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III. Kormányrendeletek

A Kormány 281/2015. (IX. 25.) Korm. rendelete
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 28.  § (2)  bekezdés h)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Lőfegyver, lőszer tartása az alábbi szervezeteknek engedélyezhető:)
„h) filmgyártási célra az  a  gazdálkodó szervezet, amelynek – illetve közvetlen jogelődjének – tevékenységi köre 
legalább tíz éve kiterjed a filmes fegyvertechnikai és pirotechnikai szolgáltatás nyújtására, feltéve, hogy rendelkezik 
a lőfegyver gyártására feljogosított taggal, illetve alkalmazottal.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap tizenötödik napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 282/2015. (IX. 25.) Korm. rendelete
a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A  támogató az  Áht. 50/A.  §-a szerinti biztosíték kikötésétől határon túli költségvetési támogatás esetén 
eltekinthet.”

2. §  Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § A  határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 282/2015. (IX. 25.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: R1.) megállapított 3.  § (1a) és 
(1b) bekezdését az R1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 3.  § (1a)  bekezdésében a „88.  § (3)  bekezdését” szövegrész helyébe a „86. és 87.  §-át, 88.  § (3)  bekezdését” 
szöveg, a „96–98. §-át” szövegrész helyébe a „95–98. §-át” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelete
az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló 
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Bugyi nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 01601/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, illetve az  ebből a  földrészletből 
telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő oktató-, 
bemutatóközpont, irodaház, csarnok és az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

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

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelethez

Az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló 
beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
eljárások

  1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. területrendezési hatósági eljárások,
19. erdővédelmi hatósági eljárások,
20. földvédelmi hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. azok az  1–21.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § (1)  bekezdése 

szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, 
működtetéséhez szükségesek,

23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 43/2015. (IX. 25.) EMMI rendelete
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 
28.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)  
Korm. rendelet 48.  § 13.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel 
egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 
módosítása

1. §  A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) 
4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  egészségi állapot, valamint az  önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizsgálata során 
megállapításra kerül, hogy a vizsgált személy
a) a 3. § (2) bekezdés e) vagy f ) pontja szerinti minősítési kategóriába tartozik, a rehabilitálhatóság foglalkozási és 
szociális szempontú vizsgálatát nem kell elvégezni,
b) egészségi állapota 31–60% között van, a  rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálatát 
a  rendelkezésre álló iratok alapján is el lehet végezni, ha a  vizsgált személy ehhez a  Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal által rendszeresített nyilatkozat kitöltésével hozzájárul.
(1b) Ha a  vizsgált személy rendelkezik olyan hatályos, 2011. december 31-ét követően kiállított határozattal, 
szakhatósági állásfoglalással vagy szakvéleménnyel,
a) amely értelmében egészségkárosodásának mértéke legalább 40%-os és
b) amely alapján – és a csatolt orvosi dokumentumok figyelembevételével – az egészségi állapot megalapozottan 
megítélhető,
az egészségi állapot, valamint az  önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizsgálatára vonatkozó minősítést 
a rendelkezésre álló iratok alapján kell elvégezni.”

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

3. §  Az R. 5.  § (2)  bekezdésében a „szakhatósági állásfoglalást elkészíteni” szövegrész helyébe a „szakkérdést elbírálni” 
szöveg lép.

2. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet módosítása

4. §  A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet 9.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„9.  § (1) 2018. december 31-éig rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésére jogosult – a  bizottsági elnök 
kivételével – az az egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkező személy is, aki
a) orvos szakképzettséggel rendelkezik, és
b) szerepel az  egészségügyi dolgozók érvényes működési nyilvántartásában, kivéve, ha az  egészségügyről szóló 
törvényben foglaltak szerint az  egészségügyi tevékenysége végzésének a  működési nyilvántartásba történő 
bejegyzése nem feltétele.
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(2) 2018. december 31-éig rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésére bizottsági elnökként jogosult az az 
egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkező személy is, aki
a) az 1. § a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, és
b) az 1.  mellékletben felsorolt, az  1.  § a)  pontja alapján figyelembe vett szakképesítés tekintetében szerepel 
az  egészségügyi dolgozók érvényes működési nyilvántartásában, kivéve, ha az  egészségügyről szóló törvényben 
foglaltak szerint az  egészségügyi tevékenysége végzésének a  működési nyilvántartásba történő bejegyzése nem 
feltétele.
(3) 2019. január 1-jén az egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkező rehabilitációs orvosszakértőt törölni 
kell a névjegyzékből.”

3. Záró rendelkezés

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 43/2015. (IX. 25.) EMMI rendelethez

A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1.  mellékletének  
„Az egészségi állapot meghatározásának módszere” alcíme a következő 11. ponttal egészül ki:
„11. Az egészségkárosodás, egészségi állapot felülvizsgálata az alábbi orvos-szakmai szabályok alapján történik.
11.1. Fogalom-meghatározások:
11.1.1. Kialakult állapot: az ellátást igénylő személy kivizsgálása megtörtént, a gyógykezelés és orvosi rehabilitáció 
eredményessége megítélhető.
11.1.2. Végállapot: további gyógykezelés, orvosi rehabilitáció a kialakult állapotot érdemben nem befolyásolja.
11.2. Az  egészségi állapot nem statikus fogalom, így abban javulás és rosszabbodás is bekövetkezhet, ennek 
megfelelően az állapot megítélésére vonatkozóan rendszeres felülvizsgálat szükséges. A felülvizsgálat időpontjának 
meghatározásában elsődleges szerepe van a kórlefolyásnak, a várható prognózisnak és az életkornak.
11.2.1. Egy éven belüli felülvizsgálati időpont kizárólag abban az  esetben véleményezhető, ha valamely, 
a  minősítéshez szükséges feltétel maradéktalanul nem teljesül, és az  ellátatlanság veszélye merül fel. Például: 
a  kivizsgálás folyamatban van, a  gyógykezelés eredményessége nem ítélhető meg, vagy az  orvosi rehabilitáció 
eredményessége nem ítélhető meg.
11.2.2. Három évet meghaladó felülvizsgálati időpont csak rendkívül indokolt esetben véleményezhető, 
a szakvéleménynek az indokoltságot tartalmaznia kell. Például: adott károsodásra jellemző kórlefolyás, kedvezőtlen 
prognózis, vagy a személy életkora (55 év) miatt rehabilitációs esélyei még állapotváltozás esetén sem kedvezőek.
11.2.3. Amennyiben az  orvostudomány jelenlegi állása szerint gyógykezeléssel, orvosi rehabilitációval a  jelenlegi 
állapot fenntartható, de további állapotváltozás sem műtéttel, sem gyógykezeléssel, sem rehabilitációval nem 
érhető el, a felülvizsgálat elrendelése nem szükséges.
11.3. Rehabilitációs ellátás javaslata esetén az  eljáró szakértők meghatározzák a  rehabilitációhoz szükséges 
időtartamot. Orvosszakértői szempontból a  kórlefolyás és a  várható prognózis alapján a  szakvélemény 
érvényességének időpontját is meg kell határozni.”
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Az igazságügyi miniszter 25/2015. (IX. 25.) IM rendelete
a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: Jszkr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  jogi szakvizsgára a  minisztérium erre a  célra kialakított informatikai felületén (a  továbbiakban: Jogi 
Szakvizsga Rendszer) kell jelentkezni. A  jelölt a  jelentkezéssel elfogadja a  4. számú mellékletben meghatározott 
vizsgaszabályzatot.”

