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Kormányrendeletek

A Kormány 285/2015. (X. 5.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 6. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 36. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 2. §-sal egészül ki:
„2. § (1) Az Nfatv. 8. § (1) bekezdés d)–f ) pontjainak alkalmazása szempontjából a földrészletek értéke alatt
a hasznosítással közvetlenül érintett egyes földrészletek értékét kell érteni.
(2) Az Nfatv. 24. § alkalmazásában a helyben kialakult piaci ár tekintetében a 4/A. §-ban feljogosított szakértő által
elvégzett értékbecslésben megállapított összeg az irányadó.
(3) Az Nfatv. 18. § (1) bekezdés a) pontja végrehajtása tekintetében a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
(a továbbiakban: NFA) közreműködőként a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal)
igénybe veszi.”
2. §		
Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A földrészletnek eladás vagy csere útján történő hasznosítására vonatkozó döntés megalapozásához
– a 4/B. §-ban foglaltak kivételével – el kell végeztetni az érintett földrészlet forgalmi értékbecslését
(a továbbiakban: értékbecslés). Az eladásra vagy cserére vonatkozó döntés értékbecslési kötelezettség
esetén az értékbecslésben rögzített érvényességi időn belül hozható meg. Értékbecslési kötelezettség esetén
az értékbecslésben megállapított forgalmi értéknél alacsonyabb ellenértéket az adásvételi és a csereszerződésben
megállapítani nem lehet.”
3. §		
Az R1. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § (1) Mellőzhető az értékbecslés elvégzése az Nfatv. 21. § (3a) bekezdés b) pontjában meghatározott
területnagyságot meghaladó, az ingatlan-nyilvántartásban szőlő, gyümölcsös vagy halastó művelési ágban
nyilvántartott, alrészletet nem tartalmazó földrészletek árverés útján történő eladása esetén. A földrészletek értékét
a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.
(2) Árverés útján szántó, rét, legelő vagy nádas művelési ágban nyilvántartott földrészletek eladására a megyei és
a helyi átlagárak figyelembe vételén alapuló, az NFA által Ft/AK mértékegységben meghatározott értékhez képest
legalább 10%-kal magasabb áron kerülhet sor. Az NFA fentiek szerinti érték megállapítási módszere egyszerűsített,
általánosított értékbecslésnek minősül.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott földrészletekkel szomszédos, vagy azok alrészletét képező művelés alól kivett
területek eladására a kivett terület fekvése szerinti településen fekvő, szántó művelési ágú földek átlag aranykorona
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(AK) értékét fajlagosan (területarányosan) figyelembe véve, a 4. § (2) bekezdésében előírt értékbecslés elvégzése
nélkül, legalább a (2) bekezdésben megállapított értéken kerülhet sor.
(4) Nem alkalmazható a (2) és (3) bekezdésben rögzített árképzés olyan földrészlet eladása esetén, melyen állandó
jellegű épület vagy más, a földrészlettől az állag sérelme nélkül el nem választható értéknövelő beruházás található.
A beruházás tényleges természetbeni állapotáról a hasznosításra irányuló döntés megalapozása előtt az NFA köteles
meggyőződni.”
4. §		
Az R1. a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § Az Nfatv. 21. § (3a) bekezdés b) pontjában foglalt területnagyságot el nem érő földrészletek eladása során
az NFA a földrészletek és az elvárt minimális vételárak nyilvános közzétételével, legalább 45 napos ajánlattételi
határidő biztosításával jár el.”
5. §		
Az R1. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) Az Nfatv. 21. § (3a) bekezdés b) pontjában foglalt területnagyságot meghaladó méretű földrészletnek
eladás útján történő hasznosítására árverés útján kerülhet sor.
(2) Az árverés lebonyolításában a kormányhivatal és járási (fővárosi kerületi) hivatal az e Fejezetben foglaltak szerint
közreműködik.
(3) Az árverési eljárásban árverezőként a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti helyben lakó,
földművesnek minősülő, magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt.
(4) Az erdő alrészletet is tartalmazó föld hirdetményben megjelölt, erdőt nem érintő részére is lehet árverést
folytatni. A földrészlet megosztására ebben az esetben az eredményes árverést követően az NFA kérelmére kerül
sor. Az eljárás költségeit a nyertes árverező viseli. Az adásvételi szerződés megkötésére csak a megosztást követően
kerülhet sor.
(5) Az elővásárlási jog gyakorlása esetén a (4) bekezdés szerinti költséget az elővásárlási jogával élő jogosult viseli.
