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III.

21475

Kormányrendeletek

A Kormány 326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári
légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási
tervről
A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya a Magyarország légterében és területén 19 főnél több utas szállítására alkalmas polgári
légijárművel történt légiközlekedési balesetekre terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed:
a)
a légiközlekedési hatóságra,
b)
a közlekedésbiztonsági szervre,
c)
a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,
d)
az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságra és az önkéntes tűzoltó egyesületre,
e)
az állami mentőszolgálatra,
f)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,
g)
a terrorizmust elhárító szervre,
h)
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 7. §-ában meghatározott kormányzati koordinációs szervre,
i)
a megyei, a fővárosi és a helyi védelmi bizottságokra,
j)
a körzeti repüléstájékoztató és a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezetre,
k)
a légiközlekedési hatóság által kiállított érvényes működési engedéllyel rendelkező, Magyarországon
bejegyzett légifuvarozóra,
l)
a repülőtér üzemben tartóra,
m)
a légijármű karbantartó és javító szervezetre,
n)
a földi kiszolgálási tevékenységet végző szervezetre.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
nemzeti vészhelyzeti terv karbantartása: a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti
terv mellékletében szereplő adatok, elérhetőségek naprakészségének biztosítása;
2.
nemzeti vészhelyzeti terv módosítása: az 1. pontban meghatározottak kivételével a polgári légiközlekedési
balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti terv tartalmának érdemi megváltoztatása, amely a 3. §
(3) bekezdésben foglaltak szerinti jóváhagyást igényel.

3. A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti terv
3. §

(1) A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti terv (a továbbiakban: nemzeti vészhelyzeti
terv) légiközlekedési baleset bekövetkezése esetén az 1. § (2) bekezdésében felsorolt szervezetek együttműködési
kötelezettségének módját szabályozza technikai-szakmai előírások megállapításával. A nemzeti vészhelyzeti terv
alapján ezen szervezetek saját kényszerhelyzeti terveik megvalósítása figyelembevételével szakmai tevékenységük
összehangolására kötelesek.
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(2) A nemzeti vészhelyzeti terv részletes szabályokat állapít meg
a)
a vészhelyzeti terv aktiválása (polgári légiközlekedési baleset bekövetkezése esetén a terv alkalmazásának
megkezdése);
b)
az érintett szervezetek feladatai;
c)
a riasztási és értesítési rend;
d)
a kárhelyszín biztosítása és felszámolása;
e)
a vészhelyzeti kommunikáció; valamint
f)
az 5. §-ban meghatározott referens feladatai
vonatkozásában.
(3) A nemzeti vészhelyzeti terv elkészítéséről a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.
A nemzeti vészhelyzeti tervet és annak módosítását a miniszter a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és
az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével hagyja jóvá.
(4) A nemzeti vészhelyzeti tervet folyamatosan karban kell tartani és szükség esetén, de legalább háromévente
meg kell vizsgálni célszerűségét, a hatályos jogszabályoknak és szervezeti szabályoknak való megfelelőségét,
alkalmazhatóságát. A nemzeti vészhelyzeti terv karbantartása a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, módosítása
a miniszter feladata.
(5) A nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a közlekedésbiztonsági szerv
értékeli a nemzeti vészhelyzeti terv végrehajtását, és amennyiben szükséges, 180 napon belül ajánlást fogalmaz
meg az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szervezetnek.
(6) Az ajánlás címzettje az ajánlás kézhezvételétől számított 90 napon belül írásban tájékoztatást ad a hivatásos
katasztrófavédelmi szervnek és a közlekedésbiztonsági szervnek az ajánlás elfogadásáról, vagy az azzal való
– indokolással ellátott – egyet nem értéséről, és az ajánlás alapján tervezett vagy megtett intézkedésről,
az intézkedés bevezetése határidejének megjelölésével.

4. A nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazásában közreműködő szervezet tevékenysége
4. §

(1) Az 1. § (2) bekezdésében szereplő szervezetek a nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazása során egymással
együttműködnek. A szervezet saját működésére vonatkozó szabályozása nem lehet ellentétes a nemzeti
vészhelyzeti terv rendelkezéseivel.
(2) A nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazhatóságának fenntartása érdekében az 1. § (2) bekezdésében meghatározott
szervezet belső szabályozásának, eljárási rendjének és kényszerhelyzeti tervének a nemzeti vészhelyzeti tervet
érintő módosításáról írásban haladéktalanul értesíti a hivatásos katasztrófavédelmi szervet és a minisztert.
(3) A nemzeti vészhelyzeti terv hatékony végrehajtása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott együttműködő szervezetek közül a gyakorlat tervezett időpontját legalább
60 nappal megelőzően kijelöli azokat a szervezeteket, amelyek legalább évente együttes törzsvezetési gyakorlatot,
és legalább kétévente rendes gyakorlatot tartanak. A gyakorlatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
koordinálja. A gyakorlatok végrehajtását a gyakorlatozást követő 30 nappal a szervezetek értékelik és az értékelés
eredményéről tájékoztatják a minisztert.
(4) A (3) bekezdés szerinti gyakorlat végrehajtásával kapcsolatban felmerült költséget az a szerv viseli, amelynél
a költség felmerült.

5. §		
A légiközlekedési balesetek áldozatai és e személyek hozzátartozói számára történő segítségnyújtásban
közreműködő, a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikk (3) bekezdésében meghatározott
referenst a külpolitikáért felelős miniszter javaslatára a miniszter jelöli ki.

5. A polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági
segítségnyújtási terv
6. §

(1) Az 1. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott szervezet a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok
hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervet (a továbbiakban: légitársasági segítségnyújtási terv)
készít. A légitársasági segítségnyújtási terv nem tartalmazhat a nemzeti vészhelyzeti terv rendelkezéseivel ellentétes
előírásokat.
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(2) A légitársasági segítségnyújtási tervnek tartalmaznia kell legalább a hozzátartozókkal való kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás és az azonnali és hatékony segítségnyújtás és az érintett szervezetekkel való együttműködés
módját. A légitársaságnak biztosítania kell az utaslista azonnali megismerhetőségét a légi személyszállítás
szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a légiközlekedésről szóló 1995. évi CXVII. törvény
27/A. §-ában foglalt adatvédelmi szabályok figyelembevételével, biztosítania kell továbbá a balesetekre való
felkészülést és az ehhez szükséges személyi és tárgyi erőforrások azonnali rendelkezésre állását.
(3) Az 1. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott szervezet a légitársasági segítségnyújtási tervet és annak
módosítását a légiközlekedési hatósághoz nyújtja be. A légiközlekedési hatóság a légitársasági segítségnyújtási terv
jogszabályoknak való megfelelőségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

6. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) A nemzeti vészhelyzeti tervet e rendelet hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül kell elkészíteni.
(3) Az 1. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott azon szervezetnek, amely a rendelet hatálybalépésének
időpontjában nem rendelkezik hatóság által jóváhagyott segítségnyújtási tervvel, a segítségnyújtási terv
jóváhagyása iránti kérelmét e rendelet hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül kell benyújtania
a légiközlekedési hatóságnak.

8. §		
Ez a rendelet a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
21. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól
A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés i) és j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya kiterjed:
a)
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 23. §
(3) bekezdésében szabályozott egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységet végző geodéziai
tervezési és geodéziai szakértői szakmagyakorlási tevékenységet (a továbbiakban együtt: szakmagyakorlási
tevékenység) folytatók körére és tevékenységük folytatásának feltételeire, a jogosultság megállapítására és
a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra,
b)
az eljáró hatóság kijelölésére,
c)
a geodéziai tervezési és a geodéziai szakértői tevékenység során – az igazságügyi szakértőkről szóló törvény
szerint igazságügyi szakértői tevékenység kivételével – végezhető feladatok körére,
d)
az Fttv. 29/B. § (1) bekezdésében meghatározott szerv által a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó
szabályok be nem tartása esetén alkalmazható jogkövetkezmények megállapítására.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
bejelentés: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti bejelentés;
2.
vállalkozás: gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a Szolgtv. szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás;
jogosultság: a névjegyzéket vezető szerv által engedélyezett és névjegyzékbe vett szakmagyakorlási
tevékenység végzésének való megfelelés;
letelepedés: a Szolgtv. szerinti letelepedés;
szakmagyakorló: szakmagyakorlási tevékenységet folytató, jogosultsággal rendelkező személy;
tagállam: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállamként meghatározott
állam;
tagállami állampolgár: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállami
állampolgárként és tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személyként meghatározott személy.

2. Engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységek
3. §

(1) Geodéziai tervezői minősítés szükséges az építmények tervezésével, megvalósításával, működtetésével,
vizsgálatával kapcsolatos következő geodéziai feladatok irányításához, minőségtanúsításához:
a)
építménytervezés célját szolgáló tervezési alaptérképek készítése,
b)
építmények geodéziai kitűzése, geodéziai művezetése,
c)
építési feladatok geodéziai irányítása és ellenőrzése,
d)
a megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése,
e)
közművezetékek geodéziai bemérése, analóg alapanyagon lévő szakági térképek, helyszínrajzok digitális
átalakítása, térképezése,
f)
műszaki térinformatikai rendszerek újonnan előállítandó térképi alapjainak létrehozása, és azok
változásvezetése,
g)
településtervezéshez, területrendezéshez, településfejlesztéshez szükséges térképek készítése.
(2) Természetes tereptárgyak, illetve építmények mozgás- és deformáció vizsgálati méréseit geodéziai tervezői
minősítéssel rendelkező földmérő végezhet.
(3) Geodéziai szakértői minősítéssel a szakterületen teljes körűen végezhető az építmények tervezésével,
megvalósításával, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati
összefüggéseinek értékelése, és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás,
javaslattétel.

3. A minősítést végző és a névjegyzéket vezető szerv
4. §

(1) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamara (a továbbiakban: területi kamara) titkára,
másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) főtitkára folytatja le a minősítési eljárást.
(2) A geodéziai tervezőknek és a geodéziai szakértőknek az Fttv. 29/B. §-ában meghatározott közhiteles nyilvántartását
az MMK a területi kamaráinak adatszolgáltatása alapján, országos összesítésben vezeti és honlapján folyamatosan és
ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

4. Geodéziai tervezői és geodéziai szakértői tevékenység végzésének feltételei
5. §

(1) Geodéziai tervező az a személy lehet, aki az Fttv. 29/B. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételeknek
megfelel, a lakóhelye szerinti területi kamara tagja és
a)
földmérő igazolvánnyal,
b)
a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.)
VM rendeletben meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettséggel,
c)
5 év szakmai gyakorlattal,
d)
a 10. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő referenciamunkákkal, valamint
e)
a 13. §-ban meghatározott szakmai minősítő vizsgával (a továbbiakban: vizsga)
rendelkezik.
(2) Geodéziai szakértő az a személy lehet aki
a)
10 év szakmai gyakorlattal,
b)
legalább 5 éve geodéziai tervezői minősítéssel, és
c)
legalább 5 db, a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott referencia munka irányítói tervezői gyakorlatával
rendelkezik.
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(3) A geodéziai tervezői minősítés betűjele GD-T.
(4) A geodéziai szakértői minősítés betűjele GD-Sz.
6. §		
Geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői tevékenységet az folytathat, aki az MMK nyilvántartása alapján
geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői minősítéssel rendelkezik.
7. §

(1) Geodéziai tervezői és geodéziai szakértői tevékenységet az a vállalkozás végezhet, amelynek legalább egy
tagja vagy munkavállalója rendelkezik geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítéssel, a tag vagy
a munkavállaló a tevékenység tényleges végzésében részt vesz, és a vállalkozás a munkavállalót legalább heti
20 órában foglalkoztatja.
(2) A vállalkozás által folytatható tevékenység terjedelme azonos a tag, munkavállaló jogosultságának terjedelmével.

5. A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének és bejelentésének általános szabályai
8. §

(1) A szakmagyakorlási tevékenység
a)
engedélyezése,
b)
engedélyének meghosszabbítása,
c)
folytatásának szüneteltetése,
d)
folytatásának megtiltása és a tevékenységet folytató szakmagyakorló névjegyzékből való törlése,
e)
folytatója által az engedélyének kérelemre történő visszavonása és a névjegyzékből való törlése
iránt kezdeményezett vagy saját hatáskörben indított eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai szerint, míg a vállalkozások
szakmagyakorlási tevékenységének bejelentésére irányuló eljárást a Szolgtv. szabályai szerint kell lefolytatni.
(2) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához,
papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és a jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez,
a szakmagyakorlási jogosultsági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban:
e-rendszer) a kérelmező részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet
(a továbbiakban: elektronikus tárhely) biztosít.
(3) Az elektronikus tárhely igényléséhez – a papír alapon történő benyújtás esetét kivéve – a kérelmezőnek vagy
meghatalmazottjának a Ket. rendelkezése szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatással történt azonosítást
követően regisztrálnia kell az e-rendszerben. A kérelmező vagy meghatalmazottja regisztrációval – külön bírálat és
döntés nélkül – automatikusan hozzáférést kap a saját tárhelyéhez.
(4) Az elektronikus tárhely dokumentumaiba a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtása
előtt csak a tárhely gazdájaként a kérelmező vagy meghatalmazottja, továbbá a kérelmező vagy meghatalmazottja
hozzájárulásával az eljáró területi kamara elnöksége tekinthet bele.
(5) Az elektronikus tárhely a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásáig áll a kérelmező
rendelkezésére.
(6) A kérelmező a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítását a kérelem benyújtása előtt kérelmezheti
a területi kamara elnökségétől.