 (2) A Jszkr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  jelöltnek a teljes joggyakorlat teljesítését igazoló okiratokat és a  jogi végzettséget igazoló doktori oklevelet 
a  Jogi Szakvizsga Rendszerben történő regisztrációval egyidejűleg elektronikus dokumentumként kell csatolnia. 
A vizsgadíjat a jelentkezéskor a Jogi Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikus úton – kell megfizetni.”

 (3) A Jszkr. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a jelölt által a (3) bekezdés alapján csatolt elektronikus igazolások valódiságával kapcsolatban kétség merül 
fel, a minisztérium haladéktalanul felhívja a jelöltet az okirat eredeti példányának bemutatására.”

 (4) A Jszkr. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  első részvizsga letételét követő jelentkezésben a  (2)  bekezdés a), d) és f )  pontjában foglaltakat, valamint 
az előző részvizsgáról kiállított tanúsítvány ügyszámát és keltét kell feltüntetni. A vizsgadíjat a jelentkezéskor a Jogi 
Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikus úton – kell megfizetni.”

 (5) A Jszkr. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  jelentkezés akkor kerül elfogadásra, ha a  jelölt eleget tesz a  (2)–(5) bekezdésben foglalt követelményeknek. 
Az  elfogadott jelentkezésről vagy annak elutasításáról az  elutasítás okának megjelölésével a  jelölt a  jelentkezést 
követő 15 napon belül elektronikus úton kap értesítést.”

 (6) A Jszkr. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  jelentkezés elfogadása esetén a miniszter a vizsgát a  jelentkezők számának függvényében a  jelentkező által 
megjelölt időpontra, vagy az  ahhoz képest legkorábbi időpontra tűzi ki és erről a  jelöltet a  jelentkezést követő 
15 napon belül elektronikus úton értesíti.”

2. § (1) A Jszkr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pótvizsga és megismételt részvizsga díját a pótvizsgára, valamint a megismételt vizsgára való jelentkezéskor 
a Jogi Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikus úton – kell megfizetni.”

 (2) A Jszkr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  jelölt a  jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követően, a  vizsga időpontját megelőzően legalább 
5 nappal, új vizsgaidőpont megjelölésével 20 000 Ft halasztási díj megfizetése mellett a  kitűzött vizsgaidőpont 
elhalasztását kéri, a  vizsgadíjat ismételten nem kell megfizetnie. Ha a  jelölt halasztást nem kért, vagy a  halasztási 
díjat nem fizette be, a már befizetett vizsgadíjat elveszti. A halasztási kérelmet a Jogi Szakvizsga Rendszer felületén 
kell előterjeszteni. A halasztási díjat a Jogi Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikus úton – kell megfizetni.”

 (3) A Jszkr. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a jelölt a vizsgán nem jelent meg, és nem nyújtott be halasztási kérelmet, a vizsgától (részvizsgától) 
számított 4 napon belül – az  erre okot adó méltányolható körülmény, így különösen a  jelöltet érintő súlyos 
betegség, baleset, egyéb rajta kívülálló elháríthatatlan ok igazolásával egyidejűleg – méltányossági kérelmet 
nyújthat be a  miniszternek, amelyben kérheti, hogy az  elmulasztott vizsga (részvizsga) helyett új időpontra 
jelentkezhessen. Amennyiben a  miniszter a  méltányossági kérelemnek helyt ad, a  jelölt 20 000 Ft halasztási díj 
befizetése mellett újabb vizsgaidőpontra jelentkezhet, ellenkező esetben a  már befizetett vizsgadíjat elveszti. 
A méltányossági kérelmet a Jogi Szakvizsga Rendszer felületén kell előterjeszteni. A halasztási díjat a Jogi Szakvizsga 
Rendszeren keresztül – elektronikus úton – kell megfizetni.”

3. § (1) A Jszkr. a következő 17/G. §-sal egészül ki:
„17/G.  § E  rendeletnek a  jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 25/2015. (IX. 25.) 
IM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépését követően benyújtott 
jogi szakvizsgára történő jelentkezésekre kell alkalmazni azzal, hogy az 5. § (5) bekezdése szerint már megkezdett 
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jogi szakvizsga esetében a jelölt – választása szerint – további vizsgajelentkezését és esetleges halasztási kérelmét 
a  Módr4. hatálybalépését megelőző szabályok szerint is benyújthatja. Ebben az  esetben a  jelölt ezt a  választását 
feltünteti a jelentkezés, kérelem benyújtása során.”

 (2) A Jszkr. a következő 17/H. §-sal egészül ki:
„17/H.  § Azon önálló bírósági végrehajtó-helyettesek esetében, akik a  Módr4. hatálybalépését megelőzően 
szerezték meg a  jogi végzettséget igazoló doktori oklevelüket és a  3.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja alapján 
a joggyakorlati idejük igazolására a Módr4. hatálybalépését megelőző időszak vonatkozásában nincs mód, a Módr4. 
hatálybalépését követően a  joggyakorlati időt a  Magyar Bírósági Végrehajtói Kar – az  önálló bírósági végrehajtó-
helyettes által bemutatott, az őt foglalkoztató önálló bírósági végrehajtó által a 3. számú melléklet szerint kiállított 
nyilatkozat, az  önálló bírósági végrehajtóval, mint munkáltatóval kötött munkaszerződés és a  munkaköri leírás 
alapján, az  okiratok valódiságának megállapítását követően – igazolja. Az  okiratok valódiságát a  Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar az  önálló bírósági végrehajtó-helyettes által bemutatott okiratok, valamint az  önálló bírósági 
végrehajtó-helyettesek névjegyzékének összevetésével ellenőrzi.”

4. §  A Jszkr.
a) 2. § (5) bekezdésében az „ide nem értve a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti ösztöndíjat” szövegrész helyébe 

az „ide nem értve a (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti ösztöndíjat” szöveg,
b) 4.  § (10)  bekezdésében a  „13.  § (3)  bekezdésében foglaltak kivételével” szövegrész helyébe a  „13.  § 

(5) bekezdésében foglaltak kivételével” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „európai közösségi jog” szövegrész helyébe az „európai uniós jog” szöveg,
d) 12. § (2), 13. § (5) bekezdésében, valamint 4. számú mellékletének I. 3. pontjában a „munkanapon” szövegrész 

helyébe a „napon” szöveg
lép.