A nyertes árverező részére az általa megfizetett eljárási költséget a 32/A. § (2) bekezdésében meghatározott
határidőben vissza kell téríteni.
(6) Az árverésen értékesítésre kerülő földrészlet vonatkozásában az államot a szerződés megkötésétől számított
20 éves időtartamra – a szerződés szerinti vételáron – visszavásárlási jog illeti meg. A visszavásárlási jog biztosítására
a földrészletet 20 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom terheli. A visszavásárlási jogot, valamint
az elidegenítési és terhelési tilalmat az adásvételi szerződésben is rögzíteni kell. A földrészletek tulajdoni lapjára
az állam javára – a vevő költségviselése mellett – a visszavásárlási jogot be kell jegyeztetni, valamint az elidegenítési
és terhelési tilalmat fel kell jegyeztetni. Az elidegenítési tilalom törléséhez az NFA – a földrészlet törvényes örökös
általi elidegenítésnek az esetét kivéve – a 20 éves időtartam lejárata előtt nem járulhat hozzá. Az elidegenítési
tilalom fenntartása mellett a terhelési tilalom törléséhez a 20 éves időtartam lejárata előtt csak abban az esetben
járulhat hozzá, ha a földrészlet vételárának kiegyenlítése nem pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsön
felhasználásával történt, és a földrészletre pénzügyi intézmény javára kíván a tulajdonos terhet alapítani.
(7) Abban az esetben, ha a földrészlet vételárának kiegyenlítése nem pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsön
felhasználásával történt, az NFA kizárólag akkor él a visszavásárlási joggal, ha tudomást szerez arról, hogy
a tulajdonos a földrészlet elidegenítése vagy megterhelése érdekében intézkedést tett.”
6. §		
Az R1. 30. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az árverési biztosíték a földrészlet kikiáltási árának 10%-a, amit az árverésen való licitálás feltételeként
az árverezőnek – helyrajzi számonként – az árverési hirdetményben meghatározottak szerint kell megfizetni
legkésőbb az árverést megelőző munkanapon 12 óráig.
(4) Az árverési biztosíték elhelyezésére az NFA közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonú hitelintézetnél
letéti számlát nyit. A letéti számla megnyitásához az államháztartásért felelős miniszter engedélye nem szükséges.
(5) A nyertes árverező esetében az árverési biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a nem nyertes árverezők
esetén az árverés napját követő 8 munkanapon belül intézkedni kell az árverési biztosíték visszafizetése iránt.”
7. §		
Az R1. 31. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az árverési hirdetményt az Nfatv. 26. § (2) bekezdésében előírt módon, a kormányhivatalnak az árverezés helye
szerinti megyei jogú városban található hivatali helyiségében, az árveréssel érintett földrészlet fekvése szerinti
településen a helyben szokásos módon, valamint az árverés helyszínén is ki kell függeszteni, továbbá megyei, illetve
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helyi sajtótermékekben is közzé kell tenni. A közös önkormányzati hivatal esetében az árverési hirdetményt az Nfatv.
26. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a közös önkormányzati hivatalnál is közzé kell tenni. Az árverés
meghirdetésének napja az árverési hirdetménynek az NFA internetes honlapján történő közzétételének napja.
(2) Az árverési hirdetmény közzétételének időpontja legalább harminc nappal meg kell, hogy előzze
a hirdetményben megjelölt árverési időpontot.
(3) A hirdetményben fel kell tüntetni
1. az árverést kiíró megnevezését és székhelyét;
2. az árverés helyét és időpontját;
3. az árverési azonosító számát;
4. a földrészlet adatait (település, helyrajzi szám, alrészlet szintű bontásban: művelési ág, területnagyság,
aranykorona érték);
5. ha a földrészleten erdő vagy fásított terület található, a földrészlet megosztására, valamint az ezzel kapcsolatos
költségek viselésére vonatkozó tájékoztatást;
6. az árverés tárgyát képező tulajdoni illetőséget;
7. az ingatlan-nyilvántartásba az állam tulajdoni illetőségére bejegyzett, illetve feljegyzett jogokat és terheket,
továbbá az ingatlan-nyilvántartásba fel nem jegyzett, az NFA által ismert terheket;
8. az ingatlan-nyilvántartásba jogi jellegként feljegyzett tényeket;
9. a Natura 2000 területnek minősülő földrészlet esetén a Natura 2000 területekre vonatkozó főbb jogszabályokra
való utalást;
10. a földrészletet terhelő szolgalmi jogot;
11. a földrészletet érintően a földhasználó javára megítélt, egy éven túli kötelezettségvállaláson alapuló, európai
