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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 11/2015. (IX. 28.) HM rendelete
a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 26.  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.  törvény 81. § (2) bekezdés 
f ) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés 
a)  pont ab)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  minősítésre jogosult parancsnok és a  honvédelmi szervezetek vezetője honvéd, közalkalmazott és 
kormánytisztviselő elhalálozása esetén temetéskor és évfordulós koszorúzások alkalmával koszorút és sírcsokrot 
vásárolhat, illetve az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó részére gyásztáviratot küldhet.”

2. §  A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  3.  § (2)  bekezdése szerint minősítettek esetén a  katonai tiszteletadással történő temetési szertartás nem 
alkalmazható. Az ettől való eltérést különös méltánylást érdemlő esetben, figyelemmel az elhunyt pályafutása során 
kifejtett érdemeire, valamint a haláleset körülményeire, a Honvéd Vezérkar főnöke engedélyezheti.”

3. §  A Rendelet 8. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kegyeleti költségnek minősül)
,,b) a temetőn belüli szolgáltatások, így különösen az elhunyt hűtésének, ravatalozásának, a temetőben erre a célra 
rendszeresített szállító járművön történő szállításának, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő 
szórásának, az  urnaelhelyezésnek, a  sírásásnak, a  sírhelynyitásnak, a  sírba helyezésnek, a  visszahantolásnak és 
– a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén – a temető felszámolása vagy a környezet a minősített elhunythoz 
méltatlanná válása miatti exhumálásnak és újratemetésnek költsége,
c) a  temetési kellékek, így különösen a  koporsó, a  szemfedél, a  fejfa, valamint az  elhunyt temetésre történő 
előkészítésének, búcsúztatásnak költsége,”

4. §  A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,9. § (1) A Honvédség viseli
a) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén a  8.  § (2)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti költségeket legfeljebb 
a  központi költségvetésről szóló törvényben a  közszolgálati tisztviselőkre meghatározott illetményalap 
(a  továbbiakban: illetményalap) tizenötszöröséig, valamint a  8.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti költségnek 
a ténylegesen felmerült és a honvédelmi szervezet részére kiállított, számlával igazolt összegét,
b) a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak esetén a  8.  § (2)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti 
költségeket legfeljebb az illetményalap húszszorosáig,
c) a  „Katonai szolgálat halottjává” nyilvánított elhunytak esetén a  8.  § (2)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti 
költségeket legfeljebb az  illetményalap hétszereséig, azzal, hogy a  budapesti temetőkben történő temetésnél ezt 
az összeget 25%-kal növelni kell,
d) a „Hősi halottá” és a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak emlékművének, emléktáblájának és 
sírjelének vagy síremlékének költségeit
da) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén legfeljebb az illetményalap tizennyolcszorosáig, valamint ha a 4. § 
(5)  bekezdése szerint emléktábla, kopjafa állítására kerül sor, annak további költségeit legfeljebb az  illetményalap 
háromszorosáig,
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db) a  „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak esetén legfeljebb az  illetményalap tízszereséig, 
valamint ha a 4. § (5) bekezdése szerint emléktábla, kopjafa állítására kerül sor, annak további költségeit legfeljebb 
az illetményalap háromszorosáig,
e) az elhunyt holttestének vagy hamvainak belföldön, a temetőn kívüli helyi és helyközi szállítása miatt indokoltan 
felmerülő, a honvédelmi szervezet nevére kiállított – szállítási viszonylatot tartalmazó – számlával igazolt költségeit,
f ) a  külföldön szolgálatot teljesítő honvéd külföldön történő elhalálozása esetén a  hazaszállítás honvédelmi 
szervezet nevére kiállított számlával igazolt költségeit és
g) az elhunytak temetési helyének gondozása, sírjele, síremléke karbantartásának éves költségeként
ga) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetében az  illetményalap 25%-át, amely összeg év végi maradványa 
a következő évre átvihető,
gb) a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak esetén az  illetményalap 15%-át, amely összeg év végi 
maradványa a következő évre átvihető.
(2) A 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti temetéskor vagy egyéb megemlékezéskor a koszorú költsége a honvédelmi 
szervezet költségvetése terhére a honvédelmi szervezet nevére kiállított számla alapján számolható el.
(3) Az állományilletékes parancsnok a hivatásos és szerződéses katona (a továbbiakban együtt: az állomány tagja), 
a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt, a kormánytisztviselő, illetve a közalkalmazott házastársa, élettársa, szülője 
vagy gyermeke halála esetén egy koszorú költségének elszámolását engedélyezheti.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti koszorú költségeként az  illetményalap 0,2-szerese, sírcsokorra az  illetményalap 
0,1-szerese számolható el. A  koszorú és sírcsokor költségeként elszámolható összeget október 15. és március 15. 
között 25%-kal kell növelni. A miniszter, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti államtitkára, 
a  HM közigazgatási államtitkára, valamint a  Honvéd Vezérkar főnöke nevében elhelyezett koszorú költségeként 
az illetményalap 0,4-szerese számolható el.
(5) A  „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak sírhelyét, urnafülkéjét és a  temetési helye feletti rendelkezési jogot 
határozatlan időre kell megváltani vagy meghosszabbítani. A  „Magyar Honvédség halottjává” vagy a  „Katonai 
szolgálat halottjává” nyilvánított elhunyt temetési helye feletti rendelkezési jog egy alkalommal, legfeljebb 25 évre 
váltható meg, amelytől eltérni csak akkor lehet, ha a  temetőt üzemeltető önkormányzat rendeletében a  25 éves 
időtartamnál hosszabb egyszeri megváltási időt határoz meg.
(6) A 3. § (2) bekezdése szerint minősítettek eltemetésével összefüggő költségekhez való hozzájárulást a minősítésre 
jogosult parancsnok munkáltatói döntésben engedélyezheti. A  hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg 
az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti összeghatárok 50%-át.”