5. §  A Jszkr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. §  Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti a Jszkr.
a) 3. § (4) bekezdésében a „hiteles” szövegrész,
b) 17/A. §-a,
c) 4. számú mellékletének

ca) I. 4. pontjában a „lehetőség szerint”,
cb) III. 4. pontjában az „egy vizsgatárgyból ismétlő vizsgát teljesítők” szövegrész.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 25/2015. (IX. 25.) IM rendelethez
„2. számú melléklet az 5/1991. (IV. 4.) IM rendelethez

Igazságügyi Miniszter

Ügyszám: ..............................................

..................................................................................

aki ............................................, ............. év 
........................................... hó ......... napján született,

BIZONYÍTVÁNY a jogi szakvizsgát

................. eredménnyel letette.

.............................., ......... év ....................... hó ...... nap

.............................................................................

Igazságügyi Miniszter

P. H.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1686/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai 
stratégia elfogadásáról

 1. A Kormány
1.1. a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését célzó fejlesztéseinek megalapozása, 

valamint a rendelkezésre álló uniós fejlesztési források hatékony felhasználása érdekében
a) elfogadta a  részére bemutatott, a  2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan a  telepszerű lakhatás 

kezelését megalapozó szakpolitikai stratégiát (a továbbiakban: stratégia);
b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia 

II. végrehajtásának 2015–2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervének előkészítése során 
gondoskodjon a  telepszerű lakhatás kezelését megalapozó lakhatási stratégia végrehajtását 
szolgáló intézkedések megjelenítéséről;

                    Felelős:        emberi erőforrások minisztere
                    Határidő:   a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. intézkedési tervének   

           felülvizsgálatával párhuzamosan
c) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint 

a  stratégia megvalósításában érintett minisztereket, hogy a  2014–2020 közötti európai uniós 
fejlesztési források felhasználásának tervezésével, végrehajtásával és intézményrendszerének 
kialakításával összefüggő feladatok teljesítésekor vegyék figyelembe és biztosítsák azokat 
az  eszközöket, amelyek lehetőséget nyújtanak a  stratégia céljainak megvalósítására, különös 
figyelemmel azok fenntarthatóságára,

                     Felelős:        emberi erőforrások minisztere 
            Miniszterelnökséget vezető miniszter 
            feladatkörükben érintett miniszterek

                     Határidő:   folyamatos
1.2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a stratégiát a Kormány honlapján (www.kormany.hu) tegye 

közzé.
                    Felelős:        emberi erőforrások minisztere
                    Határidő:   azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1687/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
a Széchenyi István Egyetem kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról

A Kormány – a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 13.  § 
(1)  bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – 
a  nemzetgazdasági miniszter, valamint a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének 
közreműködésével – kezdje meg a  Széchenyi István Egyetemhez kapcsolható infrastruktúra és programtámogató 
fejlesztések (járműipari innovációs programokat megalapozó fejlesztések és a  Széchenyi István Egyetemmel 
együttműködő vállalatok fejlesztési igényeinek kielégítését lehetővé tévő infrastrukturális fejlesztések és ezek 
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előkészítése) megvalósításához szükséges 6400,0 millió forintnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
előző években felhalmozódott maradványa terhére történő finanszírozásához szükséges intézkedések előkészítését 
és végrehajtását.

Felelős: 1. a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Széchenyi István Egyetem, az AUDI Hungaria 
Motor Kft. és Győr Megyei Jogú Város közötti együttműködés alapján létrejövő Felsőoktatási 
és Ipari Együttműködési Központról szóló 1540/2014. (IX. 24.) Korm. határozat 2. pontjának 
végrehajtása körében

 2. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alappal kapcsolatos kiadási előirányzat módosítása és a maradvány-igénybevétel 
engedélyezése körében, valamint a támogatási szerződés megkötése és a támogatás folyósítása 
körében

 3. a nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap szabad 
maradványának felhasználásához való hozzájárulás körében

Határidő: 1. a 2015. évi 3200,0 millió forint maradvány-igénybevétel esetén: azonnal
 2. a 2016. évi 3200,0 millió forint maradvány-igénybevétel esetén: 2016. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1688/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
Magyarország Zágrábi Nagykövetség rezidencia épületének vagyon- és állagmegóvás érdekében 
nagykarbantartási, átalakítási, felújítási munkálatairól

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy – a  Magyar Állam tulajdonában, a  Külgazdasági és Külügyminisztérium vagyonkezelésében 

lévő – Magyarország Zágrábi Nagykövetség rezidenciájának épületén vagyon- és állagmegóvás érdekében 
elvégzendő nagykarbantartásra, átalakításra, felújításra és egy új saját tulajdonú hivatalépület építésére 
(a továbbiakban együtt: felújítás) kerüljön sor;

 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a felújítással összefüggő feladatokkal kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2015. és 2016. évben megvalósuló felújítás elvégzéséhez szükséges, 
legfeljebb 1100 millió forintot biztosítson a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 100 millió Ft tekintetében 2015. szeptember 30.
 a legfeljebb 1000 millió Ft tekintetében 2016. március 31.

 4. a felújításra az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E.  § (3)  bekezdése alapján engedélyezi 
a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági 
és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címbe sorolt, legfeljebb a  3.  pont szerint módosított 
előirányzatok mértékéig történő éven túli kötelezettség vállalását;

 5. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert a  nagykövetség felújításához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez 
szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1689/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
egyes, a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, 
az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződések módosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek elszámolható közkiadásának növelését,
 2. hozzájárul az  1. és 2.  melléklet szerinti projektek többlettámogatása vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz 

a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi 
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az 1. és 2. melléklet szerint

 3. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1689/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatási 

szerződésben 

jelenleg szereplő 

elszámolható 

közkiadás

(Ft)

Projekt 

jóváhagyott 

elszámolható 

közkiadása

(Ft)

Költség- 

növekmény 

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

elszámolható 

közkiadása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság 

feltételei

Kötelezett- 

ségvállalás 

határideje

Támogatási 

szerződés 

módosításának 

határideje

2.
ÉMOP-2.1.1/ 

A-09-2f-2011-0001

Az egri vár és 

erődrendszer 

turisztikai 

attrakcióinak 

fejlesztése

Eger Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

2 084 746 803 2 109 746 803 149 645 516 2 259 392 319

A fejlesztés célja az egri vár és erődrendszer 

turisztikai attrakcióinak fejlesztése.

