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Kormányrendeletek

A Kormány 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának megoldása
érdekében történő módosításáról
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f ) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 97. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a gyámhivatal a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény vagy
a menedékjogról szóló törvény szerint kísérő nélküli kiskorúnak minősülő gyermek (a továbbiakban: kísérő nélküli
kiskorú) ideiglenes hatályú elhelyezését rendeli el, a határozat az (1) bekezdés i) pont ia) alpontja keretében
azt tartalmazza, hogy nincs Magyarország területén olyan hozzátartozó, aki tekintetében a kapcsolattartást
szabályozni lehetne. A gyámhivatal egyidejűleg felhívja a kísérő nélküli kiskorú gyermekvédelmi gyámját, hogy ha
kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó létezéséről szerez tudomást, segítse a korlátozottan cselekvőképes kísérő
nélküli kiskorút a kapcsolattartás szabályozása iránti kérelme előterjesztésében, vagy cselekvőképtelen kísérő
nélküli kiskorú esetén a gyermek nevében terjessze elő a kérelmet.”
2. §		
A Gyer. 98. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kísérő nélküli kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezését a Gyvt. 76. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
hatvan napon belül több alkalommal is elrendelték, Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi
és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala a korábban elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezést,
elhelyezéseket megszünteti.”
3. §		
A Gyer. 100. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gyámhivatal a kísérő nélküli kiskorú nevelésbe vételére irányuló eljárása során
a) elektronikus úton megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot, hogy három napon belül tegyen javaslatot
a gyermek gondozási helyére és a gyermekvédelmi gyám személyére,
b) a kísérő nélküli kiskorúnak a gondozási hellyel kapcsolatos véleményéről a gyermekvédelmi gyámjától értesül, és
c) intézkedik a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. § (6) bekezdésében foglaltak iránt.”
4. §		
A Gyer. 102. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A kísérő nélküli kiskorú nevelésbe vételét elrendelő határozat az (1) bekezdés h) pontja keretében azt
tartalmazza, hogy nincs Magyarország területén olyan hozzátartozó, aki tekintetében a kapcsolattartást
szabályozni lehetne. A gyámhivatal egyidejűleg felhívja a kísérő nélküli kiskorú gyermekvédelmi gyámját, hogy ha
kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó létezéséről szerez tudomást, segítse a korlátozottan cselekvőképes kísérő
nélküli kiskorút a kapcsolattartás szabályozása iránti kérelme előterjesztésében, vagy cselekvőképtelen kísérő
nélküli kiskorú esetén a gyermek nevében terjessze elő a kérelmet.”
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5. §
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(1) A Gyer. 103. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A gyámhivatal a kísérő nélküli kiskorú gondozási helyének meghatározása érdekében szükség szerint tart
tárgyalást.”
(2) A Gyer. 103. § (12) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal a gondozási hely meghatározására irányuló döntése meghozatala során mérlegeli)
„c) a gyermek szülőjének vagy a gyermeket korábban gondozó más személynek a véleményét – ha a vélemény
rendelkezésre áll és egyébként a meghallgatás Gyvt. 128. § (1) bekezdése szerinti mellőzésének nincs helye –
a javasolt gondozási helyről, a kapcsolattartásról és az őt érintő egyéb kérdésekről,”

6. §		
A Gyer. 105. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A kísérő nélküli kiskorú gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként hozott határozat
az (1) bekezdés c) pontja keretében azt tartalmazza, hogy nincs Magyarország területén olyan hozzátartozó,
aki tekintetében a kapcsolattartást szabályozni lehetne. A gyámhivatal egyidejűleg felhívja a kísérő nélküli
kiskorú gyermekvédelmi gyámját, hogy ha kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó létezéséről szerez tudomást,
segítse a korlátozottan cselekvőképes kísérő nélküli kiskorút a kapcsolattartás szabályozása iránti kérelme
előterjesztésében, vagy cselekvőképtelen kísérő nélküli kiskorú esetén a gyermek nevében terjessze elő a kérelmet.”
7. §		
A Gyer. a következő 196. §-sal egészül ki:
„196. § Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának megoldása
érdekében történő módosításáról szóló 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelettel megállapított 97. § (1b) bekezdését,
98. § (5) bekezdését, 100. § (2) és (3) bekezdését, 102. § (1b) bekezdését, 103. § (7a) bekezdését és (12) bekezdés
c) pontját, valamint 105. § (1b) bekezdését az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő
nélküli kiskorúak ellátásának megoldása érdekében történő módosításáról szóló 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
8. §		
A Gyer. 100. § (2) bekezdésében az „a gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárása során” szövegrész helyébe
az „– a kísérő nélküli kiskorú kivételével – a gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárása során” szöveg lép.

2. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A nem magyar (külföldi) állampolgárságú gyermek – ide nem értve a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
személyt – ideiglenes hatályú elhelyezése és nevelésbe vétele ügyében a Budapest Főváros Kormányhivatala
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala jár el. Ezekben az esetekben a gyámhivatal
illetékessége az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel alatt nem változik.”

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 3. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A főigazgató tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása alatt – a miniszter jóváhagyásával –
a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára ideiglenes
befogadó férőhelyeket létesíthet és tarthat fenn, illetve kijelölheti az ideiglenes befogadó férőhelyeket biztosító
helyszínt, intézményt.”
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4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 1. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„n) ideiglenes befogadó férőhely: a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a gyermekotthon épületén kívül,
kizárólag menekültként, oltalmazottként és menedékesként (a továbbiakban együtt: menekültként) el nem ismert,
ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak ellátására létrehozott és a gyermekotthonhoz tartozóan
bejegyzett férőhely.”
12. §		
Az Sznyr. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítás az (1) bekezdés szerinti korlátozásokra tekintet
nélkül kérelmezhető, az ilyen okból történő adatmódosítás az (1) bekezdés alkalmazása során nem vehető
figyelembe.”
13. §

(1) Az Sznyr. 31. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a fenntartó
a) az ideiglenes hatályú bejegyzés határozatlan vagy határozott idejű bejegyzésre történő módosítását, illetve
hatályának meghosszabbítását, vagy
b) az egyedi előírás, feltétel, illetve az egyedi szakhatósági előírás, feltétel módosítását vagy törlését kéri,
az adatmódosítás során azt a 19. § szerinti szakkérdést is vizsgálni kell, illetve azt a 19. § szerinti szakhatóságot is
meg kell keresni, amely miatt a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, egyéb esetben a szolgáltatás ideiglenes
hatállyal lett bejegyezve, illetve amely miatt az egyedi előírás, feltétel, illetve az egyedi szakhatósági előírás,
feltétel be lett jegyezve. A működést engedélyező szerv a szakkérdés miatti ideiglenes hatályú bejegyzés hatályát
meghosszabbítja, ha a szakhatóság a hozzájárulását ismét határozott időre adja meg, vagy a saját hatáskörben
vizsgálandó szakkérdésre vonatkozó jogszabály alapján az ideiglenes hatályú bejegyzés meghosszabbításának van
helye.”
(2) Az Sznyr. 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárásokban
a) a működést engedélyező szerv ügyintézési határideje tíz munkanap,
b) a szakhatóságok ügyintézési határideje öt munkanap, és
c) az ügyintézési határidők nem hosszabbíthatók meg.”

14. §

(1) Az Sznyr. 32. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart)
„f ) gyermekotthon esetén, ha a módosítás célja ideiglenes befogadó férőhely új címen történő bejegyzése,
valamint”
(2) Az Sznyr. 32. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart)
„g) az a)–f ) pontban nem említett esetben, ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt.”

15. §		
Az Sznyr. 17. alcíme a következő 50/C. §-sal egészül ki:
„50/C. § Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának megoldása
érdekében történő módosításáról szóló 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett, kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon fenntartója 2015.
október 31-éig köteles kérelmezni az – egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli
kiskorúak ellátásának megoldása érdekében történő módosításáról szóló 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelettel
megállapított – 1. melléklet 3.1.29.2.8.1. és 3.1.29.2.8.2. pontja szerinti tevékenységi forma bejegyzését a szolgáltatói
nyilvántartásba. A kérelem a 29. § (1) bekezdés szerinti korlátozásra tekintet nélkül benyújtható, az ilyen okból
történő adatmódosítás a 29. § (1) bekezdésének alkalmazása során nem vehető figyelembe.”
16. §