6. A geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítés iránti kérelem
9. §

(1) A geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítés iránti kérelmet az 1. mellékletben szereplő adatlapon,
a területi kamarához kell benyújtani
a)
papír alapon vagy elektronikus adathordozón (személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton),
valamint
b)
elektronikusan,
ba)
párbeszédre épülően (online),
bb)
amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülően (offline).
(2) A geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítés iránti kérelemhez csatolni kell:
a)
a szakmai önéletrajzot,
b)
a felsőfokú szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél (3) bekezdés szerinti másolatát,
c)
geodéziai tervezői minősítési kérelem esetében
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ca)
cb)

(3)

(4)

(5)

(6)

a 10. § (1) bekezdésében meghatározott, legalább 10 db referenciamunkát tartalmazó jegyzéket,
a 10. § (1) bekezdése szerinti referenciamunkák közül a kérelmező által jelentősebbnek ítélt öt
munka tervtári dokumentációjának digitális másolatát, nem módosítható digitális fájlformátumban,
d)
geodéziai szakértői minősítési kérelem esetében a geodéziai tervezői minősítés megszerzését követően
végzett, a szakértői jártasságot alátámasztó szakmai tevékenység részletes bemutatását,
e)
a névjegyzékbe vételi eljárással kapcsolatos, miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj
befizetésének igazolását,
f)
három hónapnál nem régebbi, az Fttv. 29/B. § (4) bekezdés b) és c) pontjában előírtakat igazoló hatósági
erkölcsi bizonyítványt.
A felsőfokú szakirányú szakképzettséget az oklevél hiteles másolatával, vagy az eredeti dokumentum egyidejű
bemutatása esetén benyújtott egyszerű másolattal kell igazolni, amelyre az illetékes területi kamara rájegyzi
az eredetivel való egyezés tényét, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre.
A területi kamara – a kérelem adathordozó anyagától függetlenül – a beérkezett iratról elektronikus másolatot
készít, majd a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de legkésőbb az azt követő munkanapon
feltölti ügyintézésre az e-rendszerbe. Az e-rendszer a kérelem és mellékletei feltöltésekor a kérelmezőnek
automatikusan értesítést küld az ügy azonosítójáról, amelyre tekintettel az eljárás megindulásáról a területi kamara
titkára külön értesítést nem küld.
A papír alapon benyújtott kérelmet a mellékleteivel együtt – az elektronikus másolat e-rendszerbe való feltöltését
követően – a területi kamara titkára visszaküldi a kérelmezőnek. Kérelem és mellékletei alatt – az e-rendszerbe való
feltöltést követően – az elektronikus másolatot kell érteni.
Amennyiben a tényállás tisztázásához vagy egyenértékűségi vizsgálat miatt szükséges, a területi kamara titkára
bekérheti az eredeti kérelmet és a mellékleteit.

7. Geodéziai tervezői referenciamunka
10. §

(1) Geodéziai tervezői referenciamunkának kell elfogadni az 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
szakképzettség megszerzése után elvégzett, a 3. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott munkákat.
(2) Referenciamunkaként olyan geodéziai dokumentáció fogadható el, amelynek földmérési munkarészein a kérelmező
készítőként, közreműködőként szerepel, és amely munkát geodéziai tervezői minősítéssel rendelkező földmérő
tanúsított.
(3) A referenciamunkákat a 2. melléklet szerinti adatlapon kell igazolni.

8. A döntés meghozatala
11. §

(1) Ha a kérelemhez benyújtandó dokumentumok hiányosak, a területi kamara titkára 15 napos határidő
megjelölésével a kérelmezőt a hiányok pótlására hívja fel. Ismételt hiánypótlási felhívás kibocsátására nincs
lehetőség.
(2) A területi kamara titkára a minősítéshez kötött szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmet és
a benyújtott dokumentumokat a beérkezésüktől, hiánypótlás esetén az utolsó pótolt dokumentum beérkezésétől
számított 15 napon belül a (3) bekezdésben foglalt vizsgálat elvégzése, valamint a 13. § szerinti szakmai minősítő
vizsga lefolytatása érdekében továbbítja a Földmérő Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) titkárának.
(3) A Bizottság a szakértői vélemény megadásakor vizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e a szakmagyakorlási
tevékenysége engedélyezése feltételeinek.
(4) A Bizottság a geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítés megadásával kapcsolatos szakértői
véleményét 21 napon belül megküldi a területi kamara titkárának.
(5) A geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítés megadásáról a területi kamara az Fttv. 29/B. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján dönt. A területi kamara döntését írásban közli a kérelmezővel.

9. A Földmérő Minősítő Bizottság
12. §

(1) A Bizottság elnökből és nyolc tagból áll.
(2) A Bizottság elnökét a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki és bízza meg.
(3) A Bizottság tagjai közé a miniszter felkérésére
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(5)
(6)
(7)

(8)
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a)
az MMK elnökének javaslata alapján, az MMK tagjai, vagy alkalmazottai közül a titkári teendőket ellátó egy fő,
b)
az MMK elnökének javaslata alapján az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata tagjai közül öt fő,
c)
a szakirányú felsőoktatási intézmények vezetőjének javaslatára egy-egy fő földmérési szakirányú oktató
kerül 5 évre megbízásra.
Bizottsági tagnak az jelölhető, aki legalább 5 éve geodéziai tervezői minősítéssel, illetve korábbi jogszabály alapján
kiadott geodéziai tervezői jogosultsággal rendelkezik.
A Bizottság működési költségeinek biztosításáról az MMK gondoskodik.
A Bizottság üléseit a kérelmek száma által igényelt gyakorisággal, de legalább negyedévenként tartja. A Bizottság
üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
A Bizottság határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A Bizottság napirendjére és határozataira az elnök
tesz javaslatot. A Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel fogadja el. Egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata
dönt.
A Bizottság működését ügyrendjében szabályozza, amelyet alakuló ülésén fogad el.

10. A szakmai minősítő vizsga
13. §

(1) A geodéziai tervezői minősítést kérelmezőnek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie.
(2) A vizsga követelményeit a Bizottság határozza meg és az MMK azt honlapján közzéteszi.
(3) A vizsgát a Bizottság titkára szervezi és az MMK közreműködésével bonyolítja le. A Bizottság titkára, amennyiben
szükséges, a Bizottság soron következő ülését megelőzően megszervezi a vizsga lebonyolítását.
(4) A vizsga díja 28 000 Ft, amelyet a vizsgát megelőzően a szervezés és lebonyolítás költségeire az MMK részére kell
befizetni.
(5) Vizsgára az a kérelmező bocsájtható, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek és
bemutatta a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást.
(6) A vizsga eredményes, ha a kérelmező mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgát teljesíti. Az írásbeli vizsga eredményes,
ha a vizsgateszten elérhető pontok számának legalább 51%-át a vizsgázó teljesíti. Szóbeli vizsgán csak az vehet
részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt. A szóbeli vizsga eredményes, ha azt a vizsgabizottság több mint 50%-a
eredményesnek minősíti.
(7) Az eredménytelen vizsga ismételhető. A javítóvizsga első alkalommal ingyenes, ezt követően a díja a vizsga díjával
azonos.
(8) A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára
jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési
kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 Ft
levonásra kerül.

11. Az egységes elektronikus névjegyzék vezetése
14. §

(1) A geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítés megadását követően a kérelmező lakóhelye szerint
illetékes területi kamara titkára a geodéziai tervezőt, illetve a geodéziai szakértőt nyilvántartásba veszi és e tényről
a 3. melléklet szerinti igazolást állítja ki.
(2) Az Fttv 29/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértő minősítési számát
(a továbbiakban: minősítési szám) a geodéziai tervező vagy geodéziai szakértő területi kamarai tagsági
nyilvántartási számából kell képezni, kiegészítve azt a geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői minősítés
betűjelével.
(3) A geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező az Fttv. 29/B. § (2) bekezdésében
foglalt adatainak változását 30 napon belül köteles bejelenteni a területi kamarához, amely a változást átvezeti
a nyilvántartásban.

12. Szakmagyakorlást végző vállalkozások névjegyzéke
15. §

(1) Ha a szakmagyakorlási tevékenységet a vállalkozás üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatja, akkor
a szakmagyakorlási tevékenységet a vállalkozás köteles bejelenteni a területi kamarának, igazolva a 7. §-ban foglalt
követelményeknek való megfelelőséget.
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(2) A bejelentést a 9. § (1) bekezdésében meghatározott módon kell megtenni. Az illetékes területi kamara a bejelentés
megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e az előírt követelményeknek.
(3) A területi kamara a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül,
a)
ha a bejelentés megfelel az előírt követelményeknek, a vállalkozást nyilvántartásba veszi, mely tényről
igazolás megküldésével a bejelentőt értesíti,
b)
ha a bejelentés nem felel meg az előírt követelményeknek, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett
hiánypótlásra hívja fel a bejelentőt.
(4) Amennyiben a bejelentő a (3) bekezdés b) pontja szerinti hiánypótlásnak nem, vagy nem megfelelően tesz eleget,
a területi kamara titkára a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetés
mellett a bejelentés nyilvántartásba vételét határozattal megtagadja.
(5) A bejelentésről készített igazolásnak tartalmaznia kell
a)
a területi kamara megnevezését, a bejelentés iktatási számát és az ügyintéző nevét,
b)
a bejelentő vállalkozás megnevezését, székhelyét,
c)
a bejelentett tevékenység megjelölését, a szakmagyakorlási szakterület megnevezését,
d)
a bejelentés napját,
e)
a szakmagyakorlási tevékenységet bejelentő vállalkozásnak a tervező- és szakértő mérnökök, valamint
építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kamtv.) 43. § (3) bekezdésében
meghatározott nyilvántartás szerinti nyilvántartási számát (a továbbiakban: vállalkozás nyilvántartási száma),
valamint a (6) bekezdés szerinti névjegyzéki jelölését,
f)
azt, hogy a szakmagyakorlási tevékenység végzésére a vállalkozás – a határon átnyúló szolgáltatásra
vonatkozó bejelentés kivételével – határozatlan időre, vagy a bejelentésben meghatározott ideig jogosult.
(6) A területi kamara a bejelentő vállalkozás számára a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg névjegyzéki jelölést ad
ki, amely tartalmazza a területi kamara kódját, a vállalkozásnak a Kamtv. 43. § (3) bekezdésében meghatározott
nyilvántartás szerinti nyilvántartási számát, egyéni vállalkozó esetében a természetes személy minősítési számát,
valamint a „C” betűjelet.
(7) A vállalkozásra vonatkozó bejelentés alapján a területi kamara a Kamtv. 43. § (3) bekezdésében meghatározott
adattartalmú névjegyzéket vezet.
16. §		
A területi kamara eltiltja a tevékenység folytatásától és ezzel egyidejűleg – a névjegyzéki jelölés hatálytalanítása
mellett – a névjegyzékből törli azt a vállalkozást, amely
a)
a bejelentésben valótlan adatot közölt vagy valótlan hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt
feltételeknek való megfelelésről és ezt a hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy
b)
a jogszabályban előírt feltételekkel már nem rendelkezik.

13. A minősítés meghosszabbítása
17. §

(1) Kérelemre a területileg illetékes kamara a geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítést az Fttv. 29/B. §
(6) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának igazolása esetén 5 évvel meghosszabbítja.
(2) A meghosszabbítás iránti kérelemhez az (1) bekezdésben meghatározott igazolások másolatát a területi kamara
titkárához kell benyújtani. Nem szükséges benyújtani az MMK által akkreditált, az MMK e-mérnök rendszerében
nyilvántartott rendezvények igazolásait.
(3) A geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői minősítés lejártát 30 nappal megelőzően az MMK a geodéziai
tervezőt, illetve geodéziai szakértőt értesíti a minősítés lejártának időpontjáról.
(4) Amennyiben a geodéziai tervező, illetve geodéziai szakértő az (1) bekezdésben meghatározott érvényesség
meghosszabbítását annak érvényességi idején belül nem kéri, a területi kamara a geodéziai tervezőt, illetve
geodézia szakértőt az Fttv. 29/B. § (2) bekezdésében foglalt nyilvántartásból törli.

14. Továbbképzés
18. §

(1) A miniszter által jóváhagyott szakirányú továbbképzéseket az MMK szervezi a Továbbképzési Szabályzatában
meghatározott szabályok szerint.
(2) A továbbképzés más oktatásokkal, konferenciákkal és egyéb szakmai rendezvényekkel közös lebonyolítása során
az MMK vonatkozó szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
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(3) Az a geodéziai tervezői és a geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező teljesíti a továbbképzési kötelezettségét,
aki évente legalább 4 pontot és az 5 éves továbbképzési időszakban összesen legalább 20 pontot ér el.
(4) Az MMK gondoskodik a miniszter által jóváhagyott továbbképzés témáinak kiválasztásáról, a tananyagok
elkészítéséről és az oktatók megbízásáról.
(5) A továbbképzésen való részvételt az MMK a közhiteles nyilvántartásában vezeti és nyilvántartja.