A projekt keretében megvalósuló attrakciós 

elemek:

1. a vár titkos földalatti világának 

bemutatása a pincerendszer feltárásával, 

megközelíthetőségének biztosítása; 

kiállítási installáció elhelyezése; a múzeumi 

fogadóépület kialakítása,

2. várszínház létrehozása önálló 

programstruktúrával az esti látogatószám 

növelése érdekében – mobilizálható 

színpadtechnikával és a színház kiszolgáláshoz 

szükséges helyiségek kialakításával,

3. várfalsétány (múzeumi tanösvény) 

kialakítása az esti (várszínházi) programok 

jobb megközelíthetősége érdekében 

(a Dobó-bástya alatti lépcső, sétaút és 

tanösvény megállók kialakítása),

4. búcsújáróhely, és a vallási turizmushoz 

kapcsolódó rendezvénytér kialakítása 

a Szép-bástya rekonstrukciójával,

5. interaktív bemutatók, bortrezor 

üzemeltetése, kiállítások (históriás 

fegyverház, camera historica, hang-fény 

játék) technikai feltételeinek megteremtése, 

eszközbeszerzések,

6. éves rendezvénysorozatokhoz (pl. középkori 

piactér, koncertek, fesztiválok, családi 

programok) kapcsolódóan külső terek 

rendezése.

Szükséges 

alátámasztani, 

hogy a felmerült 

többletköltségek 

a vonatkozó kiemelt 

tervezési felhívás és 

útmutató C.3. jelű, 

„Elszámolható 

költségek” című 

pontja alapján 

elszámolhatóak.

2015.  

október 31.

2015.  

november 15.
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3.
ÉMOP-2.1.1/

A-12-k-2012-0004

Élő vár 

Zemplénben

Füzéri 

Várgondnokság
1 984 235 094 1 984 235 094 60 156 250 2 044 391 344

A projekt célja a füzéri vár újjáépítése. 

A fejlesztés részeként kialakításra kerül 

a Váruradalmi interaktív kézművesház, ezen 

belül megvalósul a csűr, a szín, az udvar 

rekonstrukciója, valamint a vonalas 

infrastruktúra kiépítése és fejlesztése. 

A projekt része az 1870-es éveket idéző 

tájház bővítése csűrrel, és az 1940–50-es 

éveket idéző lakóépület kialakítása. 

A fejlesztéshez tartoznak a kiállítóhelyhez 

és az egyéb turisztikai szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó eszközbeszerzések (többek 

között vitrinek, egyéb berendezések, vetítő- 

és hangrendszerek, mobil indukciós hurok, 

számítás- és biztonságtechnikai eszközök), 

a projektelemek energia-hatékony működését 

javító, megújuló energiát hasznosító rendszer 

kialakítása, valamint a várat üzemeltető 

informatikai rendszer kiépítése.

Szükséges 

alátámasztani, 

hogy a felmerült 

többletköltségek 

a vonatkozó kiemelt 

tervezési felhívás és 

útmutató C.3. jelű, 

„Elszámolható 

költségek” című 

pontja alapján 

elszámolhatóak.

2015. 

október 31.

2015. 

november 15.
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2. melléklet az 1689/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

elszámolható 

közkiadása 

(Ft)

Költség- 

növekmény 

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

elszámolható 

közkiadása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei
Kötelezettségvállalás 

határideje

2.
ÉMOP-2.1.1/ 

B-12-2012-0107

Örökségturisztikai 

és kulturális 

rendezvényközpont 

a tolcsvai Szirmay-

Waldbott kastélyban

Tolcsva Község 

Önkormányzata
498 602 000 27 653 577 526 255 577

A projekt megvalósításának célja a tolcsvai  

Szirmay–Waldbott kastélyban és annak parkjában egy 

örökségturisztikai és kulturális rendezvényközpont, valamint 

egy korszerű technológiai eszközökkel kiegészített kiállítási 

tartalom létrehozása.

A fejlesztés főbb elemei:

1. állandó kiállítások szervezése,

2. díszterem és könyvtárterem kialakítása,

3. az életmódtörténet bemutatása vigasságokon keresztül,

4. Tolcsva, mint bortermelő mezőváros bemutatása,

5. kulturális rendezvény- és közösségi tér, valamint 

szabadtéri színpad kialakítása,

6. modern 21. századi installáció és turisztikai információs 

pont létrehozása, valamint

7. a kastélypark helyreállítása.

Szükséges alátámasztani, 

hogy az érintett költségek 

a vonatkozó pályázati 

felhívás C.3. jelű, 

„Elszámolható költségek” 

című pontja alapján 

elszámolhatóak.

2015. október 31.

3.
ÉMOP-4.1.1/ 

A-12-2013-0017

Miskolc, Szentpéteri 

kapui orvosi rendelő 

infrastrukturális 

fejlesztése

Miskolc Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

53 359 581 8 003 937 61 363 518

A projekt keretében megvalósul a házi- és a gyermekorvosok 

ellátásának helyet adó, önkormányzati tulajdonban 

lévő Szentpéteri kapui ingatlan infrastrukturális 

(többek között elektromos felújítás, nyílászárók 

cseréje, hőszigetelés, bútorbeszerzés) fejlesztése 

akadálymentesítéssel,akadálymentes parkolók kialakításával, 

energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve.

Szükséges alátámasztani, 

hogy az érintett költségek 

a vonatkozó pályázati 

felhívás C.3. jelű, 

„Elszámolható költségek” 

című pontja alapján 

elszámolhatóak.

2015. október 31.

4.
ÉMOP-4.3.1/ 

A-12-2012-0032

A kazincbarcikai 

Kazinczy Ferenc 

Tagiskola épületének 

korszerűsítése és új 

tornaterem építése 

a mindennapos 

testnevelés és 

minőségi oktatás 

feltételeinek 

biztosítása érdekében

Kazincbarcika 

Város 

Önkormányzata

519 999 809 1 992 916 521 992 725

A jogszabályi változás következtében a mindennapos 

testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése 

érdekében nélkülözhetetlen a tönkrement tornaszerek és 

elhasználódott iskolai bútorok lecserélése, újak beszerzése. 

Közvetlen cél az iskola belső energetikai korszerűsítése 

(teljes fűtési rekonstrukció, szellőztető rendszer kettős 

funkcióval való ellátása, épületvillamossági szerelvények 

cseréje) megújuló energia hasznosításával, a szükséges 

belső felújítások elvégzése, az iskola azbesztmentesítése, 

akadálymentesítése, a külső tér fejlesztése és egy új 

szabványos tornaterem megépítése, valamint 26 férőhelyes 

parkoló kialakítása.

Szükséges alátámasztani, 

hogy az érintett költségek 

a vonatkozó pályázati 

felhívás C.3. jelű, 

„Elszámolható költségek” 

című pontja alapján 

elszámolhatóak.