uniós vagy nemzeti, terület alapú támogatás jogcímét és a kötelezettségvállalás időtartamát;
12. az árverési biztosíték megfizetésének módját;
13. az árverésre jelentkezés helyét, módját és idejét;
14. annak rögzítését, hogy az árverésen történő részvétel feltétele, hogy az árverezők írásban hozzájáruljanak
személyes adataik kezeléséhez és az árverési jegyzőkönyvhöz mellékletében történő csatolásához;
15. az NFA által meghatározott kikiáltási árat;
16. a vételár megfizetésének határidejét és módját;
17. az árverésen történő licitálás feltételeit;
18. az elővásárlási jog gyakorlásának módját;
19. az NFA azon joga fenntartásának rögzítését, hogy
19.1. az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően visszavonhatja,
19.2. az árverést e rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilvánítsa,
19.3. a nyertes árverező visszalépése esetén, a 23. § (2) bekezdés a) és b) pontjában vagy a 32/A. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a következő legmagasabb vételárat ajánló árverezővel vagy
elővásárlási jogosulttal szerződést kössön;
20. annak rögzítését, hogy a nyertes árverezővel kötött szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatoknak
minősülnek az Nfatv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, valamint az Nfatv. 30. § (2) bekezdésében
meghatározott ellenszolgáltatást tartalmazó szerződés esetén a szerződést közzé kell tenni;
21. a pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsön igénybevételével történő vásárlás speciális feltételeit és az ilyen
esetekben kötendő adásvételi szerződés speciális tartalmi elemeit;
22. az értékesítésre kerülő földrészletre – az e rendeletben meghatározott esetekben – vonatkozó 20 éves
visszavásárlási jogra és elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó utalást;
23. a haszonbérleti szerződéssel terhelt földrészlet értékesítése esetén a haszonbérleti szerződés módosításával
kapcsolatos, az adásvételi szerződésben rögzítendő kötelezettségeket;
24. mindazon további információt, amit az NFA szükségesnek tart.”
8. §		
Az R1. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) Árverést megyei jogú városban lehet tartani. Az árverést az NFA részéről eljáró személy és közjegyző
jelenlétében a kormányhivatal részéről eljáró személy (a továbbiakban: árverezésvezető) bonyolítja le. A közjegyző
árverésen történő közreműködéséért járó díjat a kormányhivatal viseli.
(2) Az árverésről az árverezésvezető – a licitálás során kialakult végső sorrendet is tartalmazó – jegyzőkönyvet készít.
(3) A jegyzőkönyv egy-egy eredeti példányát a kormányhivatal és az NFA köteles megőrizni, a jegyzőkönyv
személyes adatokat tartalmazó mellékletét kizárólag az NFA kezeli.
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(4) Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján lehet.
Az árverésen árverezőként történő személyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező. A jogi képviselőre a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviseletre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(5) Az árverezőnek az árverésen való részvétel feltételeként árverési naponként 30 ezer forint összegű regisztrációs
díjat kell az árverés helyszínén készpénzben befizetnie. A regisztrációs díj a kormányhivatal bevétele.
(6) Az árverésen árverezőként az vehet részt, aki
a) a hirdetményben meghatározottak szerint az árverési biztosítékot megfizette;
b) a regisztrációs díjat az árverés helyszínén befizette;
c) részvételi jogosultságát a mezőgazdasági igazgatási szervi hatáskörében eljáró kormányhivatal által
ca) a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról – a 29. § (3) bekezdésében
foglaltakra tekintettel – kiállított hatósági bizonyítvány,
cb) a földművesként történt nyilvántartásba-vételéről a földműves-nyilvántartásból kiállított adatlap-másolat
– harminc napnál nem régebbi – eredeti példányának bemutatásával a helyszínen igazolja;
d) a 29. § (3) bekezdés szerinti helyben lakást
da) a lakóhely tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott lakást bizonyító hatósági bizonyítvánnyal,
db) a mezőgazdasági üzemközpont tekintetében a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és
a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján kiállított igazolással
igazolja.
(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti befizetés teljesítéséről az árverés helyszínén az árverést lebonyolító
kormányhivatalnak az árverési biztosítékot kezelő hitelintézet kimutatása vagy ezen hitelintézet által kiállított
igazolás alapján meg kell győződnie.