15. A minősítés szüneteltetése
19. §

(1) A geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői tevékenység folytatása a szakmagyakorló kérelmére a területi
kamara titkárának a határozata alapján szüneteltethető. A kérelemben a szünetelés kezdő időpontját és várható
tartamát meg kell jelölni.
(2) A szüneteltetés tényét a nyilvántartásban jelezni kell. A szüneteltetés időtartama alatt a szüneteltetett
szakmagyakorlási tevékenység nem végezhető.
(3) A szünetelés idejét a továbbképzési időszak számításakor figyelmen kívül kell hagyni.

16. A minősítés felfüggesztése és visszavonása
20. §

(1) A geodéziai tervezői vagy a geodéziai szakértői munkával kapcsolatban szakmai vagy etikai vétségre hivatkozva
panasszal lehet élni, amelyet a panasz benyújtójának lakóhelye szerint illetékes területi kamarához kell írásban
benyújtani.
(2) A panasznak tartalmaznia kell:
a)
a panaszos nevét és lakcímét,
b)
a panaszolt nevét és a geodéziai tervezői, geodéziai szakértői minősítés számát,
c)
a panaszos sérelmére elkövetett cselekmény leírását,
d)
a rendelkezésre álló bizonyítékokat és dokumentumokat, amelyek a panaszt alátámasztják.
(3) A benyújtott panaszt a kamara köteles megvizsgálni, amennyiben a (2) bekezdésben foglalt alaki tartalomnak
megfelel. Ennek hiányában a panaszost határidő megjelölésével a területi kamara titkára hiánypótlásra szólítja fel.
(4) A panasz vizsgálata során a területi kamara titkára a panaszban érintett feleket meghallgatja és kikéri a Bizottság
véleményét.

21. §

(1) Szakmai vagy etikai vétség esetén – a Bizottság szakértői véleménye alapján – a kamara titkára az alábbi döntést
hozhatja:
a)
írásbeli figyelmeztetésben részesíti a panaszoltat, amennyiben
aa)
munkája során elmulasztotta a megbízó teljes körű tájékoztatását a megbízásával kapcsolatos
hatályos jogszabályi előírásokról,
ab)
munkavégzése során nem tartotta be a szakmai jogszabályi előírásokat;
b)
a panaszolt minősítését felfüggeszti 2 évre, amennyiben
ba)
a geodéziai tervező, illetve geodéziai szakértő sorozatosan megszegi az Fttv. 28. § (2) bekezdésében
foglalt minőségi előírásokat,
bb)
a jogszabályban előírt földmérési adatokat jogosulatlanul, vagy díj megfizetése nélkül használja fel,
bc)
munkája során nem a jogszabályban előírt állami alapadat-adatbázisok adatait használta fel;
c)
visszavonja a minősítést a panaszolttól, ha
ca)
tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen eltiltotta,
cb)
bebizonyosodik, hogy valótlan adatok alapján készített munkarészeket,
cc)
bizonyíthatóan a megbízóját szándékosan félrevezette vagy megtévesztette,
cd)
5 éven belül harmadszor kellene írásbeli figyelmeztetésben részesítenie.
(2) A felfüggesztés időtartama alatt a geodéziai tervező vagy geodéziai szakértő minősítéshez kötött tevékenységet
csak geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező személy minőségtanúsításával végezhet.
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17. A geodéziai tervezői és a geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező személy névjegyzékből való
törlése
22. §

(1) A geodéziai tervezői és geodéziai szakértői névjegyzékből törölni kell a minősített nyilvántartottat, amennyiben
a)
ezt kérelmezi,
b)
a nyilvántartott elhalálozott,
c)
a 17. § (4) bekezdésében foglalt eset áll fenn,
d)
a nyilvántartott az Fttv. 29/B. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak nem felel meg,
e)
a továbbképzési kötelezettségét a nyilvántartott a 18. § (3) bekezdése szerinti öt éves időszakban nem
teljesíti és azt az öt éves időszak lejártát követő egy éven belül sem teljesíti,
f)
a területi kamara a 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogerős döntést hozott a nyilvántartott
vonatkozásában,
g)
a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követően merült fel olyan tény vagy adat, amely
a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé,
h)
a nyilvántartott a bejelentésben valótlan adatközlést, vagy nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt
feltételekkel való rendelkezéséről és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés
igazolja,
i)
a nyilvántartottat a területi mérnöki kamarából a Kamtv. 34/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint kizárták,
j)
a nyilvántartott a tevékenység folytatásához szükséges jogosultsága felfüggesztésének időtartama alatt
végez szakmagyakorlási tevékenységet,
k)
a nyilvántartott kamarai tagsága megszűnik.
(2) A geodéziai tervezői és geodéziai szakértői névjegyzékből törölt személy az Fttv. 29/B. § (1) bekezdésében foglalt
munkák végzésére nem jogosult.
(3) Ha a névjegyzékből való törlésre az (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a jogosultság csak a továbbképzési
kötelezettség igazolása után engedélyezhető ismételten.
(4) Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlésre
az (1) bekezdés i) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat jogerőre
emelkedésétől számított három éven belül a névjegyzékbe nem vehető fel.
(5) A névjegyzékből való törlést követően a szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a területi kamara tíz évig őrzi meg.
(6) Igazságügyi szakértői tevékenységet is végző geodéziai szakértő szakmagyakorlási tevékenységének megtiltásáról,
névjegyzéki törléséről, illetve a 20. § (1) bekezdésében említett szüneteltetésről szóló határozatát a területi kamara
az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetését végző szervvel is közli.

18. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
23. §

(1) A valamely tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult
szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) Magyarország területén történő letelepedés nélkül, a Szolgtv. szerinti
szabad szolgáltatásnyújtás keretében akkor folytathatja ugyanezt a szakmagyakorlási tevékenységet, ha
az e rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel rendelkezik.
(2) A szolgáltató határon átnyúló szolgáltatás keretében történő szakmagyakorlási tevékenység folytatására irányuló
szándékát köteles az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamarához bejelenteni. A bejelentést évente kell megtenni.
(3) A bejelentéshez magyar nyelvű fordításban mellékelni kell a szolgáltató
a)
nevét, címét, a folytatni kívánt szakmagyakorlási tevékenység megjelölését,
b)
szakmai képesítését igazoló okiratot,
c)
tagállami állampolgárságára vonatkozó igazolást,
d)
által végezni kívánt szakmagyakorlási tevékenység főbb adatait, különösen a szakmagyakorlási tevékenység
helyét, a tárgyát és a jellegét,
e)
vonatkozásában igazolást arról, hogy a szakmagyakorlási tevékenység folytatása céljából jogszerűen
letelepedett valamely tagállamban, továbbá
f)
nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincsen eltiltva a szakmagyakorlási
tevékenység gyakorlásától.
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(4) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatókról elkülönített
közhiteles nyilvántartást vezet. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a névjegyzékből törli azt a személyt, aki
a (2) bekezdés szerinti évenkénti nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesíti.

19. Letelepedés szabadsága keretében nyújtott szolgáltatás
24. §

(1) Valamely tagállam állampolgára a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmét a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti szakmai képesítés elismerése iránti kérelmével
egyidejűleg nyújtja be a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához.
(2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell magyar nyelvű fordításban
a)
a szakirányú végzettséget, szükség esetén a kiegészítő képesítést igazoló oklevél hiteles másolatát, ha
ez a kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,
b)
a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevél mellékletét, ha a kérelmező
kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha a kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri,
c)
a küldő vagy származási ország illetékes hatósága által kiállított, a küldő vagy származási országbeli
szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot, amely igazolja
a szakirányú szakmai gyakorlat jellegét, szakirányát, teljesítésének helyét, időtartamát is.
(3) A kérelmet és mellékleteit a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a szakmai képesítés elismeréséről szóló
jogerős határozatával együtt haladéktalanul megküldi a 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti illetékes területi
kamarának. A területi kamara a megküldött iratok alapján
a)
az engedélyt megadja, és a szakmagyakorlót az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe bejegyzi, vagy
b)
a kérelmet elutasítja.

20. Harmadik ország szolgáltatói
25. §		
Harmadik országbeli, szakmagyakorlási tevékenységet végezni kívánó szolgáltatók számára jogosultság
az e rendeletben foglaltak szerint, viszonosság alapján állapítható meg.

21. Jogkövetkezmények
26. §		
A területi kamara figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót, ha az adatváltozás bejelentési kötelezettségének
nem tesz eleget.

22. Záró rendelkezések
27. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
28. §

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 2014. január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési
szakterületen, geodéziai szakértői szakterületen kiadott engedélyek.
(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott, névjegyzékbe vételhez kötött geodéziai korlátozott tervezői és
geodéziai tervezői hatályos jogosultság e rendelet hatálybalépésével geodéziai tervezői minősítésnek, az e rendelet
hatálybalépését megelőzően kiadott, névjegyzékbe vételhez kötött geodéziai szakértői tevékenység végzésére
vonatkozó hatályos minősítés geodéziai szakértői minősítésnek minősül. A névjegyzékben az átsorolást az MMK
az Fttv. 28. § (8) bekezdésében meghatározott földmérő igazolvány nyilvántartás alapján végzi el, e rendelet
hatálybalépését követő 21 napon belül. A jogszabály alapján történő átsorolásról a 3. melléklet szerinti igazolást kell
díjmentesen kiállítani a minősítéssel rendelkező részére.
(3) Az átsorolt geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítések a rendelet hatálybalépését követően 5 évig
hatályosak.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelethez
KÉRELEM
A GEODÉZIAI TERVEZŐ/SZAKÉRTŐ* MINŐSÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ
A kérelmező
1. neve: ...................................................................................................................................................................................................................
2. születési neve: .................................................................................................................................................................................................
3. születési helye és ideje: ................................................................................................................................................................................
4. anyja neve: .......................................................................................................................................................................................................
5. állandó lakcíme: .............................................................................................................................................................................................
6. levelezési címe: ...............................................................................................................................................................................................
7. szakirányú iskolai végzettsége (a szakképzettsége, a tanintézet megnevezése és az oklevél száma, kelte): ..............
  .................................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................................
8. telefonszáma: ..................................................................................................................................................................................................
9. e-mail címe: .....................................................................................................................................................................................................
10. jelenlegi munkahelye: ..................................................................................................................................................................................
11. jelenlegi beosztása: .......................................................................................................................................................................................
12. földmérő igazolvány száma: ......................................................................................................................................................................
13. mérnök kamarai nyilvántartási száma: ..................................................................................................................................................
14. megelőző munkahelyei (a munkakörök és a végzett tevékenység leírása)
Munkahely

Munkakörök, tevékenység

Mettől–meddig (év, hó)

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

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

...................................–..................................

......................................................................
...................................................................... ...................................–..................................
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 29/B.§ (2) bekezdés d)–f ) pontban
meghatározott adataimnak az országos névjegyzék nyilvántartásában történő közzétételéhez:
hozzájárulok*

nem járulok hozzá*

* A megfelelő válasz aláhúzandó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatokban történő
változást a nyilvántartást vezető részére 30 napon belül bejelentem.
Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap
		
		

..........................................................
a kérelmező aláírása
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2. melléklet a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelethez
A kérelmező közreműködésével vagy általa eddig végzett földmérési referencia munkák felsorolása
Ssz.

A munka leírása

Teljesítés időpontja

Minőségtanúsító

Kérelmező közreműködése

megnevezése

Minőségtanúsító aláírása

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap
		
		

..........................................................
a kérelmező aláírása

3. melléklet a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelethez
A geodéziai tervező és szakértő minősítésről kiadandó igazolás mintája
A minősítés száma: ............... / ..................

IGAZOLÁS
a geodéziai tervező/szakértő* minősítésről
A Földmérő Minősítő Bizottság szakértői véleménye és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény 29/B. § (1) bekezdése alapján
............................................................
(név, végzettség)
aki ............... év ................................. hó ...... napján ....................................................................................... városban született,
anyja neve .............................................................................., geodéziai tervezőnek/szakértőnek* minősítem, és ezzel
egyidejűleg a minősítettek nyilvántartásába bejegyzem.
Nevezett jogszabályban meghatározott geodéziai tervezői/szakértői* minősítéshez kötött egyéb célú földmérési és
térképészeti tevékenység végzésére jogosult.
A minősítés a kiállítástól számított öt évig érvényes.
Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap
P. H.
		
		
* A fölösleges törlendő

.....................................................
aláírás
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A Kormány 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt,
a)
akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző
30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, vagy az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadónál, vízi társulatnál, valamint
erdőgazdálkodónál a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy
legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és
b)
aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül – ideértve az a) pontban meghatározott
közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is – legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.
(2) Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyban
a munkaidő eléri a legalább napi hat, megváltozott munkaképességű személy esetében a legalább napi négy órát,
és a munkaviszony – legalább olyan időtartamig – folyamatosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony
munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.
(3) Nem illeti meg az elhelyezkedési juttatás azt, akinek esetében a munkavégzés helye a foglalkoztató azon
a telephelyén van, ahol közfoglalkoztatottként a munkáját végezte.
(4) Az elhelyezkedési juttatás a 2. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási időtartam lejártát követő 2 évig
ismételten nem igényelhető.
(5) A munkaviszony fennállását a munkaadó havonta igazolja.