2015. október 31.
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A Kormány 1690/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) 
támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

 1. A Kormány
a) jóváhagyja az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának 

növelését,
b) hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek a  Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programból (a továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a  KEHOP 
2016.  évre szóló éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a  Környezet és Energia 
Operatív Program finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

 2. A  KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási 
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának 
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:2 mezőjében a „842 489 460” szövegrész helyébe az „1 192 489 460” szöveg,
b) C:38 mezőjében a „177 800 000” szövegrész helyébe a „188 617 211” szöveg,
c) C:66 mezőjében a „368 000 000” szövegrész helyébe a „697 637 414” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1690/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása 

(Ft)

Többlet- 

támogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogatási szerződés 

módosításának 

határideje

2.
KEOP-5.6.0/ 

12-2013-0002

Heim Pál 
Gyermekkórház 
„A” épületének 

energia- 
hatékonysági 
beruházása

Heim Pál 
Gyermekkórház

842 489 460 350 000 000 1 192 489 460

A támogatást igénylő a Heim Pál Gyermekkórház 
épületeinek fenntartási költségeit kívánja 
csökkenteni a tervezett energetikai korszerűsítéssel 
(homlokzati- és födémszigetelés, nyílászárók cseréje, 
a gépészet fejlesztése).

2015. november 6.

3.
KEOP-5.6.0/ 

12-2014-0018

Épületek 
energetikai 

korszerűsítése és 
megújuló energia 

hasznosítása 
az Országos Orvosi 

Rehabilitációs 
Intézetben

Országos Orvosi 
Rehabilitációs 

Intézet
368 000 000 329 637 414 697 637 414

A támogatást igénylő korszerűsíti az 1121 
Budapest, Szanatórium utca 19. szám alatt található, 
25 épületből álló intézmény egyes épületeit, 
amellyel összefüggésben szakmai tartalombővítést 
kíván megvalósítani a következők szerint:
1. új napkollektor-telep létesítése az 1121 Budapest, 
Szanatórium utca 19. szám alatti székhelyen lévő 
főépület tetőszerkezetén,
2. az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
főépületében lévő központi műtő léghűtő 
berendezéseinek cseréje korszerű, energiatakarékos 
berendezésekre,
3. a központi radiológiai osztály, az urodinamikai 
rendelő és a központi szerverhelyiség hűtőgépeinek 
cseréje energiatakarékos berendezésekre,
4. az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 
feladatainak átvétele miatt szükséges rekonstrukciós 
munkák energetikai célú fejlesztései,
5. hő távvezeték kiépítése az „A” és „E” épületből  
a 4., 5., 6. és 7. pavilon irányába.

2015. november 6.
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A Kormány 1691/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0003 azonosító számú („Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program” című) 
projekt támogatásának növeléséről

 1. A Kormány
a) jóváhagyja a  KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0003 azonosító számú, „Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs 

Program” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b) hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő 2015. október 25.

 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 (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 4. A Határozat 1. melléklet

a) 2.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa) A:3 mezőjében a „136,22” szövegrész helyébe a „136,76” szöveg,
ab) D:3 mezőjében a „155,82” szövegrész helyébe a „156,36” szöveg,

b) 2.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba) A:3 mezőjében a „423,59” szövegrész helyébe a „433,18” szöveg,
bb) B:3–C:3 mezőjében a „13,26” szövegrész helyébe a „3,67” szöveg,

c) 2.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca) C:3–C:4 mezőjében a „61,52” szövegrész helyébe a „61,28” szöveg,
cb) C:12–C:13 mezőjében „36,47” szövegrész helyébe a „38,37” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1691/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt módosított 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-2.3.0/2F/09-

2010-0003

Kaposmenti 
Hulladéklerakó 
Rekultivációs 

Program

Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati 
Társulás

9 894 844 414 2 020 732 329 11 915 576 743

A projekt során 76 db hulladéklerakó 
rekultivációja valósult meg. A projekt 
műszaki tartalma további 16 db 
hulladéklerakóval növekszik, amelyek közül 
10 lerakó felszámolással, valamint 6 lerakó 
helyben történő rekultivációja.
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2. melléklet az 1691/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A Határozat 1. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat 14. és 15. sora helyébe a következő sorok lépnek:

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

(1.)

(Konstrukció kódja) (Konstrukció neve)

[Pályázatok, kiemelt projektek 

meghirdethető kerete

(Mrd Ft)] (A konstrukció célja)

(Konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 

miniszter)

(A konstrukció szakmai 

tartalma tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező további 

miniszter)
(2.) (2011.) (2012.) (2013.)

„

14. 2.4.0.
Szennyezett területek 

kármentesítése

24,33

0,00 0,00

Környezeti kármentesítési műszaki beavatkozások 
és projekt-előkészítés:
– bontás,
– építés jellegű munkák,
– kármentesítés műszaki beavatkozásának 
technológiai működtetése,
– kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak 
előrehaladását ellenőrző vizsgálatok,
– kármentesítést követő helyreállítási 
tevékenységek.

földművelésügyi 
miniszter

–

15. 2.4.0/B
Hulladéklerakók 
kármentesítése

0,00 0,00

– bontás,
– létesítmények, műtárgyak kialakítása, passzív 
hidraulikus védelmi rendszer kiépítése, hulladék 
áthalmozása, felszedése,
– tereprendezés, a záró rétegrend kialakítása, 
bioremediáció előkészítése, növénytelepítés,
– kármentesítés beavatkozásának technológiai 
működtetése,
– monitoring,
– helyreállítás

földművelésügyi 
miniszter

–

”
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A Kormány 1692/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ 
létrehozása” című) projekt támogatásának növeléséről

 1. A Kormány
a) jóváhagyja a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú, „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring 

központ létrehozása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b) hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 25.

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek a  Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Programból (a  továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a  KEHOP 
2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a  Környezet és Energia Operatív 
Program finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő második 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) 2.2.1. pontjában foglalt táblázat

aa) A:3 mezőjében a „136,76” szövegrész helyébe a „135,51” szöveg,
ab) C:3 mezőjében a „18,34” szövegrész helyébe a „19,59” szöveg,

b) 2.3.1. pontjában foglalt táblázat
ba) C:3–C:4 mezőjében a „61,28” szövegrész helyébe a „60,03” szöveg,
bb) E:18 mezőjében a „9,90” szövegrész helyébe a „11,15” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1692/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megemelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-2.2.2/C/14-