(8) A (6) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott okiratok csak eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített
másolatban fogadhatóak el.
(9) Az árverésen az árverést lebonyolító kormányhivatal és az NFA részéről eljáró személyek, a közjegyző és a járási
hivatalvezető, valamint a (6) bekezdés szerinti árverezők vesznek részt.
(10) Az árverés megkezdésekor az árverezőkkel közölni kell az árverésre kerülő földrészlet kikiáltási árát, amely
nem lehet kevesebb a földrészletre vonatkozó értékbecslésben megállapított, vagy a 4/B. § alapján kiszámított,
50 000 forintra kerekített összegnél, és fel kell hívni az árverezőket az ajánlatuk megtételére.
(11) Az árverést addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Az utolsó ajánlat elhangzását követően,
az esetleges további ajánlattételre irányuló háromszori felszólítást követően az árverés az adott földrészlet
vonatkozásában lezárul.
(12) Az árverések során alkalmazandó licitküszöb összege 5 millió forintot nem meghaladó kikiáltási ár esetén
50 000 forint, 5 millió forintot meghaladó kikiáltási ár esetén 100 000 forint, 10 millió forintot meghaladó kikiáltási ár
esetén 200 000 forint, 50 millió forintot meghaladó kikiáltási ár esetén 500 000 forint. A licitküszöböktől az árverezők
nem térhetnek el.
(13) Az a vételi ajánlat érvényes, amelynek összege – a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett érvényes
vételi ajánlat összegét.
(14) Az árverező a vételi ajánlatát nem vonhatja vissza.”
9. §		
Az R1. 32/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/A. § (1) Az elővásárlási jog gyakorlására az árverést követően a szerződés kifüggesztésének időtartama
alatt az általános szabályok szerint van lehetőség. A több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult esetén
a szerződő fél kiválasztására a 28. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(2) Az elővásárlási jog gyakorlása esetén a nyertes árverező részére az általa megfizetett árverési biztosítékot
az elővásárlásra jogosult tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő öt napon belül vissza kell
téríteni.”
10. §		
Az R1. a következő 32/B. §-sal és 32/C. §-sal egészül ki:
„32/B. § Az árverés eredménytelen, ha
a) nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) a felajánlott vételár nem érte el a kikiáltási árat.
32/C. § (1) Az árverésről készített jegyzőkönyv (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) tartalmazza:
a) az NFA megnevezését, címét, telefonszámát, számlájának számát, és a részéről eljáró nevét,
b) az árverés helyét, kezdetének és befejezésének időpontját,
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c) a földrészlet ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatait:
ca) a település nevét, a föld fekvését, a helyrajzi számot, területnagyságot, aranykorona értéket, tulajdoni hányadot,
cb) a művelési ágat,
cc) a földön fennálló telki szolgalmat, közérdekű használati jogot, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
haszonélvezeti jogot, törvényen alapuló haszonélvezeti jogot, zálogjogot,
cd) a földhasználati nyilvántartásba, illetve erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználatot és annak
időtartamát,
d) a kikiáltási árat,
e) a felajánlott legmagasabb vételár összegét,
f ) az árverési vevő és mellékletként (külön lapon) valamennyi licitet tevő árverező (a továbbiakban: licitáló) nevét,
természetes személyazonosító adatait, lakcímét és tárcsaszámát,
g) az árverésvezető nevét (megjelölve a kormányhivatal nevét, címét és telefonszámát),
h) a közjegyző nevét, irodájának címét,
i) a jelenlevők kérelmét és észrevételét, az észrevételekre adott válaszok tartalmát, a kérelmek és az észrevételek
alapján hozott intézkedéseket,
j) a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat és körülményeket.
(2) Az árverési jegyzőkönyvet és annak mellékleteit a közjegyző hitelesíti és az árverési vevő aláírásával látja el.
(3) A licitálók személyes adatait az (1) bekezdés f ) pontja szerint tartalmazó mellékletet az NFA köteles az árverésre
bocsátott földrészlet tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig megőrizni és az arról történt
tudomásszerzést követően haladéktalanul megsemmisíteni. A licitálók személyes adatait az NFA köteles zártan
kezelni, azokat kizárólag a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő licitáló személyének megállapítása
érdekében használhatja fel.”
11. §		