2. §

(1) Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, a közfoglalkoztatási
jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított összegével, ameddig
a közfoglalkoztatási jogviszony – munkaviszony létesítése hiányában – fennállt volna.
(2) A támogatást kérő személyt az elhelyezkedési juttatás arányos összege illeti meg, ha a munkaviszony
az (1) bekezdésben meghatározott időtartamnak csak egy részében áll fenn, és a munkavállaló azonnali hatályú
felmondásával vagy a munkáltató részéről felmondással szűnt meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott elhelyezkedési juttatást havi bontásban, utólag kell folyósítani.

3. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott juttatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,
b)
a közfoglalkoztató, valamint a munkaadó megnevezését,
c)
a közfoglalkoztatási jogviszony, valamint a munkaviszony időtartamának megjelölését.
(2) Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül
kell benyújtani.

4. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott támogatáshoz szükséges pénzeszközöket a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási
alaprészének központi kerete biztosítja oly módon, hogy a támogatás nyújtására központi munkaerő-piaci program
keretében kerül sor.
(2) A támogatásban részesülő haladéktalanul köteles bejelenteni az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
munkaviszonynak az 1. § (2) bekezdésében meghatározott időpont előtti megszűnését.
(3) Az 1. §-ban meghatározott támogatás további folyósítását meg kell szüntetni és a támogatásban részesülő köteles
a már felvett támogatást visszafizetni, ha az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszony az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően a munkavállaló felmondásával, közös megegyezéssel vagy
a munkaadó azonnali hatályú felmondásával szűnik meg.

5. §

(1) Az e rendelet által szabályozott támogatással kapcsolatos ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a foglalkoztatás elősegítéséről
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és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 21. §-ában, 54. §-ában, valamint 55. §-ában foglaltak
figyelembevételével.
(2) A támogatással kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatal látja el.
6. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a felelős játékszervezés részletes szabályairól
A Kormány
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés a), b), d), e) és g) pontjában,
az 5–10. § és 19–21. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés b), e) és
f ) pontjában,
a 11–18. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés d), e) és g) pontjában,
a 25–26. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET
A TÚLZÁSBA VITT SZERENCSEJÁTÉK ÁRTALMAIRÓL ÉS A SZENVEDÉLYBETEGSÉG KIALAKULÁSÁNAK
VESZÉLYEIRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
1. §

(1) A szerencsejáték-szervező (a továbbiakban: szervező) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá tartozó tevékenysége és annak kereskedelmi kommunikációja
során köteles a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeire vonatkozó
figyelmeztetést alkalmazni.
(2) A szervező az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenysége során köteles a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz
való hozzáférésének korlátozására vonatkozó figyelmeztetést alkalmazni, valamint felhívni a játékos figyelmét
a sérülékeny személynek nem minősülő személyek részére biztosított önkorlátozó és önkizáró intézkedések
igénybevételének lehetőségére.
(3) A szervező a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározza a sérülékeny személyek fokozott védelmének,
valamint a sérülékeny személynek nem minősülő játékosok részére biztosított önkorlátozó, önkizáró intézkedések
igénybevételének rendjét, továbbá a szervező által alkalmazott egyéb játékosvédelmi intézkedéseket.

2. §

(1) Az állami adóhatóság a felelős játékszervezés elvének megfelelő szervezői eljárás és a játékosok védelme érdekében
honlapján közzéteszi és ügyfélszolgálatain a játékosok részére nyomtatott formában folyamatosan elérhetővé teszi:
a)
a kóros játékszenvedéllyel élő személyek pszichiátriai ellátását biztosító szolgáltatók elnevezését és
elérhetőségi adatait megyénként és településenként,
b)
a problémás játékkal és kóros játékszenvedéllyel élő személyek részére a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló törvény alapján közösségi ellátásokat nyújtó szolgáltatók elnevezését és elérhetőségi
adatait megyénként és településenként,
c)
legalább három, a játékosok védelmével vagy a szerencsejáték káros hatásainak megelőzésével,
csökkentésével foglalkozó civil szervezet elnevezését és elérhetőségi adatait,
d)
a gondnokság alá helyezés iránti eljárásról szóló gyakorlati tájékoztatót,
e)
a jelentős önkorlátozó nyilatkozatról szóló gyakorlati tájékoztatót és e nyilatkozat ajánlott mintáját,
f)
a 18 év alatti személyek fokozott védelméről és játéktilalmáról szóló tájékoztatót,
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g)

a 18 év alattiak kivételével a sérülékeny személyek (a továbbiakban: egyéb sérülékeny személy) fokozott
védelméről és szervezői ellenőrzéséről, valamint a játékosvédelmi nyilvántartás működéséről szóló gyakorlati
tájékoztatót,
h)
a sérülékeny személynek nem minősülő játékosok részére a jogszabály szerint kötelezően biztosított
önkorlátozó, önkizáró intézkedések használatáról gyakorlati tájékoztatót szerencsejáték-fajtánként,
i)
a játékosvédelmi nyilvántartással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót, és
j)
az ajánlott felelős játékszervezői minősítéssel rendelkező szervezők 22. § (3) bekezdése szerinti adatait.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tájékoztatást az egészségügyért,
valamint szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben és adatszolgáltatása alapján,
az (1) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatást az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben és
adatszolgáltatása alapján, az (1) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztatást az igazságügyért felelős miniszterrel
egyetértésben és adatszolgáltatása alapján, az (1) bekezdés i) pontja szerinti tájékoztatót a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósággal egyetértésben, az (1) bekezdés e)–h) pontja szerinti tájékoztatást saját
hatáskörben készíti el és bocsátja az állami adóhatóság rendelkezésére.
(3) Az (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti tájékoztatók tartalmát a közzétételt követően félévente felül kell vizsgálni.
3. §

(1) A szervező a 2. § (1) bekezdés a)–i) pontjai szerinti tájékoztatást, valamint a 2. § (1) bekezdés j) pontja esetén
a szervező tevékenységi engedélye szerinti szerencsejáték-fajtára vonatkozó tájékoztatást a szervező által
alkalmazott esetleges további önkorlátozó, önkizáró intézkedésekkel kiegészítve a honlapjáról elérhetővé teszi.
(2) A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervezője kivételével a szervező a játéktérben vagy az értékesítés során
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást nyomtatott formában a játékosok részére ingyenesen hozzáférhetővé teszi.
(3) A tájékoztatás (1) és (2) bekezdés szerinti szervezői változatán a szervező a cégnevét, a kereskedelmi kommunikáció
során használt egyéb elnevezését, logóját feltüntetheti és az önkéntesen vállalt játékosvédelmi intézkedéseit,
játékosvédelmi programját is bemutathatja.

4. §

(1) Az állami adóhatóság az Szjtv. 1. § (5a)–(6d) bekezdésében és az e rendeletben foglaltakkal kapcsolatos
bejelentések, panaszok, javaslatok szóbeli előterjesztésére a hét minden napján 0–24 óra között működő,
ingyenesen hívható telefonvonalat tart fenn (a továbbiakban: játékosvédelmi zöld szám).
(2) A játékosvédelmi zöld számot valamennyi szervező a honlapján feltünteti.
(3) A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező kivételével a szervező a játékosvédelmi zöld számot
a belépésnél és az értékesítési helyen, pénztárnál figyelemfelhívó módon közzéteszi.

II. FEJEZET
A SÉRÜLÉKENY SZEMÉLYEK SZERENCSEJÁTÉKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA
1. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat
5. §

(1) A játékos egy vagy több szerencsejáték fajtára vagy több szervezőre kiterjedő önkorlátozó nyilatkozatot tehet
(a továbbiakban: jelentős önkorlátozó nyilatkozat).
(2) A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásba kell foglalni és azt a személyazonosság igazolása mellett személyesen,
az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatán, vagy postai úton teljes bizonyító erejű magánokiratban az állami
adóhatósághoz kell előterjeszteni.
(3) A jelentős önkorlátozó nyilatkozatban a szerencsejáték fajták a következő felosztás szerint jelölhetők meg:
a)
kártyateremben szervezett kártyajáték,
b)
játékkaszinó,
c)
online kaszinó,
d)
távszerencsejáték,
e)
Szjtv. 20. §-a szerinti sorsolásos játék,
f)
távszerencsejátéknak nem minősülő fogadás.
(4) A jelentős önkorlátozó nyilatkozatban az állami adóhatóság tevékenységi engedélyével rendelkező szervező
jelölhető meg.
(5) A jelentős önkorlátozó nyilatkozat érvényességi ideje 1 év, 3 év vagy 5 év. Az 1 évet meg nem haladó érvényességű
nyilatkozat visszavonásának nincs helye. Az 1 évet meghaladó érvényességű nyilatkozat legalább 2 év leteltét
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követően a személyazonosság igazolása mellett az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatán, személyesen tett
írásbeli nyilatkozatban vonható vissza.
(6) A 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti tájékoztatót a jelentős önkorlátozó nyilatkozat átvételével egyidejűleg
nyomtatott formában a játékos rendelkezésére kell bocsátani.

2. A személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezőjének kötelezettségei
6. §

(1) A játékkaszinó üzemeltető, a kártyaterem üzemeltető, a távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező
[a továbbiakban együtt a 6–9. § alkalmazásában: 6. § (1) bekezdése szerinti szervező] a játékos azonosítását nem
folytatja és a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a játékos 18 év alatti személy vagy életkora az azonosítás során
kétséget kizáróan nem állapítható meg.
(2) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a játékost a szerencsejátékból haladéktalanul kizárja és a nyilvántartásból
a szerencsejáték fajtára irányadó elszámolást követően törli, ha a játékos nyilvántartásba vételét követően jut
tudomására, hogy a játékos 18 év alatti vagy életkora kétséget kizáróan nem állapítható meg.

7. §

(1) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ügyfél-azonosítással egyidejűleg, a játékos nyilvántartásba
vétele előtt a 20. § szerint ellenőrzi, hogy a játékos a játékosvédelmi nyilvántartás adatai alapján – a szervező és
a szerencsejáték fajta figyelembevételével – korlátozás alatt áll-e.
(2) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a játékos azonosítását nem folytatja és a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha
a játékos – a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével – a játékosvédelmi nyilvántartás adatai szerint
korlátozás alatt áll.
(3) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a nyilvántartásba vétel játékosvédelmi nyilvántartásra alapozott
megtagadásáról a játékost a 20. § (4) bekezdése szerinti elektronikus igazolás egyszerű másolatával írásban
tájékoztatja.

8. §

(1) A játékos nyilvántartásba vételét követően a 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a játékos személyes belépésekor
vagy online bejelentkezésekor folytatja le a 7. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzést.
(2) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a játékos kérelmére az (1) bekezdéstől eltérő esetben is elvégezheti a 7. §
(1) bekezdése szerinti ellenőrzést.
(3) Ha az elektronikus adatszolgáltatás alapján a játékos korlátozás alatt áll, a 6. § (1) bekezdése szerinti szervező
a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít és a szerencsejáték fajtára irányadó módon a játékossal elszámol.

9. §

(1) Ha a 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a 6–8. § szerinti ellenőrzés alapján a játékos nyilvántartásba vételét
megtagadja vagy a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít, ennek közlésével egyidejűleg a 18 év alatti játékos
esetén a 2. § (1) bekezdés f ) pontja, egyéb esetben a 3. § szerinti tájékoztatót a játékos rendelkezésére bocsátja.
(2) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a 6–8. § szerinti ellenőrzések számáról, valamint az ellenőrzés alapján
a nyilvántartásba vétel megtagadása, a játéklehetőség biztosításának mellőzése és a nyilvántartásból való törlés
számáról nyilvántartást vezet.
(3) A kártyaterem és a játékkaszinó üzemeltető a (2) bekezdés szerinti adatokról a szervező választása szerint
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig vagy a havinál gyakoribb egyéb adatszolgáltatási kötelezettségével
egyidejűleg az állami adóhatóság részére elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít.
(4) A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező a (2) bekezdés szerinti adatokhoz az állami adóhatóság részére
távoli hozzáférést biztosít.

3. A személyazonosításhoz nem kötött szerencsejáték szervezőjének kötelezettségei
10. §

(1) Az Szjtv. 20. §-a szerinti sorsolásos játék szervezője, a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező
és az értékesítés során a szervező nevében eljáró személy kétség esetén a játékos személyazonosságának
ellenőrzésével is biztosíthatja a 18 év alattiak kizárását a szerencsejátékból.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervező a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít, ha a játékos 18 év alatti személy
vagy életkora kétséget kizáróan nem állapítható meg.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára az egyéb sérülékeny személynek
minősülő személyek részére biztosított játékosvédelmi intézkedést a játéktervben és a részvételi szabályzatban
meghatározza.
(4) Az Szjtv. 40. § (2) bekezdése szerinti esetben a szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára az egyéb
sérülékeny személyek részére biztosított játékosvédelmi intézkedést a részvételi szabályzatban meghatározhatja.

III. FEJEZET
A SÉRÜLÉKENY SZEMÉLYNEK NEM MINŐSÜLŐ JÁTÉKOSOK RÉSZÉRE ÖNKORLÁTOZÓ, ÖNKIZÁRÓ
INTÉZKEDÉSEK BIZTOSÍTÁSA
4. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezőjének kötelezettségei
11. §

(1) Az Szjtv. 29/I. § (2) és (2a) bekezdése szerinti önkorlátozó intézkedést a szervező a játékos választása szerinti
– legalább napi, heti vagy havi – bontásban biztosítja. Az önkorlátozó intézkedés alkalmazását a szervező a játékos
részére a játékos választásának közlését követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül biztosítja.
(2) Az Szjtv. 29/I. § (2) bekezdés b)–f ) pontja szerinti önkorlátozó intézkedés enyhítésének vagy feloldásának nincs
helye. Amennyiben a játékos a választott, érvényben lévő önkorlátozó intézkedést szigorítani kívánja, a módosítás
lehetőségét a szervezőnek azonnal biztosítania kell.