2014-0001

Regionális vízügyi, 
geoinformatikai és 

monitoring központ 
létrehozása

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

9 899 987 100 1 250 000 000 11 149 987 100

A projekt célja egy olyan komplex, a Duna 
magyarországi vízgyűjtő területén alkalmazható 
monitoring és geoinformatikai adatfogadó, 
-feldolgozó, -archiváló és szolgáltató központ 
létrehozása, amely a vizek kártételei elleni védekezést 
hatékonyabbá, a potenciális veszélyhelyzeteket 
kiszámíthatóbbá, a felszíni vízmozgásokat valós 
idejű állapotfelmérés alapján elemezhetővé és 
modellezhetővé teszi az ország teljes területén.
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A Kormány 1693/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási 
projektek, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 azonosító számú („Nagybajom Város 
szennyvízcsatornázása és tisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1.  jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését,
 2.  hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1693/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

Támogatási 

szerződés 

módosításának 

határideje

2. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0008

Hódmezővásárhelyi 

Hulladékgazdálkodási 

Projekt

Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Önkormányzat
993 482 122 23 750 000 1 017 232 122

A projekt célja a szelektíven gyűjtött 

hulladék arányának növelése 

a keletkező hulladék mennyiségéhez 

képest. A projekt keretén belül 

a vegyes hulladékgyűjtés 

eszközparkjának fejlesztése, 

a maradék hulladék előkezelése, 

biostabilizálása és lerakása valósul 

meg a szükséges eszközök (240 

literes edényzet, ürítéshez szükséges 

járműpark) beszerzésével.

Kifizetési feltételek:

1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 

eljárást eredményesen le kell zárnia.

2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, hogy 

ha a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb 

árajánlat kerül nyertesként kihirdetésre, akkor 

a támogató jogosult a támogatási szerződés 

módosítása során ezen alacsonyabb összegnek 

megfelelően csökkentett támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.

3. Az eszközbeszerzés tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

rendelkezésre kell állnia a központi koordinációs 

szerv által kiállított szabályossági tanúsítványnak.

4. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre 

állását igazolni kell.

2015. október 31.

3. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010

Az Észak-balatoni 

hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel

Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési 

Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás

1 794 497 750 403 527 890 2 198 025 640

A projekt az érintett  

158 településen élő több mint 

286 000 lakos részére biztosítja 

a hosszú távú és fenntartható 

hulladékkezelési közszolgáltatást. 

A megfelelő színvonalú és hatékony 

szolgáltatás biztosításához szükséges 

a kevert és szelektív hulladékok 

gyűjtésére alkalmas eszközök 

beszerzése. A projekt keretén belül 

jelentős informatikai fejlesztés 

elvégzésére is sor kerül.

Kifizetési feltételek:

1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 

eljárást eredményesen le kell zárnia.

2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, hogy 

ha a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb 

árajánlat kerül nyertesként kihirdetésre, akkor 

a támogató jogosult a támogatási szerződés 

módosítása során ezen alacsonyabb összegnek 

megfelelően csökkentett támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.

3. Az eszközbeszerzés tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

rendelkezésre kell állnia a központi koordinációs 

szerv által kiállított szabályossági tanúsítványnak.

4. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre 

állását igazolni kell.

2015. október 31.

4. KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003

Nagybajom Város 

szennyvízcsatornázása és 

tisztítása

Nagybajom Város 

Önkormányzat
1 225 194 279 144 399 145 1 369 593 424

A projekt keretében  

3336 lakost érintő szennyvíztisztítási 

beruházás valósul meg Nagybajom 

város területén. A tervezett 

szennyvíztisztító telep hidraulikai 

kapacitása 375 m3/d, biológiai 

kapacitása 4370 lakosegyenérték.

– 2015. október 31.
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A Kormány 1694/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók 
rekultivációja I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú, „Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók 

rekultivációja I. ütem” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1694/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása

(bruttó, Ft)

Többlettámogatás

(bruttó, Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(bruttó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2. KEOP-2.3.0/2F-2008-0006

Sopron térségi 

települési 

szilárdhulladék-

lerakók rekultivációja 

I. ütem

Sopron–Vas 2015 Konzorcium

(konzorciumvezető:

Sopron Térségi 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás,

konzorciumi tag: Nyugat-

Dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás)

2 381 551 672 1 394 614 991 3 776 166 663

A Nyugat-dunántúli régió területén a projekt 

folytatásaként a két hulladékgazdálkodási önkormányzati 

társulás, mint támogatást igénylő a 13 térségi 

hulladéklerakó rekultivációját kívánja megvalósítani 

a konzorciumi megállapodás keretében.

A projekt 13 db, összesen 699 210 m3 mennyiségű 

hulladékkal borított, 125 436 m2 területű hulladéklerakót 

érint. A rekultivációhoz minden helyszín esetén 

rendelkezésre áll a végrehajtható hatósági engedély 

és az engedélyezési tervdokumentáció. Tíz település 

(Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kisrákos, Ölbő, 

Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd) hulladéklerakója 

esetén az egy ütemű rekultivációt a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelően a végleges rekultivációs 

rétegrend szerint kell kiépíteni. A soproni Harkai úti 

lerakó esetén a működő hulladéklerakó telep kijelölt 

részén rekultivációs kiviteli terv szerint kell elvégezni 

az átmeneti rekultivációs rétegrend kiépítését. Torony 

település hulladéklerakója felszámolásra kerül, 

valamint a Kemenespálfa település belterületén lévő 

hulladéklerakónál a földtani közeg védelme mellett 

a talajvíz-monitoringrendszert kell kialakítani. A projekt 

keretében a 13 helyszínből 6 településen 12 talajvíz-

monitoring kút kialakítása valósulhat meg.
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A Kormány 1695/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú („A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszköz-beszerzésekkel” című) projekt támogatásának 
növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú, „A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence 

hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszköz-beszerzésekkel” című projekt (a  továbbiakban: projekt) 
támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1695/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP-1.1.1/C/ 

13-2013-0017

A Nyugat-Balaton és 

Zala folyó medence 

hulladékgazdálkodási 

rendszerének 

fejlesztése 

eszköz-beszerzésekkel

Önkormányzati Társulás 

a Nyugat-Balaton és 

Zala Folyó Medence 

Nagytérség Települési 

Szilárd Hulladékai 

Kezelésének Korszerű 

Megoldására

965 900 663 212 572 306 1 178 472 969

A hulladékgazdálkodási rendszer összesen 

279 településen élő 260 769 lakost lát el 

közszolgáltatással. A projekt keretében 

a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer 

részleges kibővítésére kerül sor a házhoz menő 

szelektív gyűjtőterületbe bevont ingatlanok 

számának bővítésével, a szelektív hulladékgyűjtő 

gépjárművek és edényzetek számának 

növelésével.

1. Kifizetési feltételek:

a) A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 

eljárást eredményesen le kell zárnia.

b) A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 

hogy ha a közbeszerzési eljárás során 

alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 

kihirdetésre, akkor a támogató jogosult 

a támogatási szerződés módosítása során 

ezen alacsonyabb összegnek megfelelően 

csökkentett támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.

c) Az eszközbeszerzés tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

rendelkezésre kell állnia a központi 

koordinációs szerv által kiállított szabályossági 

tanúsítványnak.

d) A többletforrással arányos önerő 

rendelkezésre állását igazolni kell.