(1) Az Sznyr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Sznyr. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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17. §		
Az Sznyr.
a)
1. § l) pont la) alpontjában az „és a félutas házat” szövegrész helyébe az „ , a félutas házat és az ideiglenes
befogadó férőhelyet” szöveg,
b)
18. § (3) bekezdés g) pontjában a „vagy a félutas ház” szövegrész helyébe az „ , a félutas ház vagy az ideiglenes
befogadó férőhely” szöveg,
c)
19. § (5) bekezdés d) pontjában a „vizsgálni kell” szövegrész helyébe a „vizsgálni kell ideiglenes befogadó
férőhely kialakítása kivételével” szöveg,
d)
19. § (13) bekezdésében az „időszakos férőhelybővítés” szövegrész helyébe az „időszakos férőhelybővítés és
kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon” szöveg,
e)
20. § (2) bekezdésében a „programot” szövegrész helyébe a „programot – a kizárólag menekültként el nem
ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon kivételével –” szöveg,
f)
20. § (4) bekezdésében a „félutas házban” szövegrész helyébe a „félutas házban, az ideiglenes befogadó
férőhely elhelyezésére szolgáló ingatlanon” szöveg,
g)
21. § (1) bekezdésében az „időszakos férőhelybővítés” szövegrész helyébe az „időszakos férőhelybővítés és
a kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon” szöveg,
h)
21. § (2) bekezdésében az „Időszakos férőhelybővítés” szövegrész helyébe az „Időszakos férőhelybővítés és
kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon” szöveg,
i)
29. § (1) bekezdésében a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)–(4)” szöveg,
j)
31. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „kívánnak bevonni” szövegrész helyébe a „kívánnak bevonni
– ideiglenes befogadó férőhely kialakítása kivételével –” szöveg,
k)
31. § (5) bekezdés b) pontjában a „férőhelyszám emelkedik” szövegrész helyébe a „férőhelyszám emelkedik,
vagy ideiglenes befogadó férőhelyet kialakítanak ki” szöveg,
l)
32. § (1) bekezdésében a „szakértőként rendeli ki” szövegrész helyébe a „szakértőként rendeli ki – a kizárólag
menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonnal és az ideiglenes befogadó
férőhellyel kapcsolatos adatmódosítás kivételével –” szöveg,
m)
40. § (1) bekezdés b) pontjában és 41. § (2) bekezdés h) pontjában az „illetve a félutas házat” szövegrész
helyébe az „a félutas házat, illetve az ideiglenes befogadó férőhelyet” szöveg
lép.
18. §		
Hatályát veszti az Sznyr. 32. § (3) bekezdés e) pontjában a „valamint” szövegrész.

5. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelethez
1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.29.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
alábbi adatok:
gyermekotthon:
a szolgáltató tevékenység formája az alábbiak szerint:)
„3.1.29.2.8. kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon,
3.1.29.2.8.1. kizárólag menekültként elismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon,
3.1.29.2.8.2. kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon,”
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2. Az Sznyr. 1. melléklete a következő 3.1.29.7. ponttal egészül ki:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
alábbi adatok:
gyermekotthon:)
„3.1.29.7. az ideiglenes befogadó férőhelyek címe és címenkénti száma,”

2. melléklet a 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelethez
1. Az Sznyr. 5. melléklet 2.16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.16. Gyermekotthon esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.16.1. csatolni kell a kötelezően alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy
önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem
állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.16.2. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,
2.16.3. csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát, ha az engedélyes címe
szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt
adtak ki,
2.16.4. csatolni kell az ideiglenes befogadó férőhely címe szerinti ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá
– ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,
ha az ideiglenes befogadó férőhelyet az engedélyes helyrajzi számától az ingatlan-nyilvántartásban különböző
helyrajzi számon feltüntetett ingatlanon alakítják ki.”
2. Az Sznyr. 5. melléklete a következő 2.17. ponttal egészül ki:
„2.17. Csatolni kell a Hivatal előzetes szakhatósági hozzájárulását, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési
támogatással kívánja működtetni, az Szt. vagy a Gyvt. a befogadást előírja, és a fenntartó az előzetes szakhatósági
hozzájárulást beszerezte. Ha a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást nem szerezte be, de az Szt. 58/A. §
(2c) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak, csatolni kell
a pályázat elnyerését igazoló dokumentumot.”
3. Hatályát veszti az Sznyr. 5. melléklet 2.11. pontjában a „ , gyermekotthon” szövegrész.
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 38/2015. (IX. 29.) MNB rendelete
a „Széll Kálmán” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Széll Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából – „Széll Kálmán” megnevezéssel
5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2015. október 1.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a régi Erzsébet híd ábrázolása látható. Az ábrázolástól jobbra, két
vízszintes sorban a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban
a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának
képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Széll Kálmán portréja látható. A portrétól jobbra, két vízszintes sorban
az „1843” és az „1915” felirat olvasható, alatta Pelcz Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme szélén,
felső köriratban a „TÖRVÉNY, JOG, IGAZSÁG”, alsó köriratban a „SZÉLL KÁLMÁN” felirat olvasható. A felső és az alsó
köriratot egymástól egy-egy pont választja el. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 38/2015. (IX. 29.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 38/2015. (IX. 29.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 39/2015. (IX. 29.) MNB rendelete
a „Széll Kálmán” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Széll Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából – „Széll Kálmán” megnevezéssel
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2015. október 1.