12. §

(1) A játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra a szervező biztosítja az önkizárás lehetőségét.
(2) Az önkizárás időtartama alatt a játékosi egyenlegen befizetés nem írható jóvá, a játékos a távszerencsejátékban és
az online kaszinójátékban nem vehet részt, és a játékos részére – az általa a szervező részére a regisztráció során
kötelezően rendelkezésre bocsátott kommunikációs csatornákon – a szervező szerencsejátékot népszerűsítő
reklám- és marketingüzeneteket a távszerencsejátékra és az online kaszinójátékra használt honlap felületén kívül
sem juttathat el.
(3) A szervező az önkizárást a játékos részére haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül biztosítja.
(4) A 180 napot el nem érő időtartamú önkizárás feloldásának nincs helye. A 180 napos vagy azt meghaladó időtartamú
önkizárás feloldására a játékos kérelmére legkorábban 180 nap leteltét követően kerülhet sor.
(5) Az önkizárás (4) bekezdés szerinti feloldását a szervező a felelős játékszervezés elvének figyelembevételével
megtagadhatja, ha ennek részletes feltételeit a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározza.

13. §

(1) A szervező a játékos részére az önkorlátozó intézkedés, illetve az önkizárás kezdőnapján elektronikus levélben
a 3. §-nak megfelelő tájékoztatást küld.
(2) A szervező a 11. és 12. § szerint alkalmazott önkorlátozó intézkedésekről és önkizárásokról, azok számáról,
időtartamáról, az önkizáró intézkedések feloldásáról nyilvántartást vezet, melyhez az állami adóhatóság részére
távoli hozzáférést biztosít.

5. A játékkaszinó és a kártyaterem üzemeltető kötelezettségei
14. §		
A játékkaszinó üzemeltető legalább a következő intézkedések egyikének igénybevételét biztosítja a játékos részére
3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra:
a)
a belépés megtagadása, vagy
b)
a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozása.
15. §		
A kártyaterem üzemeltető legalább a következő önkorlátozó intézkedések egyikének igénybevételét biztosítja
a játékosok részére 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra:
a)
a belépés megtagadása,
b)
az Szjtv. 29/B. § (2) bekezdésben foglaltaknál alacsonyabb küszöbértékek alkalmazása, vagy
c)
a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozása.
16. §

(1) A szervező a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott további önkorlátozó intézkedéseket
biztosíthat a játékos részére.
(2) A játékos a 14. §, 15. § vagy az (1) bekezdés szerinti önkorlátozó nyilatkozatot írásban, a személyazonossága
igazolása mellett bocsátja a szervező rendelkezésére.
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(3) A szervező az önkorlátozó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi. Az önkorlátozó nyilatkozat
átvételével egyidejűleg a szervező a játékos részére a 3. § szerinti tájékoztatót átadja.
(4) A játékkaszinó és a kártyaterem üzemeltető az önkorlátozó nyilatkozat adatait az egyes szerencsejátékok
engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló rendelet szerinti
belépőkártya adatai között feltüntetheti.
17. §

(1) Az önkorlátozó nyilatkozat szerinti intézkedést a szervező a nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő 24 órán belül
alkalmazza.
(2) Az 1 évnél rövidebb érvényességű önkorlátozás feloldásának nincs helye. A legalább 1 éves érvényességű
nyilatkozatot a játékos 7 hónap elteltével személyazonossága igazolása mellett írásbeli nyilatkozatban vonhatja
vissza. A szervező a visszavonó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi és az önkorlátozás
feloldását a nyilvántartásba vétel napjától alkalmazza. Az önkorlátozás feloldását a szervező a felelős játékszervezés
elvének figyelembevételével megtagadhatja, ha ennek részletes feltételeit a játéktervben és a részvételi
szabályzatban meghatározta.
(3) A szervező az önkorlátozó, önkizáró nyilatkozat átvételével egyidejűleg a 3. § szerinti tájékoztató nyomtatott
változatát átadja.
(4) A szervező a 14–16. § szerinti önkorlátozó intézkedésekről, azok számáról, időtartamáról, az intézkedések
feloldásáról nyilvántartást vezet, melyről az állami adóhatóság részére havi gyakorisággal, a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít.

6. A személyazonosításhoz nem kötött szerencsejáték szervezőjének kötelezettségei
18. §

(1) A 10. § (1) bekezdése szerinti szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára sérülékeny személynek
nem minősülő személyek részére biztosított önkorlátozó, önkizáró intézkedést a játéktervben és a részvételi
szabályzatban meghatározza.
(2) Az Szjtv. 40. § (2) bekezdése szerinti esetben a szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára az egyéb
sérülékeny személyek részére biztosított játékosvédelmi intézkedést a részvételi szabályzatban meghatározhatja.
(3) Az e § szerinti önkorlátozó, önkizáró intézkedésekkel kapcsolatban a 17. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. FEJEZET
A JÁTÉKOSVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS
19. §

(1) A játékosvédelmi nyilvántartás bírósági határozaton alapuló korlátozás esetén tartalmazza
a)
a bírósági korlátozás alatt álló személy Szjtv. 1. § (6d) bekezdés a) pontja szerinti személyes azonosító adatait,
b)
a bírósági határozaton alapuló korlátozás tényét, és
c)
a korlátozás határozatlan időtartamát vagy a határozott időtartam kezdő és záró időpontját.
(2) A játékosvédelmi nyilvántartás önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás esetén tartalmazza
a)
a jelentős önkorlátozás alatt álló személy Szjtv. 1. § (6d) bekezdés a) pontja szerinti személyes azonosító
adatait,
b)
az önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás tényét,
c)
a játékos által a jelentős önkorlátozó nyilatkozatban megjelölt egy vagy több szerencsejáték fajtát vagy
a szervezőket, és
d)
a korlátozás kezdő és záró időpontját.
(3) Az állami adóhatóság a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot, illetve a nyilatkozat visszavonását, valamint a bírósági
korlátozásról szóló határozatot legkésőbb annak beérkezése napját követő munkanapon jegyzi be a játékosvédelmi
nyilvántartásba.

20. §

(1) A szervező a játékosvédelmi nyilvántartásba kizárólag a 7. § (1) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése szerinti
ellenőrzési kötelezettség teljesítése céljából a szervező elnevezése, tevékenységi engedély száma, a játékos Szjtv.
1. § (6d) bekezdés a) pontja szerinti személyes azonosító adatai, valamint a szervező tevékenységi engedélyében
szereplő szerencsejáték fajta közlése esetén tekinthet be. A szervező a betekintést elektronikus úton a (2) és
(3) bekezdés szerinti elektronikus kivonat letöltésével és felhasználásával végzi el.
(2) Az állami adóhatóság a szervező részére a játékosvédelmi nyilvántartás (1) bekezdésnek megfelelő, a szervező
elnevezése és a szervező tevékenységi engedélyében szereplő szerencsejáték fajta figyelembevételével kizárólag
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(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

21. §

a személyes adatokból generált, vissza nem fejthető alfanumerikus kódot tartalmazó elektronikus kivonatot készít.
Az állami adóhatóság elektronikus úton a szervező rendelkezésére bocsátja az alfanumerikus kód képzésére
alkalmas eljárást. A szervező az alfanumerikus kód képzésére alkalmas eljárást kizárólag a 7. § (1) bekezdése és a 8. §
(1) bekezdése szerinti ellenőrzéshez használhatja fel.
A szervező a lekérdezéssel összehasonlítja a játékos személyes adataiból képzett alfanumerikus kódot a kivonatban
szereplő alfanumerikus kóddal. Amennyiben a két kód egyezik, a szervező a játékos nyilvántartásba vételét
megtagadja, illetve a nyilvántartásba vett játékos részére nem biztosít játéklehetőséget.
Az elektronikus kivonat adattartalmának változása esetén a változásokat tartalmazó elektronikus kivonatot az állami
adóhatóság a változás átvezetését követő munkanapon elektronikus úton bocsátja a szervező rendelkezésére.
Az elektronikus kivonatból az eseti keresés eredményét tartalmazó nyomtatható elektronikus igazolást a szervező
biztosítja.
Az elektronikus kivonat felhasználása üzemzavarának minősül, ha a (3) bekezdés szerinti lekérdezés megkezdését
követő 30 másodpercen belül a lekérdezés eredménye nem állapítható meg. A szervező az üzemzavarral érintett
nyilvántartásba vétel vagy belépés, online bejelentkezés vonatkozásában mentesül a 7. § (1) bekezdése és
a 8. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzési kötelezettség alól. A szervező a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig
elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére az üzemzavarral érintett lekérdezések 7. §
(1) bekezdése és 8. § (1) bekezdése szerinti számáról.
A korlátozás, illetve annak visszavonása alkalmazásának megkezdését az elektronikus kivonat szervező részére
hozzáférhetővé és letölthetővé válását követő 24 órán belül kell biztosítani.
A szervező a játékosvédelmi nyilvántartásba az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatán is betekinthet és
az (1) bekezdés szerinti célból a játékosvédelmi nyilvántartás adatairól papír alapú másolatot kérhet.

(1) Az állami adóhatóság a játékosvédelmi nyilvántartás adatait az engedéllyel rendelkező szervezők Szjtv. szerinti
ellenőrzéséhez felhasználhatja.
(2) Az állami adóhatóság a 19. § szerinti adatokat és az azt alátámasztó okirati bizonyítékokat az Szjtv. 1. §
(6b) bekezdése szerinti célból a korlátozás megszűnését, megszüntetését követő 6 évig kezelheti.
(3) A szervező a játékosvédelmi nyilvántartásból a III. fejezet alapján, illetve a 20. § (1) bekezdésének megfelelően
rendelkezésére álló adatokat, okiratokat az adat, okirat rendelkezésre állásától számított 6 évig köteles megőrizni.

V. FEJEZET
AZ AJÁNLOTT FELELŐS JÁTÉKSZERVEZŐI MINŐSÍTÉS
22. §

(1) A szervező kérelmére az állami adóhatóság a szervező ajánlott felelős játékszervezői minősítését határozatban
megállapítja, ha a kérelem előterjesztését megelőző 1 évben
a)
a szervezővel szemben az Szjtv. 1. § (5a)–(6d) bekezdésében és a rendeletben foglaltak megsértése miatt
– engedélyenként és ha a szervező értékesítő hálózattal rendelkezik, az értékesítőhelyek 10%-át meghaladó
értékesítőhelyek tekintetében értékesítőhelyenként – 300 000 forintot meghaladó bírságot az állami
adóhatóság jogerős határozatában nem állapított meg, és
b)
a szervező
ba)
az e rendeletben kötelezően előírt intézkedések mellett a játéktervben és a részvételi szabályzatban
foglaltak szerint a 24. § a)–d) pontjában felsorolt játékosvédelmi intézkedések közül legalább egyet
folyamatosan biztosított, vagy
bb)
koncessziós társaságonként, ennek hiányában szervezőnként legalább 5 000 000 forintot a 2. §
(1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet tevékenységének támogatására fordította.
(2) Az ajánlott felelős játékszervezői minősítést az állami adóhatóság 1 éves időtartamra állapítja meg.
(3) A szervező ajánlott felelős játékszervezői minősítését – annak érvényességi időtartama alatt – az állami adóhatóság
a szervező tevékenységi engedélyének adatai mellett honlapján feltünteti. Az állami adóhatóság a szervező
kérelmére az ajánlott felelős játékszervezői minősítést megállapító határozatot érvényességi időtartama alatt
honlapján közzéteszi.
(4) Az ajánlott felelős játékszervezői minősítést érvényességi időtartama alatt a szervező honlapján, a játéktérben,
reklámjaiban és kereskedelmi kommunikációjában cégnevével vagy szervezői tevékenysége során alkalmazott
elnevezésével, logójával összefüggésben feltüntetheti.
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23. §		
Az állami adóhatóság az ajánlott felelős játékszervezői minősítés érvényességét határozatban megszünteti,
ha a minősítés érvényességi ideje alatt az állami adóhatóság a szervezővel szemben az Szjtv. 1. §
(5a)–(6d) bekezdésében és az e rendeletben foglaltak megsértése miatt – működési engedélyenként, és ha
a szervező értékesítő hálózattal rendelkezik az értékesítőhelyek 10%-át meghaladó értékesítőhelyek tekintetében
értékesítőhelyenként – jogerős határozatban 300 000 forintot meghaladó bírságot szabott ki.
24. §		
A szervező az alábbi játékosvédelmi intézkedéseket alkalmazhatja a 22. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában
foglaltak választása esetén:
a)
pénznyerő automata üzemeltetése esetén legalább két eszköz alkalmazását:
aa)
játékkaszinó egységenként legalább 10 pénznyerő automatán legfeljebb 3000 forint tétmaximum
biztosítása,
ab)
a játékban eltöltött időre legalább 30 percenként figyelmeztető funkció biztosítása,
ac)
a játékos részére havi tétmaximum biztosítása, vagy
ad)
a pénznyerő automatán jól látható módon a játékosvédelmi zöld szám és legalább egy, a 2. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti civil szervezet elnevezésének és telefonszámának feltüntetése;
b)
játékkaszinó és kártyaterem esetén belépéskor, a pénztárnál és a játéktérben jól látható helyen, távolról
is olvasható és a valós időt mutató időmérő szerkezetek állandó elhelyezését és a c) pont vagy d) pont
da) alpontja szerinti szolgáltatás hetente legalább 1 órában történő biztosítását;
c)
távszerencsejáték és online kaszinójáték kivételével a szerencsejáték szervezésére használt ingatlanban,
értékesítőhelyen a játékosok részére hozzáférhető helyen családvédelemmel, családsegítéssel foglalkozó
szervezet vagy a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet részére hetente legalább 5 óra
időtartamban a túlzásba vitt szerencsejátéknak a játékosra és családjára gyakorolt káros hatásaival és
kezelési lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztató tevékenység ingyenes vagy a szervező által finanszírozott
folyatatásának biztosítása (információs pult, tábla); vagy
d)
valamennyi szerencsejáték esetén
da)
a nyitvatartási idő legalább 15%-ában a kóros játékszenvedély kezelésére, megelőzésére
szakképzettséggel rendelkező személy közvetlen és ingyenes elérésének biztosítását a játékosok
részére,
db)
az 1. § (3) bekezdése szerinti játékosvédelmi szabályok kidolgozását a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja
szerinti szervezet közreműködésével, vagy
dc)
a játékosok részére elektronikusan vagy papír alapon a játékfüggőség mértékének mérésére
alkalmas teszt kitöltésének és értékelésének állandó elérhetővé tételét és a da) alpont szerinti
szolgáltatás biztosítását hetente legalább 1 órában.