Az R1. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a nyertes árverező vagy a sorrend szerinti elsőhelyi elővásárlásra jogosult az NFA értesítésétől
számított 8 munkanapon belül a szerződéskötés érdekében az NFA-nak a föld fekvése szerint illetékes területi
szervénél neki felróható okból nem jelentkezik, vagy a hirdetményben előírt határidő alatt a szerződést neki
felróható okból nem köti meg, vagy a teljes vételárat nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől
visszalépett. Ilyen esetben a befizetett árverési biztosítékot elveszti és felelős a szerződéskötés meghiúsulásából
az NFA-t ért károkért, továbbá viselni köteles az NFA ebből fakadó költségeit. Az árverési jegyzőkönyv átvétele
értesítésnek minősül.”
12. §		
Az R1. IV. Fejezete a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) Ha a visszavásárlási joggal terhelt földrészletek vételárának kiegyenlítése pénzügyi intézmény által
nyújtott kölcsön felhasználásával történik, az NFA a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el, ha a pénzügyi intézmény
teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatával értesíti az NFA-t a kölcsönszerződés felmondásáról, és
az értesítésben – adatváltozás esetén újabb értesítésben –
a) megjelöli az értesítés keltének napján fennálló teljes követelését, valamint azt, hogy a követelés naponta milyen
összeggel (napi kamat) emelkedik, továbbá azt a bankszámlaszámot, ahova a követelés összegét utalni kéri, és
b) vállalja, hogy ha a követelése összegét a (2) bekezdés alapján a bankszámláján maradéktalanul jóváírják, nyolc
napon belül kiadja a jelzálogjog törlésére vonatkozó engedélyt.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő értesítés esetén az NFA él az államot megillető visszavásárlási
joggal, és a visszavásárlási ár összegéből a pénzügyi intézmény (1) bekezdés szerinti értesítésében megjelölt teljes
követelést az értesítésben, több értesítés esetén a legutolsó értesítésben meghatározott, a fizetés napjára számolt
napi kamatokkal növelten a pénzügyi intézmény részére legkésőbb az értesítés, több értesítés esetén az első
értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül megfizeti a pénzügyi intézmény által az értesítésben megadott
bankszámlára történő átutalás útján.”
13. §		
Az R1. 48. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az NFA megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy jogosult:)
„c) az ellenőrzés során, az ellenőrzéshez kapcsolódóan fényképfelvételt készíteni.”
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14. §		
Az R1. 49. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A használó jogosult:)
„c) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentés kapcsán – a megküldéstől számított tizenöt napon belül –
észrevételt tenni.”
15. §		
Az R1. 50/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a használó az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy hiányosan, illetve hibásan tesz eleget, úgy
az NFA az értéknövelő beruházások fennállásáról és azok értékéről a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, egyéb
adatok tekintetében a használót 15 napos határidővel felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiányosság
pótlására. E határidő elmulasztása a fennálló szerződés szempontjából lényeges kötelezettségszegésnek minősül.”
16. §		
Az R1. 50/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50/D. § (1) A Nemzeti Földalap vagyon-nyilvántartásának naprakész vezetése érdekében a kormányhivatal és
annak járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
a Magyar Államkincstár, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ kötelesek együttműködni az NFA-val.
(2) Az erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az állami erdők vagyonkezelőinek erdőgazdálkodási
tevékenységéről szóló beszámolót a tárgyévet követő év július 15-ig megküldi az NFA részére.”
17. §		
Az R1.
a)
5. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez (a továbbiakban: NFA)” szövegrész helyébe
az „az NFA-hoz”,
b)
33. § (2) bekezdésében az „NFA” szövegrész helyébe az „NFA és a közreműködő kormányhivatal”
szöveg lép.
18. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
31. § (4) bekezdése,
b)
35. § (1a) bekezdése,
c)
43. § (4) bekezdésében a „termőföld és a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi” szövegrész,
d)
48. § (2) bekezdés c) pontjában a „jelentéstervezetet, valamint a végleges – az el nem fogadott észrevételek
indokait is tartalmazó –” szövegrész,
e)
50/A. § (1) bekezdésében az „az NFA vagyon-nyilvántartási szabályzata” szövegrésze, valamint
f)
50/B. §-a.

2. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről,
továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
19. §		
A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes
földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő
38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § (1) Nem minősül telekalakítási eljárásnak a tulajdonosi jogokat gyakorló NFA kérelmére induló olyan
megosztási eljárás, amely a Nemzeti Földalapba tartozó, kizárólagos állami tulajdonban lévő földrészlet árverés
útján történő értékesítése céljából az erdő művelési ágú alrészlet önálló ingatlanná alakítására és a változás
ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányul.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást a földrészlet fekvése szerinti területileg illetékes telekalakítási hatóságként eljáró
járási (fővárosi kerületi) hivatal folytatja le.
(3) A megosztáshoz szükséges földmérési munkarészeket az Országos Erdőállomány Adattárból szolgáltatott
digitális állomány alapján kell elkészíteni és a változást az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajz
alapján kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti, az ahhoz kapcsolódó művelési ág változási, valamint a változás átvezetésére irányuló
eljárást rangsorban megelőző kérelmek elbírálására irányuló valamennyi eljárást soron kívül kell lefolytatni.”
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20. §		
Az R2. 40. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelemére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek
minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv.
16. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak]
„a) a kérelemben megjelölt földnek
aa) végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő, vagy
ab) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére irányuló
árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását, vagy”
(igazolja.)
21. §		
Az R2. 7. § (4) bekezdésében a „jóváhagyását” szövegrész helyébe a „jóváhagyását, továbbá a szerzési képesség
igazolására hatósági bizonyítvány kiállítását” szöveg lép.
22. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 286/2015. (X. 5.) Korm. rendelete
az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez
kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs
termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez
kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 286/2015. (X. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletében
foglalt táblázat 19. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 286/2015. (X. 5.) Korm. rendelethez
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(Első fokon eljáró hatóság)