2. §

(1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a régi Erzsébet híd ábrázolása látható. Az ábrázolástól jobbra, két
vízszintes sorban a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban
a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának
képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Széll Kálmán portréja látható. A portrétól jobbra, két vízszintes sorban
az „1843” és az „1915” felirat olvasható, alatta Pelcz Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme szélén,
felső köriratban a „TÖRVÉNY, JOG, IGAZSÁG”, alsó köriratban a „SZÉLL KÁLMÁN” felirat olvasható. A felső és az alsó
köriratot egymástól egy-egy pont választja el. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 39/2015. (IX. 29.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

2. melléklet a 39/2015. (IX. 29.) MNB rendelethez
	
  
	
  
	
  
Az
emlékérme hátlapjának képe:
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2015. (IX. 29.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához
a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet
módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), h) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az intézkedésben való részvételhez szükséges feltétel mesterséges körülmények létrehozásával történt
megteremtéseként kell értékelni, és a Tv. 55. § (10) bekezdése szerint kell eljárni, ha 3 vagy több, a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozónak nem minősülő ügyfél jelölte meg életvitelszerű tartózkodási
helyeként ugyanazt az ingatlant.”
2. §		
A Rendelet a következő 12/B. §-sal egészül ki:
„12/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához
a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról
szóló 41/2015. (IX. 29.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 41/2015. (IX. 29.) MvM rendelet] megállapított 9. §
(3) bekezdést és 10. § (1) bekezdést a 41/2015. (IX. 29.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.”
3. §		
A Rendelet 10. § (1) bekezdésben a „2015. szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „2015. október 21-ig” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A földművelésügyi miniszter 59/2015. (IX. 29.) FM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
módosításáról
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
[a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 20. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
[A piacról kivont termékek fogadó szervezete lehet
az 1308/2013/EU rendelet 34. cikk (4) bekezdés b) pontja tekintetében]
„bd) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartásba vett szolgáltató.”
2. §

(1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bizottsági rendelet 78. cikkében meghatározott értesítést a termelői szervezetek és a termelői szervezetben
nem tag termelők folyamatosan nyújthatják be a 19. § (3) bekezdése szerinti tartalommal és formában az MVH
honlapján a benyújtáskor hatályos közleményben közzétett nyomtatványon, a közleményben megjelölt
elektronikus postacímre. A 19. § (3) bekezdése szerinti, a kivonásra szánt termékek forgalmazási előírásoknak való
megfeleléséről szóló – a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a növényés talajvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított – igazolást az előzetes
értesítéshez mellékelve kell megküldeni az MVH részére azzal, hogy amennyiben ezen igazolás az előzetes
értesítés benyújtása időpontjában még nem áll az ügyfél rendelkezésére, úgy azt legkésőbb a kifizetési kérelem
benyújtásával egyidejűleg kell megküldeni az MVH részére.”
(2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az MVH a bizottsági rendelet 108., 109. és 110. cikke szerinti első és másodfokú ellenőrzéseket az ideiglenes
rendelet 8. cikkében meghatározott arányban, a 10. cikk szerinti bejelentési időszakonként végzi.”
(3) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(11) Az MVH az (5) és (6) bekezdés szerinti, 2014. augusztus 18-át követően benyújtott bejelentésekben foglalt
mennyiségeket az ideiglenes rendelet 2. cikkében meghatározott mennyiségek kimerüléséig a bejelentések
beérkezési sorrendjében hagyja jóvá a 8. mellékletben meghatározott terméshozamok figyelembe vételével.
Az ideiglenes rendelet 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott mennyiséget az ideiglenes rendelet 1. cikk
(2) bekezdésében meghatározott valamennyi termék vonatkozásában az ideiglenes rendelet 1. cikk
(3) bekezdésében meghatározott időszakban végrehajtott valamennyi intézkedés elvégzésére fel lehet használni.
Az ideiglenes rendelet 2. cikkében megállapított mennyiségek kimerüléséről az MVH közleményben haladéktalanul
tájékoztatást tesz közzé a honlapján.
(12) Kérelmezőnként az ideiglenes rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott és az ideiglenes rendelet 1. cikk
(3) bekezdésében meghatározott időszakban végrehajtott intézkedések tekintetében, az ideiglenes rendelet 1. cikk
(2) bekezdésében felsorolt termékek vonatkozásában egyetlen, az ideiglenes rendelet 9. cikk (2) és (3) bekezdése
szerinti kifizetési kérelmet lehet benyújtani. A kifizetési kérelmet az MVH által közleményben közzétett
nyomtatványon az MVH-hoz kell benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolni kell az ideiglenes rendelet 9. cikk
(4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat az MVH közleménye szerinti formátumban, az (5) bekezdés
utolsó mondata szerinti esetben a 19. § (3) bekezdése szerinti – a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott, a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal által kiállított – igazolást, valamint a 19. § (5)–(6) bekezdése szerinti megállapodást.”