VI. FEJEZET
A KITILTÁS ÉS PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS
25. §

(1) Ha a játékos a szervező és a játékos között a szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan
megszegi, a szervező a játékos részére eseti jelleggel vagy határozott, de legfeljebb 5 éves időtartamra
megtagadhatja a szerencsejáték szervezésére szolgáló ingatlanba, értékesítő helyre a belépést vagy
távszerencsejáték, online kaszinójáték esetén az online bejelentkezést és a szerencsejátékban való részvételt
(a továbbiakban: kitiltás).
(2) Ha a szervező, illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásának minősülő
társaság az 5. § (3) bekezdése szerinti valamely szerencsejáték fajtára több engedéllyel rendelkezik vagy az adott
szerencsejáték fajtára a szervezői tevékenységet több egységben, ingatlanban, értékesítési helyen vagy honlapon
egyetlen engedély keretében végzi, a játékossal szemben a kitiltást valamennyi engedélyére, illetve az egyetlen
engedély keretében valamennyi egységre, ingatlanra, értékesítési helyre, honlapra kiterjedően is alkalmazhatja.
(3) A kitiltásról – a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező kivételével – a szervező a személyesen jelen
levő játékost a kitiltással egyidejűleg, írásbeli nyilatkozat átadásával értesíti. Ha a játékos a nyilatkozat átvételét
megtagadja, a nyilatkozat elkészítését megelőzően távozik vagy a kitiltás során személyesen nincs jelen, a szervező
a játékost – erre vonatkozó írásbeli kérelmére – a kitiltásról a játékos kérelméről való tudomásszerzést követő
8 munkanapon belül írásbeli nyilatkozat postai úton való megküldésével vagy személyes átadásával értesíti.
(4) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező a kitiltásról a játékost a kitiltással egyidejűleg, de legfeljebb
a kitiltástól számított 8 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti.
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(5) A (3) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatban és a (4) bekezdés szerinti elektronikus levélben a szervező a kitiltás
tényét, időpontját, (2) bekezdés szerinti alkalmazási körét és indokát feltünteti.
(6) A kitiltást a szervező az érintett játékos személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, a nyilvánosság kizárása mellett
és más játékosok zavarása nélkül hajtja végre.
(7) A szervező a kitiltott játékossal a szerencsejáték fajtára irányadó szabályok szerint elszámol.
(8) A szervező a kitiltásra okot adó súlyos szerződésszegés esetköreit és a kitiltás részletes eljárásrendjét a játéktervben
és a részvételi szabályzatban határozza meg. A 10. § (1) bekezdése szerinti szervező a személyazonosítással nem járó
szerencsejátékok esetén a játéktervben és a részvételi szabályzatban a nem eseti kitiltás lehetőségét kizárhatja.
(9) A szervező a kitiltásokról nyilvántartást vezet és a kitiltással kapcsolatban keletkezett adatokat a kitiltásról szóló
írásbeli nyilatkozat kiállítása napjától számított 6 évig köteles megőrizni.
26. §

(1) A szervező a kitiltott játékos írásbeli panaszára, egyéb kérelmére vagy panasz, kérelem hiányában saját
kezdeményezésére a kitiltást annak időtartama alatt indokolás nélkül visszavonhatja. A kitiltás visszavonásáról és
a visszavonás kezdő időpontjáról a szervező a játékost írásban – távszerencsejáték és online kaszinójáték esetén
elektronikus levélben – értesíti.
(2) A játékos a kitiltással és a kitiltás visszavonásával kapcsolatos igényeit egyebekben bíróság előtt érvényesítheti.

VII. FEJEZET
JELENTÉSTÉTEL
27. §		
Az államháztartásért felelős miniszter az egészségügyért, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével és adatszolgáltatásának felhasználásával a tárgyévet követő
február 20-ig jelentést készít a Kormány részére a felelős játékszervezés elvének érvényesüléséről, a játékosvédelmi
intézkedések gyakorlati alkalmazásáról és továbbfejlesztési lehetőségeiről.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
28. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
29. §

(1) A 2. § rendelkezéseit a kihirdetést követő 3. munkanaptól kell alkalmazni.
(2) Az 1. §, a 3. §, a (3) bekezdésben meghatározott rendelkezések kivételével a II. fejezet, valamint a III–VI. fejezet
rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
(3) Az 5. § (3) bekezdés e) és f ) pontját 2016. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

30. §

(1) A játékterv, részvételi szabályzat Szjtv. 1. § (5a)–(6d) bekezdésében és a 29/I. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltaknak
és – a 29. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – az e rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében
a játékterv, részvételi szabályzat módosításával összefüggő kérelmet a szervező legkésőbb 2015. december 15.
napjáig terjeszti elő az állami adóhatósághoz.
(2) A játékosok előzetes tájékoztatása és a játékosvédelmi intézkedések 2016. január 1-jétől kezdődő hatékony
bevezetése érdekében a 2015. december 1. és 2015. december 31. közötti időszakban a szervező a honlapján,
valamint a játéktérben, értékesítő hálózat esetén az értékesítőhelyek legalább 60%-ában a 2. § (1) bekezdés
a)–h) pontja szerinti tájékoztatást a játékosok részére hozzáférhetővé teszi.

8. Jogszabály tervezetének egyeztetése
31. §		
E rendelet 11. és 12. §-a, valamint 13. § (2) bekezdése tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő
információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése
a 2014/353/HU sz. alatti műszaki notifikációs eljárásban megtörtént.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről
A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény
14. § a), d) és g) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszer és létesítmény (a továbbiakban együtt: létfontosságú
rendszerelem) azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében a létfontosságú
rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat az e rendeletben
meghatározottak szerint kell alkalmazni.

2. Ágazati kijelölő, javaslattevő és ellenőrző hatóság kijelölése
2. §		
A pénzügyi ágazat tekintetében a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé és európai létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölést és a kijelölés visszavonását – az üzemeltetőn kívül – javaslattevő hatóságként
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank
(a továbbiakban: Felügyelet) kezdeményezheti.
3. §

(1) A nemzeti létfontosságú rendszerelem és az európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a kijelölés
visszavonása során a pénzügyi ágazat tekintetében ágazati kijelölő hatóságként a pénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.
(2) Az (1) bekezdése szerinti eljárásban az ágazati kijelölő hatóság dönt a jelen rendeletben meghatározott ágazati
kritériumok teljesülésének lehetősége kérdésében.

4. §

(1) A minisztert a 3. § (1) bekezdése szerinti feladatainak ellátásában egy döntés-előkészítő bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) segíti.
(2) A Bizottság az elnökből és – a (4) és az (5) bekezdés szerinti – 6 tagból áll.
(3) A Bizottság elnökét a miniszter kéri fel.
(4) A Bizottság hat tagját a miniszter jelöli ki az általa vezetett minisztérium kormánytisztviselői közül.
(5) A Bizottságba legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező személy delegálható. E bekezdés
vonatkozásában szakirányú szakmai gyakorlatként vehető figyelembe
a)
pénzügyi intézménynél,
b)
értéktőzsdén, árutőzsdén,
c)
befektetési vállalkozásnál,
d)
befektetési alapkezelőnél,
e)
a Magyar Nemzeti Banknál,
f)
közigazgatási szervnél,
g)
árutőzsdei szolgáltatónál,
h)
központi értéktárnál, vagy
i)
központi szerződő félnél
tisztségviselőként, köztisztviselőként, kormánytisztviselőként, vagy alkalmazottként befektetési vagy pénzügyi
szakterületen eltöltött idő.
(6) A Bizottság tagjainak megbízatása három évre szól.
(7) A Bizottság akkor határozatképes, ha az elnök, illetve akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult tag és
legalább három másik tag jelen van. A Bizottság döntéseit szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
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(8) A Bizottság a működési rendjét ügyrendjében határozza meg. A Bizottság a tényállás tisztázása érdekében, javaslata
kialakításához adatokat kérhet be a javaslattevő hatóságtól és a kijelölésre javasolt létfontosságú rendszerelem
üzemeltetőjétől.
(9) A Bizottság tagjai a feladataik ellátása során és azzal összefüggésben nem utasíthatóak.
5. §		
A pénzügyi ágazat tekintetében a létfontosságú rendszerelem helyszíni ellenőrzését a Felügyelet folytatja le.

3. A nemzeti vagy európai létfontosságú rendszerelemek azonosításának és kijelölésének ágazati
kritériumai
6. §		
A pénzügyi létesítmény akkor jelölhető ki nemzeti létfontosságú rendszerelemmé, ha a Vhr. 1. melléklet
2–4. pontjában meghatározott horizontális kritériumok közül legalább egy bekövetkezésének lehetősége fennáll,
továbbá:
a)
az állam tulajdonában álló, a gazdaság finanszírozását elősegítő szakosított hitelintézet;
b)
a pénzügyi, befektetési szolgáltatást végző intézmények fizetésképtelensége esetén kártalanítási funkciót
betöltő, magyarországi székhelyű betétbiztosítási vagy befektetés-biztosítási rendszer;
c)
a készpénzellátás folyamatosságát alapvetően elősegítő, a Magyarország területén székhellyel rendelkező
vállalkozás;
d)
Magyarország területén székhellyel rendelkező, legalább 10%-os piaci részesedéssel (mérlegfőösszeg alapon)
rendelkező hitelintézet;
e)
a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi
XXIII. törvény 9. §-a szerinti eljárásban a Magyar Nemzeti Bank által kijelölt rendszerüzemeltető; vagy
f)
a hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az árfolyam és egyéb kockázat megosztása érdekében a tőzsdei
termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a nyilvános árfolyam-alakulást
elősegítő magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás.
7. §		
Nemzeti létfontosságú rendszerelemmé és európai létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2)–(5) valamint (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
Magyar Nemzeti Bank.

4. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatásának feltételei
8. §		
A létfontosságú rendszerelem üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek felsőfokú
szakirányú közgazdasági vagy jogi végzettséggel kell rendelkeznie.

5. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
10. §		
A biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatásának feltételei tekintetében a Vhr. 6. §
(2) és (3) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket 2016. április 1-től kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 331/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős
kormánybiztos feladat- és hatáskörével kapcsolatos egyes kérdésekről
A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 75. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
közvetlenül irányítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki hatáskörben eljáró külső kapcsolatokért felelős
elnökhelyettesének tevékenységét.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az 1. §-át megelőzően a következő alcímmel
egészül ki:

„Az irányítás általános szabályai”
2. §

(1) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a KEKKH]
„a) közúti közlekedési nyilvántartási és igazgatási ügycsoportja esetében – a származás-ellenőrzéssel, az előzetes
eredetiségvizsgálattal, az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak
díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásával, és a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel összefüggő
ügycsoport kivételével – a közlekedésért felelős miniszter,”
[gyakorolja.]
(2) A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A KEKKH hatósági eljárásaiban – az útiokmány-nyilvántartás vezetése, a származás-ellenőrzés, az előzetes
eredetiségvizsgálat, az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes
használatára jogosultak nyilvántartásával, a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, a szabálysértési nyilvántartással,
a közlekedési pontrendszerrel, a személyiadat- és lakcím-nyilvántartással, az egyéni vállalkozói nyilvántartással
és a magyar igazolvány nyilvántartással összefüggő eljárások kivételével – a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú
döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

3. §		
A Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 21. §-a szerinti központi adatkezelő szervként a Kormány
a KEKKH-t jelöli ki.
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(2) Az úti okmányok hitelességének igazolására, a magyar és külföldi útlevél ellenőrző szervek felé történő
publikálás megvalósítására felállított Nemzeti Publikus Kulcs Adattár működtetőjének, illetve ebben
a feladatkörében az ICAO Public Key Directory (PKD) központtal való kapcsolattartónak a Kormány a KEKKH-t
jelöli ki.”
4. §		
A Korm. rendelet 11/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A KEKKH az (1) és (2) bekezdésben foglalt feladatai ellátásán túl közreműködik a miniszter szakmai irányítói
feladataiban a kitöltetlen és megszemélyesített okmányok, kellékek, tartozékok és rendszámtáblák kezelésével
összefüggő, valamint az okmányirodák logisztikai és nyilvántartási tevékenysége tekintetében, ennek keretében
ellátja az okmányirodák részére biztosított biankó és megszemélyesített okmányok, kellékek, tartozékok és
rendszámtáblák kezelésének és nyilvántartásának fejlesztésére, a feladat végrehajtás elemzésére és monitoringjára
vonatkozó feladatokat.”
5. §		
A Korm. rendelet 11/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A KEKKH közreműködik a miniszternek a kormányablakok okmányügyintézéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati
tevékenysége feletti szakmai irányító tevékenységében, ezzel összefüggésben az ügyfélszolgálati működés
fejlesztésével, elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatai ellátásában.”
6. §

(1) A Korm. rendelet a 12. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Nyilvántartások működtetése, okmányok kezelése”
(2) A Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A KEKKH ellátja a hatáskörébe tartozó biztonsági okmányok kibocsátói feladatait.”
7. §		
A Korm. rendelet 16. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

„A KEKKH európai uniós együttműködéssel kapcsolatos feladatai
16. § (1) A kezelésében lévő nyilvántartások tekintetében a KEKKH ellátja az Európai Unió rendszereivel való
információcserét lebonyolító nemzeti kapcsolattartó pont (EUCARIS, RESPER), illetve központi hatóság (ECRIS)
hatáskörébe utalt, az úti okmányok szenzitív adatainak vizsgálatához kapcsolódó (SPOC) rendszer, valamint
a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) keretében megvalósuló információcserével kapcsolatos, külön
jogszabályban meghatározott feladatait, valamint a foglalkoztatás mobilitás és álláskeresés hatékonyságát növelő
egységes adatcserét biztosító (EURES) portál működtetését és fejlesztését.
(2) A KEKKH – a miniszter feladatkörét nem érintve – részt vesz az Európai Unió intézményei tagállami kormányzati
részvétellel működő döntés-előkészítő tevékenységében, és ellátja a szakmai feladatait érintő tagállami
képviseletet.”
8. §		
A Korm. rendelet 16/C. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KEKKH közreműködik)
„j) a helyi és területi informatikai szolgáltatások összehangolásában,”
9. §		
A Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § E rendelet
a) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és
használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 7. cikk (1) bekezdésének,
b) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó
információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 4. cikk (2) bekezdésének,
c) a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-ai 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk
(5) bekezdésének,
d) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatnak,
e) az egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon
átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB
tanácsi határozatnak,
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f ) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2008/616/IB
tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai
Unió nevében történő aláírásáról és e megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló,
2009. szeptember 21-i, 2009/1023/IB tanácsi határozatnak,
g) a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-ai 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk
(5) bekezdésének,
h) a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok
tartalmáról szóló, 2009. február 26-i 2009/315/IB Tanácsi kerethatározat 3. cikk (1) bekezdésének,
i) a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelet
13. cikk (2) bekezdésének, továbbá
j) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
2002. július 13-i Európai Tanács 1030/2002/EK rendelet (8) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.”
10. §		
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában az „az e-közigazgatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe
az „a miniszter” szöveg lép.
11. §		
Hatályát veszti
a)
a Korm. rendelet 13. §-a és az azt megelőző alcím,
b)
a Korm. rendelet 14. §-a és az azt megelőző alcím,
c)
a Korm. rendelet 16/C. § (1) bekezdés h) pontjában az „ , illetve nemzetközi,” szövegrész,
d)
a Korm. rendelet 16/C. § (1) bekezdés i) pontja,
e)
a Korm. rendelet 16/C. § (4) bekezdése,
f)
a Korm. rendelet 16/D. §-a.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. §		
E rendelet
a)
a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és
használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 7. cikk (1) bekezdésének,
b)
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó
információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (2) bekezdésének,
c)
a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-ai 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
7. cikk (5) bekezdésének,
d)
a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatnak,
e)
az egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon
átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló
2008/615/IB tanácsi határozatnak,
f)
a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2008/616/IB
tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai
Unió nevében történő aláírásáról és e megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló,
2009. szeptember 21-i, 2009/1023/IB tanácsi határozatnak,
g)
a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-ai 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
7. cikk (5) bekezdésének,
h)
a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok
tartalmáról szóló, 2009. február 26-i 2009/315/IB Tanácsi kerethatározat 3. cikk (1) bekezdésének,
i)
a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelet
13. cikk (2) bekezdésének, továbbá

21502

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 169. szám

j)

a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
2002. július 13-i Európai Tanács 1030/2002/EK rendeletnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 333/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
28. § (3) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. elsődleges képzőhely: a támogatott szakképzésben az ENKK által a szakképzés lefolytatására munkavégzési
helyként elsődlegesen kijelölt, az adott szakképzés vonatkozásában akkreditációval rendelkező egészségügyi
szolgáltató, ideértve az egyetemeket is,”
2. §

(1) A Kr. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A képzési keretszámok tervezhetősége érdekében a tárgyévben általános orvos képzésben oklevelet szerző
személy – a képző intézménye útján – elektronikus úton, az oklevél kézhezvételétől számított legkésőbb harminc
napon belül tájékoztatja az ENKK-t, hogy szakorvosi szakképzését Magyarországon, támogatott képzésben kívánja-e
megszerezni és ha igen, mely évben tervezi a támogatott szakképzésbe történő bekapcsolódást.”
(2) A Kr. 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A támogatott szakképzés nyelve a magyar.”
(3) A Kr. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Tutor a jelölt szakképzése alatt teljesítendő egyes képzési elemeknek megfelelő szakvizsgával vagy felsőfokú
végzettséggel, továbbá – minden esetben – legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező,
a) támogatott képzés esetén az elsődleges vagy a külső képzőhely (a továbbiakban együtt: képzőhely) által
foglalkoztatott, az ENKK által vezetett tutori névjegyzékben szereplő vagy
b) költségtérítéses képzés esetén a munkáltató vagy külső képzőhely által foglalkoztatott és a képzőhely vezetője
által kijelölt
személy lehet.”

3. §

(1) A Kr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A támogatott szakképzésben a rezidens az (1) bekezdés a) pontja szerinti közalkalmazotti jogviszony létrejöttét
követő 10 napon belül kezdeményezi az általa választott egyetemnél a 4. § (1) bekezdése szerinti szakképzési
megállapodás megkötését. A szakképzési megállapodás megkötése kezdeményezésének hiányában az (1) bekezdés
a) pontja szerinti közalkalmazotti jogviszony próbaidő alatti megszüntetésére kerül sor.”
(2) A Kr. 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az egészségügyi szolgáltató által kollektív szerződésben meghatározott kedvezményeket, jogosultságokat
az ott meghatározott feltételekkel azon rezidensek részére is biztosítani kell, akiknek elsődleges képzőhelyeként
az adott egészségügyi szolgáltató kijelölésére került sor.”
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4. §		
A Kr. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 1 hónapnál rövidebb időtartamú képzési elem csak akkor fogadható el, ha a jelölt azt teljes időtartamában
teljesítette.”
5. §		
A Kr. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A szakképzés ideje az (1) bekezdésben foglaltakon túl csak méltányolható, a jelölt egészségi állapotában
vagy családi körülményeiben bekövetkező okból, előzetesen meghatározott időtartamra szakítható meg, ha
valószínűsíthető, hogy az ok megszűnése esetén a jelölt a szakképzését teljesíti. A méltányolható ok elfogadásáról
támogatott szakképzés esetén az ENKK elnöke, költségtérítéses szakképzés esetén az egyetem dönt. Az ENKK elnöke
a döntéséről az egyetemet 5 napon belül tájékoztatja.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a tudományos munka előre látható időtartamát is figyelembe véve –
az ENKK a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetheti.”
6. §

(1) A Kr. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A pályázat benyújtására kizárólag az egészségügyi szolgáltatás nyújtására érvényes finanszírozási szerződéssel
rendelkező egészségügyi szolgáltató – ideértve a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott
egészségügyi ellátást nyújtó munkáltatót is – jogosult.”
(2) A Kr. 18. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A pályázat elbírálása során az ENKK elnöke meghatározza az egyes pályázó egészségügyi szolgáltatók által
betölthető keretszámokat.
(6) A 17. § (2) bekezdés b), c), e) és f ) pontja szerint meghirdetett vagy odaítélt keretszámok terhére az egészségügyi
szolgáltató a Kjt.-ben meghatározott rendelkezések alapján meghirdetett pályázat útján választja ki a rezidenst.”

7. §		
A Kr. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a szakképzést megkezdett jelölt a szakképzését még abban az évben megszünteti, amely évnek
a keretszáma terhére a szakképzését megkezdte, az elsődleges képzőhelyként kijelölt egészségügyi szolgáltató
esetében a keretszám az adott évben ismételten betölthetővé válik.”
8. §		
A Kr. 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakorvos képzést
a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki
rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2.) alapján megkezdő és a szakképzést
2015. július 1-jét követő időpontig szüneteltető személyek, valamint
b) a Kr.1. alapján megkezdő és háziorvostan képzésre szakot váltó személyek
a szakképzésüket e rendelet szabályai szerint fejezhetik be. A szakképzésbe történő visszakapcsolódásra
a szakképzésbe történő belépés e rendelet szerinti szabályai szerint kerülhet sor.”
9. §		
A Kr.
a)
33. § (1) bekezdésében az „a 30. és 31. § kivételével” szövegrész helyébe az „az (1a) és a (7) bekezdésben,
valamint a 30. és 31. §-ban fogalt kivétellel”,
b)
33. § (2) bekezdésében az „az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára
szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe
az „a Kr.2.”,
c)
33. § (7) bekezdésében az „a Kr.1. rendelkezéseit” szövegrész helyébe az „az (1a) bekezdés b) pontjában foglalt
kivétellel a Kr.1. rendelkezéseit”
szöveg lép.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 334/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. alcíme
helyébe a következő alcím lép:

„8. A nemzeti doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekre vonatkozó
közös rendelkezések
10. § A doppingellenőrzés és a doppingellenes tevékenység során a rendelet, az 5. § (2) bekezdésének i) pontja
alapján megalkotott HUNADO Szabályzat (a továbbiakban: HUNADO Szabályzat) és a nemzetközi követelmények
alapján kell eljárni. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és értelmezésbeli különbség esetén a HUNADO
Szabályzat az irányadó.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 335/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint
a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési
kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
53. § f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
1. §		
A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség
teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 3. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya kiterjed:)
„e) a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet
módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/60/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében és 7. cikkében
meghatározott feladatok ellátására.”
2. §		
Ez a rendelet 2015. december 18-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 336/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről,
valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Hatályát veszti a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet.
2. §

(1) Hatályát veszti a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 12. §
(4) bekezdés a) pontja.
(2) Hatályát veszti az R. 12. § (7) bekezdésében az „a GT és” szövegrész.
(3) Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet 7a. számú táblázatában a „Termék a Gazdaságbiztonsági Tartalékból TGT”
szövegrész.

3. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 337/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
az állam tulajdonában álló Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami
feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2943 Bábolna, Mészáros utca 1.,
cégjegyzékszáma: 11-09-008173, főtevékenysége: TEÁOR’08 0143 Ló, lóféle tenyésztése, adószáma: 12647064-2-11)
által ellátott állami feladatot 2016. január 1-jétől a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok mint átvevő központi költségvetési
szerv látja el.
2. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az államot a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok vezetője képviseli.
3. §		
Az átvételi felelőst az agrárpolitikáért felelős miniszter jelöli ki.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 338/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
az állam tulajdonában álló Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű
Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30., cégjegyzékszáma: 04-09-006348, főtevékenysége: TEÁOR’08 0143 Ló,
lóféle tenyésztése, adószáma: 13289407-2-04) által ellátott állami feladatot 2016. január 1-jétől a Mezőhegyesi
Állami Ménes mint átvevő központi költségvetési szerv látja el.
2. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az államot a Mezőhegyesi
Állami Ménes vezetője képviseli.
3. §		
Az átvételi felelőst az agrárpolitikáért felelős miniszter jelöli ki.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a CSABA METÁL Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon megvalósuló beruházásaival összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Békéscsaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Békéscsaba 0961/45
és 0960/37 helyrajzi számok alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből
telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken,
b)
a Szeghalom közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Szeghalom
2208 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások
jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken
megvalósításra kerülő üzem és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására
irányuló beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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3. §

