírságolást, a  külföldiekkel szemben folytatott eljárás idejének lerövidítését, valamint a  külföldiekre 
kiszabott bírságok behajthatóságát;

Felelős: igazságügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével egyidejűleg

 4. a gépjárművezető-hiány megszüntetése és a folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve alakítsa ki 

a  hivatásos gépjárművezetők ”C”, ”D”, ”C+E”, ”D+E” és ”GKI” alapkategóriájú képzésének (a  továbbiakban: 
képzés) feltételeit állami finanszírozással;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve vizsgálja felül 
a 18 éves korhatár visszaállításának lehetőségét a belföldi árufuvarozási tevékenység vonatkozásában;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

c) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve módosítsa 
a  belföldi fuvarozást végző gépkocsivezetők kiküldetési költségtérítési átalányára vonatkozó szabályozást 
az átalány összegének növelése érdekében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal 
együttműködve vizsgálja felül a képzési rendszer szabályait és a felesleges vizsgaelemeket szüntesse meg;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. január 31.

e) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve egyszerűsítse 
az európai uniós tagállamokból érkező munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.
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f ) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve a  közúti 
közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján készítse elő a közúti szállítmányozói és a  fuvarszervezői 
tevékenység végzésének feltételeit szabályozó kormányrendeletet;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

 5. a magyar fuvarozóknak egyes nyugat-európai országok piacvédelmi intézkedéseivel szembeni hatékonyabb 
védelme érdekében
a) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az aktív diplomácia és az Európai Unió intézményei előtti 

határozott fellépés és a  magyar álláspont következetes képviselete érdekében tegye meg a  szükséges 
lépéseket;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve vizsgálja meg 
az adómentesen elszámolható költségeknek az egyes nyugat-európai országok minimálbér-szabályozásával 
történő összeegyeztetése, illetve a  minimálbérbe való beszámítása lehetőségét, és a  szabályozást ennek 
megfelelően szükség szerint módosítsa;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. október 31.

 6. felhívja a figyelmet arra, hogy csökkenteni szükséges a tehergépjárművekhez kapcsolódó adminisztrációs terheket, 
ezért
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve teremtse meg 

az új haszonjárművek műszaki vizsga nélkül történő forgalomba helyezésének, valamint a más európai uniós 
tagállamból beszerzett haszonjármű érvényes műszaki vizsgája elismerésének lehetőségét;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 31.

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve teremtse 
meg az  összhangot a  járművek kötelező felszerelésére vonatkozó szabályok és az  irányadó nemzetközi 
egyezmények előírásai között;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve a  járműpark 
korszerűsítésének elősegítése érdekében a  haszonjárművek tekintetében biztosítson mentességet a  visszterhes 
vagyonátruházási illeték fizetésének kötelezettsége alól;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. december 31.

 8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal 
együttműködve vizsgálja felül a  gépjárműadóra vonatkozó szabályozást és az  adó mértékét közelítse az  európai 
uniós irányelvben kötelezően meghatározott legalacsonyabb mértékhez;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

 9. az infrastruktúra hatékonyabb fejlesztése érdekében felhívja nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  miniszterelnöki 
megbízottal együttműködve dolgozzon ki intézkedési tervet a  kamionparkolók számának növelésére, 
felszereltségük és védettségük javítására, valamint a közlekedési szolgáltató állomások hálózatának létrehozására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. június 30.

 10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve a munkajogi szabályozás 
kapcsán vizsgálja felül azokat a  rendelkezéseket, amelyek az  árufuvarozást végző gépjárművezetők munkája 
jellegéből adódóan nem tarthatók be, illetve teremtse meg az  európai uniós irányelveknek megfelelő speciális 
szabályok érvényesülését és kizárólagos számonkérhetőségét, valamint hozza összhangba az utazó munkavállalókra 
irányadó belföldi munkajogi szabályokat a vonatkozó uniós normákkal;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. december 31.
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 11. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve vizsgálja felül 
a közlekedési szabályokat oly módon, hogy az új szabályozással lehetővé váljon, hogy
a) tehergépjárműveket érintő korlátozó rendelkezések külföldi szabálysértők esetében történő ellenőrzésének 

és szankcionálásának a belföldiekével azonos módon lehessen érvényt szerezni, illetve
b) az  autóbuszok emelt sebességű közlekedésére adott engedély alapja ne a  jármű életkora, hanem 

az  átdolgozott műszaki megfelelőségi követelményrendszer legyen, és a  más európai uniós tagállam által 
az emelt sebességű közlekedésre kiadott engedélyt a hazai szabályozás ismerje el;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

 12. felhívja a  miniszterelnöki megbízottat, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter, a  nemzetgazdasági miniszter és 
a  belügyminiszter bevonásával a  személyszállítás körülményeinek javítása érdekében a  turistabuszok biztonságos 
és kulturált utascseréjéhez szükséges megálló- és parkolóhelyek kialakításának ösztönzése és pénzügyi támogatása 
szabályozási feltételrendszerét dolgozza ki;

Felelős: miniszterelnöki megbízott
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2016. június 30.

 13. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal együttműködve a  személyszállítási 
piac 2017. január 1-jével történő megnyitása előtt dolgozza ki az  ezzel kapcsolatos kormányzati koncepciót, 
különösen a pályáztatás feltételrendszerére, a piaci szereplők helyzetére, valamint a járművek beszerzését elősegítő 
szabályozásra vonatkozóan;

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

 14. a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése érdekében
a) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  miniszterelnöki 

megbízottal együttműködve a  Kínába vezető kereskedelmi útvonal mentén elhelyezkedő kaukázusi 
és közép-ázsiai államokkal közúti közlekedési egyezmények létrehozása céljából gazdaságdiplomáciai 
tárgyalásokat kezdeményezzen és erről Kormány számára készítsen jelentést;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Magyarország és a Török 
Köztársaság között Áfa Visszatérítési Viszonossági Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról szóló 
101/2012. (VIII. 31.) ME határozatban foglaltaknak megfelelően kölcsönös ÁFA-visszatérítési viszonossági 
megállapodást kössön Törökországgal;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2015. december 31.

 15. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  miniszterelnöki megbízottal 
együttműködve vizsgálja felül az  elektronikus útdíj-rendszer szabályait a  bevezetése óta eltelt idő gyakorlati 
tapasztalatai alapján, és a szabályozást úgy alakítsa ki, hogy a használatarányos útdíj utólagos megfizetését lehetővé 
tegye külső garanciavállaló szervezetek bevonásával;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. március 31.

 16. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával, illetve a  miniszterelnöki 
megbízottal együttműködve a  közúti árufuvarozás környezetterhelésének csökkentése érdekében dolgozza ki 
a city-logisztika rendszer kialakításának és fejlesztésének koncepcióját.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: 2016. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



18684 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 115. szám 

A miniszterelnök 64/2015. (VIII. 7.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás 

(a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozását követően a  megállapodás 

szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze 
a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 65/2015. (VIII. 7.) ME határozata
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke megbízatásának megszűnéséről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
megállapítom, hogy

dr. Vida Ildikónak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének e megbízatása – lemondása alapján –

2015. július 20-ai hatállyal megszűnt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 66/2015. (VIII. 7.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221.  § (2)  bekezdésének c)  pontja és a  220.  § 
(2) bekezdése alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter javaslatára –

Hevesi Zoltán Ajtonyt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2015. július 31-ei hatállyal –

felmentem, és

dr. Makai Martinát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2015. augusztus 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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