5. § (1) A Rendelet 13. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A „Közszolgálat halottjává”, illetve a „Honvédelmi szervezet saját halottjává” történő nyilvánítás esetén a  8.  § 
(2)  bekezdés a)–e) és j)  pontjában meghatározott kegyeleti költségek és a  9.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti 
költségek vállalhatók át. A  költségek megtérítésére és elszámolására a  „Katonai szolgálat halottjára” vonatkozó 
rendelkezések az irányadóak, a (7) és (8) bekezdés szerinti eltérésekkel.
(6) A  kormánytisztviselőkre és közalkalmazottakra a  4.  § (3)  bekezdését és a  10–12.  §-t, a  nyugdíjas 
közalkalmazottakra és nyugdíjas kormánytisztviselőkre a 4. § (3) bekezdését alkalmazni kell.”

 (2) A Rendelet 13. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az a közalkalmazott vagy kormánytisztviselő, aki a halálát szándékosan maga okozta, vagy a halála önhibájából 
eredő ittas vagy bódult állapota következménye, csak különös méltánylást érdemlő esetben – figyelemmel 
az elhunyt pályafutása során kifejtett érdemeire, valamint a haláleset körülményeire – nyilvánítható a „Honvédelmi 
szervezet saját halottjává”, illetve a „Közszolgálat halottjává”.
(8) A  (7)  bekezdés alapján minősítettek eltemetésével összefüggő költségekhez való hozzájárulást a  munkáltatói 
jogkört gyakorló munkáltatói döntésben engedélyezheti. A hozzájárulás mértéke ez esetben nem haladhatja meg 
a 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti összeghatárok 50%-át.”

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 25/2015. (IX. 28.) NGM rendelete
a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi 
LXXV. törvény 228. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5–7.  § tekintetében a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 15.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007.  évi LXXV.  törvény szerinti minősítési eljárásért a  kérelmező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló 
cég igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.

 (2) A díj mértéke
a) kamarai tag könyvvizsgáló esetén 25 ezer forint,
b) könyvvizsgáló cég esetén 50 ezer forint.

 (3) A díjat a  Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell teljesíteni 
készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással.

 (4) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a  kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek az  igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetését igazolnia kell.

2. § (1) A díj a  könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátását szolgálja és a  Nemzetgazdasági Minisztérium működési 
bevételét képezi.

 (2) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait 
kell alkalmazni.

 (3) A díjfizetés vonatkozásában az  illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Itv.) 28.  § (2) és 
(3) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ában 
foglaltakat, a mulasztási bírságra az  Itv. 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az  illetéken 
díjat kell érteni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § és 2. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

4. §  A kamarai tag könyvvizsgáló, a  könyvvizsgáló cég által saját magával szemben kért rendkívüli minőségellenőrzés 
igazgatási szolgáltatási díjáról és a  díj megfizetéséről szóló 24/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az  államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 
előírásait kell alkalmazni.”