(Másodfokon eljáró hatóság)

Pest Megyei
Kormányhivatal

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

(A beruházás
(1.)

(Beruházás megnevezése)

(Beruházás azonosítója)

megvalósításával
kapcsolatos eljárások)

„

19.

(Kiemelt
beruházásként
kipufogó
rendszerekhez
kapcsolódó
újgenerációs
termékek gyártását
eredményező
gyártóüzem és annak
építményei)

[Az 1. § (1) bekezdése
szerinti terület]

Erdő igénybevételi
eljárások

„

20208

V.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 143. szám

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 54/2015. (X. 5.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére
adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló
6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában, valamint a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés
25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható
szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.)
BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) nyugállományba helyezett: az a személy, akinek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel vagy annak
jogelődjével fennálló hivatásos szolgálati viszonya nyugállományba helyezéssel, vagy az öregségi, rokkantsági
nyugdíjjogosultságra, rokkantsági ellátásra való jogosultságra tekintettel szűnt meg – az ellátásra való jogosultság
időtartamára –, ideértve azokat is, akiknek nyugdíja a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetésről,
a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény alapján korhatár előtti ellátássá vagy
szolgálati járandósággá alakult át; továbbá az a személy, akit az elmúlt rendszerben politikai okból bocsátottak el
a Belügyminisztérium valamely szervétől és rehabilitálására a vonatkozó rendelkezés szerint sor került;”
2. §		
Az R. 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) központi gondozott: a hősi halottá vagy a szolgálat halottjává, valamint a Belügyminisztérium halottjává
minősített elhunyt özvegye, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti
árvaellátásra jogosult.”
3. §		
Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szociális és kegyeleti keret terhére a következő pénzbeli támogatások nyújthatók:
a) szociális segély,
b) születési segély,
c) beiskolázási segély,
d) képzési segély, valamint
e) temetési segély.”
4. §		
Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Szociális segélyben azt az igényjogosultat lehet részesíteni, akinek jövedelemcsökkenés vagy váratlan,
nagyösszegű kiadások miatt a megélhetése átmenetileg veszélybe került.
(2) A szociális segély egyszeri, nettó összege a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel nem haladhatja
meg
a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény által megállapított rendvédelmi illetményalap
(a továbbiakban: illetményalap) 250%-ának megfelelő összeget, ha a szociális támogatásról a területi jogállású szerv
vezetője dönt,
b) az illetményalap 480%-ának megfelelő összeget, ha a szociális támogatásról az országos parancsnok vagy
a központi szerv vezetője dönt, vagy
c) a belügyminiszter részére biztosított keret terhére adott segély esetén az illetményalap 600%-ának megfelelő
összeget.
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(3) Méltányolható esetben a belügyminiszter az illetményalap legfeljebb 800%-ának megfelelő összegű szociális
segélyt adhat.
(4) A központi gondozottak esetében a belügyminiszter az illetményalap legfeljebb 950%-ának megfelelő összegű
szociális segélyt adhat.”
5. §		
Az R. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. Képzési segély
9/A. § (1) A nappali tagozaton felsőoktatási tanulmányokat folytató központi gondozott árva gyermekek befejezett
tanulmányi félévet igazoló dokumentumok alapján, tanulmányi átlagtól függően képzési segélyben részesülhetnek,
amelynek mértékéről szociális kerete terhére a belügyminiszter dönt.
(2) A képzési segély minimuma az illetményalap 150%-a, maximuma az illetményalap 250%-a.”
6. §		
Az R. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv a hősi halott és a szolgálat halottja sírhelyének újraváltásához
az 1. melléklet szerint hozzájárulhat vagy költségeit átvállalhatja.”
7. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet az 54/2015. (X. 5.) BM rendelethez
Az R. 1. melléklet II. 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Hősi halott és a szolgálat halottja sírhelyének újraváltása: közeli hozzátartozó hiányában vagy annak
akadályoztatása, illetve rossz anyagi helyzete esetén a hősi halott, a szolgálat halottja sírhelyének újraváltása
a szolgáltató által kiállított számlával igazolt összeg erejéig.”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 40/2015. (X. 5.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014.
(V. 6.) OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Népjóléti bizottságba
Hirt Ferenc (Fidesz) helyett
dr. Zombor Gábort (Fidesz),
a Vállalkozásfejlesztési bizottságba
Kara Ákos (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Hirt Ferencet (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Schmuck Erzsébet s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2015. szeptember 29-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 407/2015. (X. 5.) 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 Patrick Kelly rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Írország magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2015. szeptember 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. szeptember 21.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05229-2/2015.
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A köztársasági elnök 408/2015. (X. 5.) 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 Thai Chun rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Kambodzsai Királyság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel.
Budapest, 2015. szeptember 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. szeptember 21.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05230-2/2015.

A Kormány 1708/2015. (X. 5.) Korm. határozata
többletforrás biztosításával kapcsolatos aktuális feladatokról
A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnöke
útján, a megélhetési bevándorlással kapcsolatos aktuális feladatok megvalósításához szükséges, már korábban
elkülönített 1016 millió forint összegű forrásból 381 millió forint összegű forrást a migrációs helyzettel kapcsolatos
belföldi tájékoztatási feladatok ellátása érdekében a Nemzeti Kommunikációs Hivatal költségvetésében
csoportosítson át.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnöke útján
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozata
a humán közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről
A Kormány
1. a területi különbségek csökkentése és a társadalmi felzárkózás elősegítése érdekében elfogadja a részére
bemutatott, a humán közszolgáltatások területi differenciálásáról szóló koncepciót (a továbbiakban: Koncepció),
melynek célja a helyi társadalmi szükségletekhez rugalmasan igazodni képes, célzott, az ágazatközi, komplex
eszközrendszert biztosító új szolgáltatások bevezetése, a mennyiségi és minőségi kapacitások koncentrált
biztosítása és a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentése;
2. a Koncepcióban foglalt célokat az alábbi alapelvek szerint kívánja elérni:
a)
a differenciálásnak illeszkednie kell az adott közszolgáltatás rendszerszintű átalakításához, illetve az átalakítás
nem zárhatja ki a differenciálás lehetőségét;
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b)

3.

4.

5.

6.