2. Támogatási szerződésbe foglalandó feltétel:

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy 

a Környezet és Energia Operatív Program 

forrásából a 2015. december 31-ig kifizetett 

költségek számolhatók el, az ezt követően 

felmerülő – beleértve a működőképesség 

biztosításához szükséges – költségek 

a támogatás terhére nem számolhatóak el.
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A Kormány 1696/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0399 azonosító számú („Tiszakécske, Arany János Művelődési Ház, Egészségház és 
Móricz Zsigmond Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0399 azonosító számú, „Tiszakécske, Arany János Művelődési Ház, Egészségház 

és Móricz Zsigmond Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 
növelését az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 31.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek a  Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Programból (a  továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a  KEHOP 
2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a Környezet és Energia Operatív Program 
finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1696/2015. (IX. 25.) 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.
KEOP-5.5.0/

B/12-2013-0399

Tiszakécske, Arany 
János Művelődési 
Ház, Egészségház 

és Móricz Zsigmond 
Kollégium 

épületenergetikai 
fejlesztése

Tiszakécske Város 
Önkormányzata

255 145 168 40 955 695 296 100 863

A tiszakécskei Arany János Művelődési Központ, 
az Egészségház és a Diákotthon épületeinek 
épületenergetikai fejlesztésével az épületek 
hőtechnikai adottságainak javítása, valamint 
hőveszteségének csökkentése valósul meg. 
A projekt keretében a nyílászárók cseréjére, 
utólagos hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre 
(kondenzációs kazán, termosztatikus 
radiátorszelep), a napkollektoros rendszer és a 
világítás korszerűsítésére, valamint a napelemes 
rendszer kiépítésére kerül sor.
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A Kormány 1697/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
egyes, a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú („Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt 
felhívással összefüggő kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre 
szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

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

felhívás keretösszegének 1,616 milliárd forintra történő növelésével,
b) elfogadja „A kisvárdai Nádas-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása” című projekt kiemelt projektként történő 

előzetes nevesítését az 1. melléklet szerint,
c) jóváhagyja a  KEOP-3.1.4/15-2015-0003 azonosító számú, „A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és 

vízpótlásának biztosítása” című projekt támogatásának növelését a 2. melléklet szerint,
d) hozzájárul a c) alpont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához,

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

e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek a  Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Programból (a továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a  KEHOP 
2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a  Környezet és Energia Operatív 
Program finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

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

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

aa) A:3 mezőjében a „28,14” szövegrész helyébe a „28,09” szöveg,
ab) C:3 mezőjében az „1,22” szövegrész helyébe az „1,62” szöveg,
ac) D:3 mezőjében a „29,36” szövegrész helyébe a „29,71” szöveg,
ad) A:4–D:4 mezőjében az „1,21” szövegrész helyébe az „1,56” szöveg,

b) 3.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba) A:3 mezőjében a „40,01” szövegrész helyébe a „39,94” szöveg,
bb) B:3 mezőjében a „0,91” szövegrész helyébe az „1,32” szöveg,
bc) D:3 mezőjében a „40,92” szövegrész helyébe a „41,26” szöveg,

c) 3.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca) C:3 mezőjében a „17,60” szövegrész helyébe a „17,58” szöveg,
cb) E:5 mezőjében az „1,22” szövegrész helyébe az „1,62” szöveg,
cc) C:6 mezőjében a „6,58” szövegrész helyébe a „6,55” szöveg,

d) 3.3.3. pontjában az „1,21” szövegrész helyébe az „1,56” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1697/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Kapcsolódó operatív 

program neve
Konstrukció kódja Konstrukció neve Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása

(Mrd Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
Környezet és 

Energia Operatív 
Program

KEOP-3.1.4/2015
Kiemelt 

természetvédelmi 
fejlesztések

A kisvárdai 
Nádas-tó 

élőhelyvédelmi 
célú helyreállítása

Kisvárda Város 
Önkormányzata

0,20

A használaton kívüli, tőzeges, gyomos, nádas 
növényzettel teljesen benőtt terület kezelésének célja, 
hogy egy természetközelibb, vízparti, illetve mocsári 
növényzetű élőhely helyreállítása történjen meg.
A projekt célja, hogy a jelölő fajok, úgymint a vöröshasú 
unka, a mocsári teknős és a vidra természetes 
élőhelyeiken megmaradhassanak, továbbá a természetes 
biológiai sokféleség fennmaradása biztosított legyen. 
Az érintett fajok állományának fenntartásához szükséges 
a vízigényük kielégítése, amelyet megfelelő módon 
történő vízrendezéssel lehet elérni.
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2. melléklet az 1697/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatása 

(Ft)

Többlet- 

támogatás 

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP-3.1.4/ 

15-2015-0003

A Rétközi-tó 

élőhelyvédelmi 

célú helyreállítása 

és vízpótlásának 

biztosítása

Döge Község 

Önkormányzata

(konzorciumvezető)

Kékcse Község 

Önkormányzata,

Kisvárda Város 

Önkormányzata,

Szabolcsveresmart Község 

Önkormányzata,

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság (FETIVIZIG)

925 000 000 190 943 140 1 115 943 140

A projekt célja, hogy a tározótér kotrásával, 

a felesleges (káros) iszapmennyiség 

eltávolításával, a vízpótlás biztosításával 

és a műtárgyaknak a tározó vizének 

biztonságos megfogása érdekében 

történő felújításával elkerülhetővé váljon 

a tó kiszáradása által eredményezett 

ökológiai degradálódás megismétlődése.

Kifizetési feltételek:

1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési eljárást 

eredményesen le kell zárnia.

2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, hogy ha 

a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat 

kerül nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató 

jogosult a támogatási szerződés módosítása során 

ezen alacsonyabb összegnek megfelelően csökkentett 

támogatás támogatási szerződésben történő rögzítésére.

3. A kivitelezés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a központi 

koordinációs szerv által kiállított szabályossági 

tanúsítványnak.
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A Kormány 1698/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási 
és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív 
Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány
a) jóváhagyja az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt projektek (a  továbbiakban: projektek) támogatásának 

növelését,
b) hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

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 [a továbbiakban: 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat] 1.  melléklete a  2.  melléklet szerint 
módosul.