5. §  A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az ellenőr által készített záró jelentés tartalmazza a vizsgált könyvvizsgálóra vonatkozóan az ellenőrzött egyedi 
megbízások értékelését. A  könyvvizsgáló cég belső minőségellenőrzési rendszerének ellenőrzése esetén a  záró 
jelentés tartalmazza a könyvvizsgáló cégre vonatkozóan a minőségellenőrzési rendszer értékelését. A záró jelentés 
mellékletét képezik a kérdőívek és a nyilatkozatok.
(7) Az  ellenőr a  záró jelentésben az  egyedi megbízások ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok esetén azok 
kijavítására, valamint az  ellenőrzött által működtetett belső minőségellenőrzési rendszer, illetve alkalmazott 
minőségellenőrzési eljárások fejlesztésére is javaslatot tehet.”

6. § (1) A Rendelet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A „nem felelt meg” eredménnyel zárult minőségellenőrzés esetén a  közfelügyeleti hatóság a  Kkt. 173/C.  § 
(7) bekezdése szerinti intézkedéseket alkalmazhatja.”
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 (2) A Rendelet 8. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Amennyiben a  belső minőségellenőrzési rendszer értékelése „nem felelt meg” eredménnyel zárult, 
a közfelügyeleti hatóság a minőségellenőrzés lezárását követő évben utóellenőrzést tarthat.”

7. §  A Rendelet 3. §-ában a „feladata, hogy kijelölje” szövegrész helyébe a „kijelöli” szöveg lép.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (IX. 28.) NGM rendelete
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének 
adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, 
kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló  
41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (4a)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének 
adókötelezettségéről, a  bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, 
nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés (a  továbbiakban: automataberendezés) 
üzemeltetője az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/D. §-ában foglalt esetekben és módon köteles az állami 
adóhatóság erre a  célra rendszeresített formanyomtatványán elektronikusan bejelenteni (a  továbbiakban: bejelentés) 
az automataberendezés]
„e) gyártási számát, vagy ha az  nem áll rendelkezésre, az  üzemeltető saját nyilvántartásában szereplő egyedileg 
meghatározott azonosító számát,”

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díjat – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állami adóhatóság honlapján közzétett számlaszámra 
kell megfizetni átutalással. Az átutalási megbízás közlemény rovatában az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést és 
a kérelmező adószámát fel kell tüntetni. Az átutalásról szóló igazolást csatolni kell a bejelentéshez.”

 (2) A Rendelet 2. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ha az  automataberendezés üzemeltetője olyan 
automataberendezés kapcsán tesz bejelentést, amelyre az  automataberendezés korábbi üzemeltetője már 
bejelentést tett, és ezen bejelentéshez kapcsolódóan
a) az igazgatási szolgáltatási díj teljes összege megfizetésre, és
b) az automataberendezés gyártási száma bejelentésre
került.
(5) A  (4) bekezdés szerinti bejelentésben fel kell tüntetni az automataberendezésnek a korábbi bejelentés alapján 
megállapított regisztrációs számát.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 400/2015. (IX. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Rein Oidekivi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Észt Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2015. szeptember 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. szeptember 15.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04994-2/2015.

A köztársasági elnök 401/2015. (IX. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Maria Fe Tanabe Pangilinan rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Fülöp-szigeteki Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2015. szeptember 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. szeptember 15.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04995-2/2015.
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A köztársasági elnök 402/2015. (IX. 28.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 
27.  §  (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Ulrike Jessner-Schmidet 
2015. október 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2015. szeptember 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. szeptember 15.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04967-2/2015.

A köztársasági elnök 403/2015. (IX. 28.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Both Nórát 
a 2015. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2015. szeptember 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05173-2/2015.

A köztársasági elnök 404/2015. (IX. 28.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csárádi Lászlót 
a 2015. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2015. szeptember 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05173-3/2015.
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A köztársasági elnök 405/2015. (IX. 28.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Simon Zoltánt 
a 2015. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2015. szeptember 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05173-4/2015.