kerülendő új intézmények létrehozása, vagyis meglévő szervezetek feladatainak átalakításával kell
a felmerülő térségi szintű szolgáltatásszervezési feladatokat ellátni;
c)
a területileg kiegyensúlyozottabb hozzáférhetőséget, az egyenlő lehetőségek biztosítását fokozatosan kell
elérni úgy, hogy a javulás már 2018-tól érzékelhető legyen;
d)
a differenciálást az adott közszolgáltatáson belüli összes intézményfenntartó bevonásával és
együttműködésével kell megvalósítani;
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy hangolja össze az 1. pontban foglalt célkitűzéseket elősegítő
kormányzati szintű beavatkozásokat;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
felhívja az emberi erőforrások miniszterét az egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi,
és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális
szolgáltatásoknál a differenciálást szolgáló intézkedési terv kidolgozására, bemutatva a tervezett intézkedések uniós
fejlesztési és költségvetési hatásait, valamint várható eredményeit is;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. október 31.
felhívja a földművelésügyi minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy
készítsenek előterjesztést az általuk felügyelt közszolgáltatások területi differenciálását szolgáló intézkedésekről,
amelyek elősegítik a 4. pontban nevesített humán közszolgáltatások differenciálási beavatkozásait, bemutatva
a tervezett intézkedések uniós fejlesztési és költségvetési hatásait, valamint várható eredményeit is;
Felelős:
földművelésügyi miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. november 30.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 4. és 5. pont szerint elkészített intézkedési tervek mentén
– az operatív programokért és az államháztartásért felelős miniszterekkel történő előzetes egyeztetés alapján –
tegyen javaslatot a Kormány részére a Koncepció megvalósítását szolgáló intézkedésekről, bemutatva
a finanszírozási hatásokat is.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1710/2015. (X. 5.) Korm. határozata
a magyarországi, kínai nyelven folytatott alapfokú oktatás feltételeinek fejlesztésére és a középfokú oktatás
kialakításának céljaira fordítandó források biztosításáról
A Kormány
1. döntött arról, hogy a magyarországi, kínai nyelven folytatott alapfokú oktatás feltételeinek fejlesztése és
a középfokú oktatás kialakítása érdekében 743 425 ezer forint támogatást biztosít Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat részére a XV. kerületi Neptun utcai iskola épületének fejlesztésére,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy a 2016. évben gondoskodjanak az 1. pontban
meghatározott összeg biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1711/2015. (X. 5.) Korm. határozata
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap adósságkonszolidációjáról és a feladatellátásához nem
szükséges állami tulajdonú ingatlanok tulajdonosi joggyakorlásának visszaadásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az állam a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap fennálló 35 570,14 millió forint
tőkeösszegű ingatlanfinanszírozási hitelét és 11 578,95 millió forint összegű forgóeszközhitelét a 2015. év során
átvállalja;
2. felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy az 1. pontban szereplő hitelátvállalásokhoz szükséges törvényi
felhatalmazás érdekében – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41/A. §-ával összhangban – készítse
elő a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosítását;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – tegye meg a szükséges intézkedéseket
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, annak feladatellátásához
nem szükséges, per-, teher- és igénymentes állami tulajdonú ingatlanok tulajdonosi joggyakorlásának a MNV Zrt.
részére történő átadását tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény 137/D. §-a szerinti megállapodás megkötése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti törvényjavaslat országgyűlési elfogadásához igazodóan
4. felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnökét, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti
megállapodás Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által történő megkötéséről.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1712/2015. (X. 5.) Korm. határozata
Magyarország Állandó NATO Képviseletének a brüsszeli új NATO-székházban történő elhelyezéséhez
szükséges pénzügyi források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a külgazdasági és külügyminiszter az új NATO-székházban található magyar Állandó NATO Képviselet
delegációs területének kiépítéséhez, berendezéséhez és költöztetéséhez szükséges beszerzéseket – legfeljebb 360 millió
forint erejéig – lefolytassa azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési
szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
az 1. pontban meghatározott célra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (3) bekezdése
alapján engedélyezi, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címbe sorolt, legfeljebb
az 1. pontban megjelölt összeg mértékéig történő éven túli kötelezettség vállalását;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a honvédelmi minisztert, hogy
az 1. pontban meghatározott feladatokhoz szükséges fedezetet biztosítsa a Külgazdasági és Külügyminisztérium
számára azzal, hogy a Honvédelmi Minisztérium hozzájárulása a felmerült kiadások 50%-a, de legfeljebb 180 millió forint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1713/2015. (X. 5.) Korm. határozata
a Kistelek város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási
célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Kistelek város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint
0315/27 és 0315/28 helyrajzi számú földrészleteket, és az ezen földrészletekből a telekalakítási, valamint fekvéshatár
változást eredményező eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1714/2015. (X. 5.) Korm. határozata
az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv
(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Jegyzőkönyv szövegének – a megerősítés
fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. felhívja az igazságügyi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövegének
végleges megállapítását követően, az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló
kormány-előterjesztésben a Jegyzőkönyv kihirdetésének előkészítéséről is gondoskodjanak.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
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