3. §		
A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 25. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A bizottsági rendelet 60. cikk (5) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában minden olyan beruházás
helyettesítő beruházásnak tekintendő, amely a bizottsági rendelet alapján támogatásra lenne jogosult. A bizottsági
rendelet 60. cikk (5) bekezdése második albekezdésében foglaltakat a helyettesített beruházás vonatkozásában
alkalmazott, évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés összegére figyelemmel kell végrehajtani. A bizottsági
rendelet 60. cikk (5) bekezdés második albekezdése a bizottsági rendelet 69. cikk (2) bekezdésének h) pontja szerinti
uniós vagy nemzeti finanszírozás felhasználásával nyújtott támogatásból megvalósított helyettesítő beruházások
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költségei vonatkozásban nem alkalmazható. A bizottsági rendelet 60. cikk (5) bekezdés második albekezdését
a tanácsi rendelet 103a. cikke alapján nyújtott támogatások igénybevételével megvalósított beruházások
helyettesítése esetén is megfelelően alkalmazni kell.”
4. §		
A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
módosításáról szóló 59/2015. (IX. 29.) FM rendelettel [a továbbiakban: 59/2015. (IX. 29.) FM rendelet] megállapított
20. § (1) bekezdést, 21/A. § (9) és (12) bekezdést, valamint 8. mellékletet az 59/2015. (IX. 29.) FM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
5. §		
A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 59/2015. (IX. 29.) FM rendelethez
A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 8. melléklete szerinti táblázat a következő 17. és 18. sorral egészül ki:
„
17

Őszibarack

0809 30 90

8 387

2 030,41

18

Nektarin

0809 30 10

5 407

1 308,95
”

19974

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 140. szám

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 406/2015. (IX. 29.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
dr. Sávolt-Szabó Tündét 2015. szeptember 19-ei hatállyal az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárává
kinevezem.
Budapest, 2015. szeptember 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. szeptember 22.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05337-2/2015.

A Kormány 1706/2015. (IX. 29.) Korm. határozata
a nemzetközi védelemben részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez
szükséges férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a kísérő nélküli kiskorúak ellátása érdekében biztosítson 368,8 millió
forint összegű forrást a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet 2. cím 3. alcím „Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei” előirányzat javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a kormány-előterjesztés benyújtására azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét a nemzetközi védelemben részesítendő gyermekek elhelyezéséhez és
ellátásához szükséges, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről
szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozattal elrendelt beszerzési tilalom alól a Korm. határozat 2. pont g) alpontja
alapján mentesülő beszerzések lefolytatására;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a nemzetközi védelemben
részesülő gyermekek helyzetét és arról szükség szerint, de legalább félévente tájékoztassa a Kormányt;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
első tájékoztatásra: 2016. március 15.

19975

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 140. szám

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen kormány-előterjesztést a nemzetközi védelemben
részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez szükséges további férőhelyszám
bővítésével és működtetésével kapcsolatosan az 1. pontban biztosítottakon felül felmerülő további
forrásszükségletről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
első alkalommal 2016. március 15., ezt követően szükség szerint
		

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.