A Kormány 1700/2015. (IX. 28.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program módosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP)

a) 9. prioritása módosítását és
b) az a) alpontban meghatározott módosítással összefüggő horizontális módosításokat
a részére benyújtott tervezet szerint,

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  VEKOP 1.  pont szerinti módosításának az  Európai 
Bizottsághoz történő hivatalos benyújtásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő harminc napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1701/2015. (IX. 28.) Korm. határozata
a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes közlekedésfejlesztési projektek 
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek
 1. támogatása 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: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.
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 2. támogatási szerződésének megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. október 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1701/2015. (IX. 28.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Projekt 

elszámolható 

közkiadása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatósági feltételek
Kötelezettségvállalás 

határideje

Támogatási 

szerződés 

megkötésének 

határideje

2.
DDOP-5.1.3/A-
11-2013-0006

Térségi 
elérhetőség 

javítása 
a 6403 j. 

úton 6+158 
– 9+225

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

624 124 650 624 124 650

A tervezett fejlesztés 
tárgya a 6403 számú 
országos közút 
egyik szakaszának 
burkolatmegerősítési 
munkáira terjed ki.  
A projekt keretében  
a 6403 számú, Siójut–
Ságvár összekötő 
út 6+158 – 9+225 
kilométerszelvények 
közötti szakaszának 
felújítására kerül sor, 
összesen 3,067 km 
hosszban. A felújítás 
két települést érint: 
a 6+158 – 7+185 
kilométerszelvények 
közötti szakasz Ádánd, 
míg a 7+185 – 9+225 
kilométerszelvények 
közötti szakasz Ságvár 
területén halad.

– 2015. szeptember 30. 2015. október 15.
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3.
ÉAOP-3.1.1-11-

2013-0007

Térségi 
elérhetőség 

javítása a 
4912. j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

825 313 084 825 313 084

A tervezett fejlesztés 
tárgya a 4912 számú 
országos közút 
egyik szakaszának 
burkolatmegerősítési 
munkáira terjed ki.  
A projekt keretében  
a 4912 számú, Újfehértó–
Nagykálló összekötő 
út 0+034 – 6+130 
kilométerszelvények 
közötti szakaszának 
felújítására kerül sor, 
összesen 6,096 km 
hosszban. A felújítás 
kezdő szelvénye  
a 4. számú főút és  
a 4912 számú út 
találkozásánál 
lévő osztályozós 
csomópontnál található, 
majd áthalad Újfehértó 
belterületi és külterületi 
szakaszán, és a 4. számú 
főút előtt végződik.

Szükséges
a) a pályázati felhívás C.4.7. pontja 
szerinti nyilatkozatok benyújtása,
b) az építési szakasz által érintett 
buszöblök és peronok felújításának 
szükségességét felülvizsgálni mind 
a 12 db buszmegállóra vonatkozóan 
a műszaki leírásban, majd a 
felülvizsgálat alapján a pályázati 
felhívás C.4.1. és C.4.3. pontjainak 
figyelembevételével fedvénytervet 
készíteni a buszöblök és buszperonok 
felújítására, figyelemmel a szükséges 
engedélyeztetési eljárásokra is,
c) összehasonlítást végezni a 
tervezési szakaszon korábban végzett 
felújításokat követően megvalósult 
állapot és a jelen projekthez készített 
tervek között annak érdekében, 
hogy kimaradó szakaszok vagy 
ellentmondások ne alakuljanak ki,
d) benyújtani a műszaki ellenőr 
által jóváhagyott tényleges lokális 
pályaszerkezet-cserék felmérési 
naplóját a pontos szelvényszámok, 
valamint a hosszúság, szélesség és az 
oldalak megadásával,
e) a felújítási szakaszon felmérést 
végezni a tényleges lokális 
burkolathibák (kátyúk) javítási 
mennyiségeinek meghatározására, 
valamint a felmérési naplót a 
közbeszerzési konzultációs eljárás 
megindításáig kell a közreműködő 
szervezetnek benyújtani.

2015. szeptember 30. 2015. október 15.
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4.
ÉMOP-5.1.1/A-
11-2013-0009

Térségi 
elérhetőség 

javítása a 
21145. j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

296 696 778 296 696 778

A tervezett fejlesztés 
tárgya a 21145 számú 
országos közút 
burkolatmegerősítési 
munkáira terjed ki.  
A projekt keretében a 
21145 számú garábi 
bekötőút 0+000 – 3+250 
kilométerszelvények 
közötti szakaszának 
felújítására kerül sor, 
összesen 3,25 km 
hosszban. A felújítás 
kezdő pontja Felsőtold 
központjában, 
végpontja Garáb 
belterületén, a bekötőút 
végszelvényében 
található.