 4. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 1.2.1. pontjában foglalt táblázat

aa) A:3 mezőjében a „425,56” szövegrész helyébe a „426,56” szöveg,
ab) C:3 mezőjében a „12,71” szövegrész helyébe a „11,71” szöveg,

b) 1.3.1. pontjában foglalt táblázat
ba) C:3 mezőjében a „111,34” szövegrész helyébe a „112,64” szöveg,
bb) C:4 mezőjében a „182,56” szövegrész helyébe a „182,28” szöveg,
bc) C:5 mezőjében a „131,67” szövegrész helyébe a „131,64” szöveg és
bd) E:8 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,00” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1698/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Többlet- 

támogatás

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

Támogatási 

szerződés 

módosításának 

határideje

2.
KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0002

A Sajó-Bódva 
Völgye és környéke 

hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke 

Hulladékkezelési 
Önkormányzati 

Társulás

2 296 666 211 204 477 639 2 501 143 850

A hulladékgazdálkodási 
rendszer 127 településen 
203 349 lakost lát el 
közszolgáltatással. A projekt 
keretében a meglévő 
hulladékgazdálkodási 
rendszer korszerű 
üzemeltetéséhez szükséges 
eszközök (gyűjtőedények és 
gyűjtő járművek) kerülnek 
beszerzésre és a begyűjtés 
hatékonyságát növelő 
informatikai rendszer kerül 
kiépítésre.

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek 
a közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek 
el kell fogadnia, hogy ha a 
közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül 
nyertesként kihirdetésre, 
akkor a támogató jogosult 
a támogatási szerződés 
módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek 
megfelelően csökkentett 
támogatás támogatási 
szerződésben történő 
rögzítésére.
3. Az eszközbeszerzés 
tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában 
rendelkezésre kell állnia a 
központi koordinációs szerv 
által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását 
igazolni kell.

2015. október 31.
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3.
KEOP-1.1.1/B/10-

11-2013-0004

Hatvan és 
térsége települési 

hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése

Hatvan és 
Környéke 
Települési 

Szilárdhulladék-
Gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás

2 470 901 971 30 691 317 2 501 593 288

A hulladékgazdálkodási 
rendszer 19 településen 
59 561 lakost érint. A 
projekt keretében egy 
hulladékválogató-mű, 
egy komposztáló és 
két hulladékudvar 
létesül, valamint a 
hulladékgazdálkodási 
rendszer üzemeltetéséhez 
szükséges eszközök kerülnek 
beszerzésre.

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek 
a közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek 
el kell fogadnia, hogy ha a 
közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül 
nyertesként kihirdetésre, 
akkor a támogató jogosult 
a támogatási szerződés 
módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek 
megfelelően csökkentett 
támogatás támogatási 
szerződésben történő 
rögzítésére.
3. Az eszközbeszerzés 
tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában 
rendelkezésre kell állnia a 
központi koordinációs szerv 
által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását 
igazolni kell.

2015. október 31.

4.
KEOP-1.2.0/09-11-

2013-0018

Jászladány 
Nagyközség 

szennyvízkezelése

Jászladány 
Nagyközségi 

Önkormányzat
2 819 766 106 3 633 894 2 823 400 000

A projekt célja Jászladány 
szennyvíz-csatornázása, 
szennyvíztisztító telepének 
megépítése a települési 
szennyvíz szakszerű 
összegyűjtése és tisztítása 
érdekében. A projekt 
keretében 38 012 fm 
gerinccsatorna, 7386 fm 
nyomóvezeték és 2266 bekötés 
valósul meg. A tervezett 
szennyvíztisztító-telep 
biológiai kapacitása 4440 
lakosegyenérték, hidraulikai 
kapacitása 440 m3/nap lesz.

– 2015. október 31.
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5.
KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0038

Nagyatád és környéke 
csatornahálózatának 

és Nagyatád 
szennyvíztelepének 

fejlesztése

Nagyatádi 
Regionális 

Szennyvíztársulás
4 553 592 877 127 954 115 4 681 546 992

A projekt keretében a 
nagyatádi agglomerációban 
szennyvíztelep-korszerűsítés 
és a csatornahálózat kiépítése 
valósul meg. A projekt 
során 3098 bekötés épül 
meg összesen 45 704 fm 
gravitációs gerinc-, valamint 
58 423 fm nyomóvezeték 
lefektetésével. A telep 
hidraulikai kapacitása   
4930 m3/nap, biológiai 
kapacitása 45 890 lakos- 
egyenérték lesz.

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek 
a közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek 
el kell fogadnia, hogy ha a 
közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül 
nyertesként kihirdetésre, 
akkor a támogató jogosult 
a támogatási szerződés 
módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek 
megfelelően csökkentett 
támogatás támogatási 
szerződésben történő 
rögzítésére.
3. A kiegészítő műszaki 
beruházás tárgyában 
kiírt közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában 
rendelkezésre kell állnia a 
központi koordinációs szerv 
által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását 
igazolni kell.

2015. október 31.
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6.
KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0027

A Cikói 
Hulladékgazdálkodási 

Rendszer fejlesztés 
eszközbeszerzésekkel

Önkormányzati 
Társulás a 
Sió-völgyi 

Nagytérség 
Települési 

Szilárdhulladékai 
Kezelésének 

Korszerű 
Megoldására

1 237 035 964 280 160 528 1 517 196 492

A hulladékgazdálkodási 
rendszer 100 településen 
210 352 lakost lát el 
közszolgáltatással. A projekt 
keretében a meglévő 
hulladékgazdálkodási 
rendszer korszerű 
üzemeltetéséhez szükséges 
eszközök kerülnek 
beszerzésre és a begyűjtés 
hatékonyságát növelő 
informatikai rendszer kerül 
kiépítésre.

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek 
a közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek 
el kell fogadnia, hogy ha a 
közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül 
nyertesként kihirdetésre, 
akkor a támogató jogosult 
a támogatási szerződés 
módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek 
megfelelően csökkentett 
támogatás támogatási 
szerződésben történő 
rögzítésére.
3. Az eszközbeszerzés 
tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában 
rendelkezésre kell állnia a 
központi koordinációs szerv 
által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását 
igazolni kell.

2015. október 31.
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2. melléklet az 1698/2015. (IX. 25.) Korm. határozathoz

Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2.2. A kötelezettségvállalás

  A B C

1.
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 307,9 forint/euró árfolyamon)

2. 2007–2015. 2015. hátralevő Összesen

3. 784,59 18,48 803,07

 ”
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A Kormány 1699/2015. (IX. 25.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén 
a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a  jövedelem- és a  vagyonadók 

területén a  kettős adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény 
(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat előadójának 
a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 82/2015. (IX. 25.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és a szolgálati útlevéllel 
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a belügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Ghánai Köztársaság Kormánya között a  diplomata és szolgálati 

útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
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, a  belügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 
a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

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

A miniszterelnök 83/2015. (IX. 25.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

Bódi Gábornak, a  Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e  megbízatása a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2015. szeptember 21-ei hatállyal – megszűnt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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