– 2015. szeptember 30. 2015. október 15.
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A Kormány 1702/2015. (IX. 28.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett egyes pályázati felhívásokra benyújtott 
projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, valamint támogatási szerződések megkötéséhez 
történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul

a) a GOP-2.1.1-12/B azonosító számú, „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások 
számára” című,

b) a GOP-3.2.1-11 azonosító számú, „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése” című,
c) a GOP-3.3.3-12 azonosító számú, „Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása” című,
d) a GOP-3.3.4-15 azonosító számú, „Versenyképes IKT szektor” című, és
e) a GOP-3.5.1-12/C azonosító számú, „Esélyegyenlőségi célcsoportok a  gazdaságban – hátrányos helyzetű, 

elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon” című
pályázati felhívásokra benyújtott, 1.  melléklet szerinti projektek 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: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

 2. hozzájárul
a) az 1. melléklet 1. pontja szerinti projektek tekintetében a támogatási szerződés megkötéséhez,
b) az 1. melléklet 2. pontja szerinti projektek tekintetében a támogatói okirat kibocsátásához, és
c) a GOP-2.1.1-11/B azonosító számú, „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára” című pályázati felhívásra benyújtott, 2.  melléklet szerinti projektek vonatkozásában a  támogatási 
szerződés megkötéséhez

az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) és b) alpont tekintetében: az 1. melléklet szerint
 a c) alpont tekintetében: a 2. melléklet szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1702/2015. (IX. 28.) Korm. határozathoz 1. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 
 
1. Kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás: 
 

 A B C D E F G 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt támogatása 
(Ft) 

Projekt 
elszámolható 
összköltsége 

(Ft) 

Kötelezettségvállalás 
határideje 

Támogatási szerződés 
megkötésének határideje 

2. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

0250 

Technológiai fejlesztés a RINER-
METAL Kft. számára 

RINER-METAL Bádogosipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság 55 831 820 139 579 550 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

3. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

0400 

Komplex technológiai fejlesztés a 
BEAUTYWOOD Kft-nél 

BEAUTYWOOD Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 39 132 000 97 830 000 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

4. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

0439 

Az "IRODABERENDEZÉS" Kft. 
komplex vállalati technológia-fejlesztése 

"IRODABERENDEZÉS" Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6 216 000 15 540 000 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

5. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

0443 

Erdős Pál műanyagipari vállalkozásának 
technológiai modernizációja Erdős Pál egyéni vállalkozó 16 613 574 41 533 937 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

6. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

0456 

A Premier-One Kkt. technológiai 
fejlesztése és gyártóüzemének bővítése a 
vállalkozás további fejlődése érdekében 

Premier-One Kereskedelmi és Szolgáltató 
Közkereseti Társaság 38 130 559 95 326 399 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

7. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

0537 
„ZICO 2000” Kft. eszközberuházása "ZICO 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 11 476 400 28 691 000 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

8. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

0793 

A SANDRAS KFT. komplex technológia 
fejlesztése 

SANDRAS Gazdasági Tanácsadó és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 27 314 842 68 287 105 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

9. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

0867 

A MindenkiTravel Kft. 
webalkalmazásának komplex 
funkcióbővítéséhez szükséges 

telekommunikációs szoftvercsomag, 
mobil platform fejlesztési keretrendszer, 

valamint tartalommenedzsment 
keretrendszer beszerzése 

Knorum Korlátolt Felelősségű Társaság 5 240 000 13 100 000 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

10. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

0917 

Telephely fejlesztése a POWER 
TRANSPORT HUNGARY Kft-nél 

POWER TRANSPORT HUNGARY 
Korlátolt Felelősségű Társaság 41 485 811 103 714 528 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

11. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

1025 

Komplex vállalati technológia-fejlesztés 
a C-SPED 84 Kft-nél C-SPED 84 Korlátolt Felelősségű Társaság 15 814 384 39 535 960 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

12. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

1066 

Komplex technológia-fejlesztés az 
ECOROLL HUNGÁRIA Kft-nél 

ECOROLL HUNGÁRIA Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 108 719 006 271 797 516 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 
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13. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

1139 
EV-parking infrastruktúra-fejlesztés AsiaNet Hungary Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 98 200 000 196 400 000 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

14. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

1340 

Komplex vállalati technológia-fejlesztés 
a SZÉ-GÉ Kft-nél 

SZÉ-GÉ Pékség Korlátolt Felelősségű 
Társaság 7 360 000 18 400 000 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

15. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

1556 

Eszközbeszerzés a „DiVit rendszer 
funkcionális bővítése” ICT projekthez 

InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 13 403 900 33 509 750 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

16. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

1639 

A Takács Fémbútor Kft. fejlesztési 
projektje 

Takács Fémbútor Gyártó és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 14 838 910 37 097 277 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

17. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

1777 
Eszközbeszerzés az AVOCOMP Kft-nél AVOCOMP Számítástechnikai Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 16 550 828 41 377 070 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

18. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

1904 

Korszerű technológia beszerzése 
gumigranulátum hasznosítása érdekében 

a GREEN TYRE Zrt-nél 

GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 85 075 410 212 688 526 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

19. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

1926 

Komplex technológiafejlesztés 
megvalósítása az EKO Kft-nél 

EKO Konzervipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság 99 570 275 199 140 550 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

20. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

1938 

Komplex technológiafejlesztés, 
eszközbeszerzés a KLODKER-BAU Kft. 

fejlődéséért 

KLODKER-BAU Építőipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 24 456 230 61 140 597 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

21. 
GOP-3.5.1-
12/C-2013-

0033 

Komplex vállalati fejlesztés hátrányos 
helyzetű célcsoportok támogatásával 

Jászberényben 

FOUR-POINT Ingatlanforgalmazó és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 67 852 050 135 704 100 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

22. 
GOP-2.1.1-
12/B-2013-

0909 

Technológia korszerűsítés A 
MAXLINER HUNGARY KFT. 

fehérgyarmati telephelyén. 

MAXLINER HUNGARY Termelő és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 23 319 695 58 313 815 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

23. 
GOP-3.2.1-

11-2015-
0008 

A Rebamey Holding Kft. regionális 
logisztikai központ fejlesztése 

Rebamey Holding Ingatlanforgalmazó és 
Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 481 719 546 1 204 901 317 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 
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2. Kötelezettségvállaláshoz és támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulás: 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt megnevezése Támogatást igénylő 
neve 

Projekt 
támogatása 

(Ft) 

Projekt 
elszámolható 
összköltsége 

(Ft) 

Támogathatósági feltételek Kötelezettségvállalás 
határideje 

Támogatói okirat 
kibocsátásának 

határideje 

2. 

GOP-
3.3.3-12-

2013-
0454 

BDO Magyarország Hotel 
és Ingatlan Szolgáltató Kft. 

piaci megjelenésének 
támogatása 

BDO Magyarország 
Hotel és Ingatlan 

Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

19 976 400 39 952 800 - 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

3. 

GOP-
3.3.3-12-

2013-
0043 

A FLORASCA Kft. piaci 
megjelenésének fokozása 

FLORASCA 
Környezetgazdálkodási 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

9 344 145 18 688 291 - 2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

4. 

GOP-
3.3.4-15-

2015-
0010 

A NOREG Kft. 
nemzetközi szakmai K+F 
részvételének támogatása 

NOREG 
Információvédelmi 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

11 850 000 15 800 000 - 2015. szeptember 30. 2015. október 31 

5. 

GOP-
3.3.4-15-

2015-
0027 

A FORNAX ZRt. 
felkészülése nemzetközi 

informatikai K+F pályázati 
részvételre 

FORNAX Műszaki és 
Gazdasági Tanácsadó 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

12 051 000 16 068 000 

1. Támogatói okirat kibocsátásának feltétele: 
A támogatást igénylőnek változás-bejelentési kérelmet kell 
benyújtania a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságához 
a Projekt adatlap projektmegvalósítás helyszínéről szóló 2.2. 
pontjának megváltozásáról. 
 
2. Kifizetési kérelem benyújtásának feltétele: 
A foglalkoztatási jogviszony alátámasztása érdekében a 
támogatást igénylőnek csatolnia kell a Horizont 2020 programról 
szóló ismeretek bővítésére irányuló képzésen, workshopon 
résztvevő alkalmazottainak a munkaszerződését, amely 
tartalmazza a Pályázati felhívás C.9. f) pontjának megfelelően a 
projekt megvalósításának helyszínét. 

2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

6. 

GOP-
3.3.4-15-

2015-
0111 

Tanácsadás a PANNON 
SZOFTVER Kft-nél a 

nemzetközi piaci jelenlét 
szignifikáns bővítése 

céljából 

PANNON SZOFTVER 
Informatikai Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

14 760 000 19 680 000 

A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei: 
a) A foglalkoztatási jogviszony alátámasztása érdekében a 

támogatást igénylőnek csatolnia kell a Horizont 2020 
programról szóló ismeretek bővítésére irányuló képzésen, 
workshopon résztvevő alkalmazottainak a munkaszerződését, 
amely tartalmazza a Pályázati felhívás C.9. f) pontjának 
megfelelően a projekt megvalósításának helyszínét. 

b) Szükséges benyújtani a Goodwill Consulting Kft. 
árajánlatadótól származó, a piacra jutás tárgyában készült 3 
db, 2014-ben kifizetett referenciát, amelyeknek tartalmazniuk 
kell az igénybevevő által kiadott igazolást a teljesítésről, 
valamint a szolgáltatást igénybevevő kapcsolattartójának valós 
telefonos elérhetőségét is. 

2015. szeptember 30. 2015. október 31. 

 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 139. szám

 
19955

2. melléklet az 1702/2015. (IX. 28.) Korm. határozathoz 2. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 
 

 A B C D E F 

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

(Ft) 

Projekt elszámolható 
összköltsége 

(Ft) 

Támogatási 
szerződés 

megkötésének 
határideje 

2. GOP-2.1.1-11/B-
2012-0151 

Az IZSÉPKER PLUSZ Kft. vállalati 
technológia-fejlesztése 

IZSÉPKER PLUSZ Építőipari, 
Mezőgazdasági Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

43 897 283 147 306 321 2015. október 31. 

3. GOP-2.1.1-11/B-
2012-0263 

Komplex vállalati 
technológiafejlesztés a SZAVILL 

CONSULTING Kft-nél 

SZAVILL CONSULTING Szolgáltató 
és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
19 988 500 57 110 000 2015. október 31. 
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A Kormány 1703/2015. (IX. 28.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú [„Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása 
a vasúti törzshálózaton (I. szakasz)” című] és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú  
(„MÁV-START Zrt. jegyértékesítés korszerűsítése” című) projektek támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi 
nevesítéséről, az azokkal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződés megkötéséről

A Kormány
 1. elfogadja

a) a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú, „Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása a vasúti 
törzshálózaton (I. szakasz)”, valamint

b) a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú, „MÁV-START Zrt. jegyértékesítés korszerűsítése” című
projektjavaslatok (a továbbiakban: projektek) kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,

 2. jóváhagyja az  1.  pont b)  alpontjában meghatározott projektet egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektként az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerint,

 3. hozzájárul a  projektek tekintetében a  kötelezettségvállaláshoz (a  továbbiakban: kötelezettségvállalás) 
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: 1. melléklet szerint

 4. jóváhagyja a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
31. § (3) és (5) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport 2. prioritása 
keretének 2 284 034 000 forinttal történő átmeneti növelését a projektek megvalósítása érdekében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 5. hozzájárul a projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 1. melléklet szerint

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: 
KÖZOP) 2. prioritása keretében finanszírozott azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról, amelyekkel 
összefüggésben forrás szabadul fel,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  4.  pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az  ehhez szükséges döntések meghozatalát, 
ha a  KÖZOP 2. prioritása esetén a  befejezett projektek finanszírozására felhasznált keret maradványösszege eléri 
a 4. pontban meghatározott összeget,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 4. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal

 8. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  KÖZOP módosításának előkészítéséről, ha 
a KÖZOP 2. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 9. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (a  továbbiakban: IKOP) történő finanszírozásáról, és az  IKOP 2016. 
évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a  KÖZOP forrásfelhasználása meghaladná 
a 100%-ot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1703/2015. (IX. 28.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatás 

intenzitása 

(%)

Projekt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei
Kötelezettségvállalás 

határideje

Támogatási szerződés 

megkötésének 

határideje

2.
KÖZOP-2.5.0-09-

11-2015-0008

Jegy- és 
bérletkiadó 
automata-

hálózat 
megújítása 

a vasúti 
törzshálózaton 

(I. szakasz)

MÁV-START Vasúti 
Személyszállító 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

73,06 685 340 000

A projekt tárgya megvalósítási 
tanulmány készítése, továbbá  
110 db jegykiadó automata (hardver, 
operációs rendszer, driverek) és 
a működtetésükhöz szükséges 
szoftverelemek (hardver interfész, 
központi karbantartó és monitorozó 
szoftverrendszer) beszerzése.

A támogatási szerződés 
megkötésének feltétele 
a forrás rendelkezésre 
állása a KÖZOP 
keretében.

2015. október 30. 2015. október 30.

3.
KÖZOP-2.5.0-09-

11-2015-0009

MÁV-START Zrt. 
jegyértékesítés 
korszerűsítése

MÁV-START Vasúti 
Személyszállító 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

100 1 598 694 000

A projekt keretében a támogatást 
igénylő jegyértékesítésének 
korszerűsítése céljából szerverek, 
fedélzeti- és pénztári eszközök 
beszerzésére kerül sor, valamint 
megvalósíthatósági tanulmányt 
készítenek.
A projekt célja a támogatást 
igénylő értékesítési folyamatainak 
modernizálása, az elszigetelten 
működő értékesítési rendszerek 
egységesítése, és az elavult pénztári, 
fedélzeti eszközök cseréje, könnyen 
kezelhető, integrált értékesítési 
rendszer létrehozása.

A támogatási szerződés 
megkötésének feltétele 
a forrás rendelkezésre 
állása a KÖZOP 
keretében.

2015. október 30. 2015. október 30.
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A Kormány 1704/2015. (IX. 28.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú („Szegedi vegyes forgalmú Tisza-híd megvalósításának 
előkészítése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. elfogadja a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú, „Szegedi vegyes forgalmú Tisza-híd megvalósításának 

előkészítése” című projektjavaslat (a továbbiakban: projekt) kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet 
szerint,

 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 15.

 3. jóváhagyja a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
31. § (3) és (5) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport 5. prioritása 
keretének 25 892 000 Ft összeggel történő átmeneti növelését a projekt végrehajtása érdekében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program 5. prioritása keretében 
finanszírozott azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról, amelyekkel összefüggésben forrás szabadul 
fel,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  3.  pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az  ehhez szükséges döntések meghozatalát, 
ha a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: KÖZOP) 5. prioritása keretének a  befejezett projektek 
finanszírozására fel nem használt maradványösszege eléri a 3. pontban meghatározott összeget,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  KÖZOP módosításának elkészítéséről, ha a  KÖZOP  
5. prioritás esetében a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Programból (a  továbbiakban: IKOP) támogatható projekteknek az  IKOP-ból történő finanszírozásáról, és az  IKOP 
2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a  KÖZOP finanszírozási alaponkénti 
forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1704/2015. (IX. 28.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Projektgazda

Támogatás 

intenzitása 

(%)

Projekt 

támogatása

(Ft)

A projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP-5.5.0-09-

11-2015-0009

Szegedi vegyes 
forgalmú Tisza-híd 
megvalósításának 

előkészítése

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen működő 

Részvénytársaság 

100 25 892 000

A projektjavaslat célja egy környezetvédelmi 
hatástanulmány elkészítése és környezetvédelmi 
engedély megszerzése, amely kiegészíti a Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormányzat által korábban 
megrendelt megvalósíthatósági tanulmányt és 
előkészíti a 2014–2020 közötti programozási 
időszakban megvalósítani tervezett „Szeged–Makó 
vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes 
forgalmú Tisza-híd építésével” projektet.

Ha a projekt nem fejeződik 
be 2015. december 31-ig, 
a fennmaradó költséget 
saját forrásból szükséges 
biztosítani.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A Kormány 1705/2015. (IX. 28.) Korm. határozata
a „85. számú főút Csorna elkerülő szakasz II. ütem” című beruházás kapcsán felmerült régészeti költségek 
finanszírozásáról

A Kormány
 1. megállapítja, hogy a  „85. számú főút Csorna elkerülő szakasz II. ütem” című beruházással (a  továbbiakban: 

beruházás) összefüggő, a  régészeti feltáráshoz kapcsolódó költségigény összege bruttó 211  606  448 forinttal 
meghaladja a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/F. § (9) bekezdésében meghatározott 
összeghatárt,

 2. hozzájárul, hogy a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság a  beruházással 
összefüggésben az 1. pont szerinti összeg megfizetését önként vállalja,

 3. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti költség fedezetét a  beruházás előkészítési költségeit is magába foglaló, 
a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0003 azonosító számú, „85–86. sz. főutak Győr–Csorna–Szombathely szakasza” című projekt 
(a továbbiakban: projekt) költségvetése a Közlekedés Operatív Program forrásaiból, a projekt Támogatási Szerződés 
„Régészet” sorából biztosítsa.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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