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

4. §		
A Beruházásokkal összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelethez
A CSABA METÁL Zrt. Békéscsaba és Szeghalom területén megvalósuló beruházásainak
megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások
megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működtetéséhez
szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 340/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
A Kormány a csődeljárásáról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
8500 Pápa, Kisfaludy u. 2., cégjegyzékszáma: 19-09-512189) társaságot (a továbbiakban: társaság) a csődeljárásról
és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.
2. §		
A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ára – megállapítja, hogy a társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű
gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak
végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról
szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. hazai társfinanszírozási szerződés: a közösségi támogatás hazai partnere részére nyújtott vissza nem térítendő
hazai támogatásra kötött, a hazai társfinanszírozásból származó költségvetési támogatás nyújtásának és
felhasználásának részletes szabályait tartalmazó támogatási szerződés;”
(2) Az R. 3. § (1) bekezdése a következő 14a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„14a. megelőlegezési szerződés: a közösségi támogatásra jóváhagyott projekt hazai partnere, illetve a TA projekt hazai
kedvezményezettje részére nyújtott visszatérítendő hazai támogatás folyósítása és visszafizetése tárgyában kötött
támogatási szerződés;”
(3) Az R. 3. § (1) bekezdése a következő 21a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„21a. TA adatlap: a TA projektek tevékenységeit meghatározó és költségvetését tartalmazó dokumentum;”
(4) Az R. 3. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. TA projekt: olyan projekt, amelynek forrása a programok TA kerete, és amelyet a területi együttműködéshez
kapcsolódó programok hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósításának biztosítását, valamint
a végrehajtásáért felelős intézményrendszer magas színvonalú működését szolgáló projektelemek alkotnak;”
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2. §

(1) Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A TA projektet a Monitoring Bizottság fogadja el. A TA projekt elfogadásával a TA adatlap is elfogadottnak
tekintendő. Az Irányító Hatóság vagy a Nemzeti Hatóság a TA projektek kedvezményezettjeivel a TA adatlapok
alapján támogatási szerződést (a továbbiakban: TA támogatási szerződés) köt.”
(2) Az R. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Monitoring Bizottság dönthet az egyes TA projektekre jóváhagyott források megemeléséről. A TA
támogatási szerződés a támogatott tevékenység határidejének lejártát megelőzően módosítható azzal, hogy
a módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a támogatási
szerződésben meghatározott összegen felüli többlet-költségvetésitámogatás biztosítására, kivéve ha a többletköltségvetésitámogatás biztosítását a Monitoring Bizottság forrásnövekedésről szóló döntése alapozza meg.”
(3) Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A likviditás biztosítása érdekében az Irányító Hatóság a hazai társfinanszírozásból támogatási előleget
biztosíthat a programok végrehajtására a TA projektek hazai kedvezményezettjei részére, amellyel a Kijelölő
Rendelet 1. § (3) bekezdés a)–d) és h) pontjában meghatározott programok esetén legkésőbb 2016. június 30-áig,
a Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés e) és f ) pontjában meghatározott programok esetén legkésőbb 2017. június
30-áig kell elszámolni.”

3. §		
Az R. 27/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nem központi költségvetési szerv az Ávr. szerinti biztosítékot nyújt.”
4. §		
Az R. „Közösségi hozzájárulás megelőlegezése” alcíme a következő 27/D. §-sal egészül ki:
„27/D. § (1) A TA projektek hazai kedvezményezettjei számára a Nemzeti Hatóság megelőlegezést biztosíthat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megelőlegezésre a 27/A–27/C. §-t a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) hazai partneren a TA projekt hazai kedvezményezettjét kell érteni,
b) projektrészen a hazai TA projektet kell érteni,
c) megelőlegezési kérelmet a TA adatlap Monitoring Bizottság általi jóváhagyását követően lehet benyújtani,
d) megelőlegezési szerződést a kérelem jóváhagyását követően lehet megkötni,
e) a TA projektek hazai kedvezményezettjei 550 ezer euró alatti TA projekt esetén is jogosultak megelőlegezési
kérelmet benyújtani,
f ) a közösségi támogatási szerződés számán a TA projekt azonosítóját kell érteni.”
5. §		
Az R. 27/A. § (4) bekezdés a) pontjában a „címét” szövegrész helyébe a „székhelyét” szöveg lép.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 49/2015. (XI. 10.) MvM rendelete
egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (4) bekezdése alapján, a 2. §, a 6–7. §
és a 9–10. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Budapest
III. kerület, 18910/117, a 18910/118, a 18910/119, a 18910/120, a 18910/121, a 18910/122, a 18910/123, a 18910/124,
a 18910/125, a 18910/126, a 18910/127, a 18910/128, a 18910/129, a 18910/130, a 18910/131, a 18910/132,
a 18910/137, a 18910/139, a 18910/140, a 18910/199, a 19247/1, a 19333/2, a 19332/3, a 19332/4, a 19333/3,
a 19340, a 19341/1, a 19341/2, a 19341/3, a 19341/4, a 19341/5, a 19341/6, a 19341/7, a 19341/8, a 19341/10,
a 19341/11, a 19341/12, a 19341/14, a 19341/15, a 19341/16, a 19342, a 19343/4, a 19343/7, a 19343/8, a 19358/1,
a 19358/2, a 19359/3, a 19396, a 19397/1, a 19397/2, a 19398, a 19413/1, a 19413/2, a 19416, a 19418, a 19422/1,
a 19422/2, a 19430, a 19431/1, a 19434/2, a 19439, a 19443/2, a 19447, a 19448/1, a 19450, a 19451/4, a 19451/5,
a 19451/7, a 19454/1, a 19454/3, a 19455/1, a 19455/2, a 19455/3, a 19458/7, a 19458/8, a 19458/9, a 19459/1,
a 19459/5, a 19459/6, a 19462/1, a 19462/3, a 19462/5, a 19463/1, a 19463/3, a 19463/4, a 19466/1, a 19466/4,
a 19466/6, a 19467/1, a 19467/3, a 19467/4, a 19470/1, a 19470/3, a 19470/6, a 19471/6, a 19471/8, a 19471/9,
a 19474/6, a 19475/6, a 19475/8, a 19475/9, a 19478/3, a 19478/4, a 19479/1, a 19479/3, a 19479/5, a 19479/6,
a 19481/1, a 19481/2, a 19482, a 19483/3, a 19483/5, a 19483/6, a 19484/1, a 19484/2, a 19485/1, a 19485/3,
a 19486, a 19487/1, a 19487/3, a 19487/4, a 19488, a 19489/3, a 19490/3, a 19490/4, a 19490/5, a 19491/4, a 19492/4,
a 19493/1, a 19493/2, a 19493/3, a 19493/4, a 19494/3, a 19494/4, a 19495/1, a 19495/3, a 19496, a 19497/1,
a 19498/3, a 19499/3, a 19499/5, a 19499/9, a 19503, a 19521/2, a 19521/7, a 19521/8, a 19521/9, a 19521/10,
a 19521/11, a 19521/12, a 19548/2, a 19564/2, a 19598/3, a 19598/4, a 19598/6, a 19598/7, a 19598/8, a 19599/1,
a 19600/3, a 19600/4, a 19622/4, a 19622/5, a 19622/6, a 19622/7, a 19667/3, a 19667/4, a 19667/5, a 19668/4,
a 19674/1, a 19700/1, a 19700/2, a 19701/3, a 19701/4, a 22995/3, a 22995/4, a 23034, a 23113/7, a 23113/9,
a 23113/10, a 23139, a 23152/22, a 23152/23, a 23152/29, a 23152/30, a 23152/32, a 23152/36, a 23152/45,
a 23152/106, a 23215, a 23219, a 23222, a 23223, a 23224, a 23225, a 23227/2, a 23229/1, a 23229/2, a 23235/1,
a 23235/2, a 23235/3, a 23788/2 és a 23789 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 30913, 31505, 45629, 45778,
34738 és 50125 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Budapest III. kerület, 18910/137, a 19333/2, a 19340, a 23034, a 23152/29, a 23152/32,
a 23788/2 és a 23789 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint a Budapest
III. kerület, 19220, a 19223/2, a 19333/50, a 19333/51, a 19333/52, a 19333/53, a 19337/1, a 19337/2, a 23790/8,
a 23790/9 és a 23790/10 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Aquincum polgárváros
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.
(5) A népművelési miniszter 8630–8153/1956. számú határozata I. 1. pontjában régészetileg védetté nyilvánított
Budapest III. kerület, 19683, 19684, 19685, 19686, 19687, 19688 és 19689 helyrajzi számú ingatlanok utódtelkei közül
a 18910/141 helyrajzi számú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.
(6) A művelődésügyi miniszter 46313/1974. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
23338/1, 23338/2, 23338/5, 23338/6, 23338/15, 23338/19, 23338/20, 23338/21, 23338/22, 23338/23, 23338/26,
23338/29, 23338/39 és 23338/40 helyrajzi számú ingatlanok utódtelkei közül a 23152/37, a 23152/43, a 23152/101,
a 23152/110, a 23152/147, a 23152/148, a 23152/173, a 23152/174, a 23152/241, a 23152/242, a 23152/265 és
a 23152/268 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
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(7) A művelődésügyi miniszter 46313/1974. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
23338/3, 23338/4, 23338/14, 23338/16, 23338/17 és 23338/18 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét
megszüntetem.
(8) Megszüntetem
a)
a népművelési miniszter 8630–8153/1956. számú határozata I. 1. pontjában régészetileg védetté nyilvánított
Budapest III. kerület, 19661/1, 19661/2, 19662/3, 19663/3, 19664/3, 19665/3, 19666/3, 19667/3, 19668/3,
19669/3, 19670/3, 19671/3, 19672/3, 19673/3, 19674, 19675, 19676/2, 19677 és 19678,
b)
a kulturális miniszter 48099/1974. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
18900/1, 18900/2, 18903/2, 18904/2, 18905/2, 18906/2, 18908/2, 18909/1, 18909/2, 18909/3, 18909/4,
18909/6, 18909/7, 18910, 18914/2, 18914/3, 18915/13, 18915/14, 18915/15, 18915/16, 18915/17, 18915/18,
18915/19, 18924, 18926/1, 18926/2, 18927/2, 18927/3, 18927/4, 18927/5, 18994, 18995, 18996, 18997, 18998,
18999, 19000, 19001 és 19003,
c)
a kulturális miniszter 48314/1974. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19019/1, 19019/2, 19020, 19021, 19022, 19023, 19024, 19025, 19026/1, 19026/2, 19027/1, 19027/2, 19028,
19029, 19030, 19031/1 és 19031/2,
d)
a kulturális miniszter 31903/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19091/1, 19091/2, 19092, 19093, 19094/1, 19094/2, 19094/4, 19094/5, 19095/1, 19095/2, 19095/3, 19095/4,
19096/1, 19097, 19098, 19099, 19100, 19101, 19102 és 19103,
e)
a kulturális miniszter 32200/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19005, 19007/1, 19007/2, 19008, 19009/1, 19009/2, 19010/1, 19010/2, 19011, 19012, 19013, 19014/1,
19014/2, 19015/1, 19015/2, 19016/1, 19016/2, 19017, 19033, 19050, 19051/1, 19051/2, 19052/1, 19052/2,
19053/1, 19053/2, 19054, 19055/1, 19056/1, 19056/2, 19057, 19058/1, 19058/2, 19059/1, 19059/2, 19061,
19062, 19063, 19064/1, 19064/2, 19065, 19066, 19067/1, 19067/2, 19068/1, 19068/2, 19070/1, 19070/2,
19070/3, 19107, 19108/1, 19108/2, 19109, 19110, 19111, 19112, 19113/1, 19113/2, 19114, 19115, 19116,
19121, 19122, 19123, 19124, 19125, 19126, 19127, 19128, 19129, 19131/1, 19131/2, 19132/1, 19132/2, 19133,
19134, 19135/1, 19135/2, 19225, 19226/3, 19228/2, 19229/2, 19230/2, 19231/2 és 19233/3,
f)
a kulturális miniszter 32403/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19156,
g)
a kulturális miniszter 32845/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19226/2, 19227/1, 19228/1, 19229/1 és 19230/1,
h)
a kulturális miniszter 32954/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19662/1, 19669/4, 19670/1, 19671/1, 19672/1 és 19673/1, valamint
i)
a kulturális miniszter 33200/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest
III. kerület, 18930/9, 18930/10, 18930/11, 18930/12, 18930/13, 18930/14, 18930/15, 18930/16, 18930/17,
18931/1, 18931/3, 18931/5, 18932/2, 18932/3, 18932/5, 18932/7, 18932/9, 18932/10, 18932/11, 18932/12,
18940, 18941, 18942, 18943, 18944, 18945, 18947/2, 18947/4, 18947/5, 18948/1 és 18948/2 helyrajzi számú
ingatlanok utódtelkei közül a 18795/1, a 18795/2, a 18822/10, a 18822/12, a 18822/13, a 18822/14, a 18878/5,
a 18878/6, a 18878/7, a 18878/29, a 18878/31, a 18895/4, a 18900/5, a 18900/6, a 18900/9, a 18900/10,
a 18910/2, a 18910/4, a 18910/11, a 18910/12, a 18910/14, a 18910/16, a 18910/17, a 18910/18, a 18910/20,
a 18910/23, a 18910/24, a 18910/27, a 18910/29, a 18910/35, a 18910/36, a 18910/42, a 18910/44, a 18910/46,
a 18910/52, a 18910/53, a 18910/61, a 18910/73, a 18910/74, a 18910/77, a 18910/78, a 18910/79, a 18910/80,
a 18910/81, a 18910/82, a 18910/83, a 18910/84, a 18910/85, a 18910/86, a 18910/87, a 18910/88, a 18910/92,
a 18910/94, a 18910/95, a 18910/96, a 18910/97, a 18910/98, a 18910/100, a 18910/101, a 18910/102,
a 18910/103, a 18910/104, a 18910/105, a 18910/106, a 18910/107, a 18910/108, a 18910/109, a 18910/110,
a 18910/111, a 18910/112, a 18910/113, a 18910/116, a 18910/138, a 18910/143, a 18910/144, a 18910/145,
a 18910/147, a 18910/148, a 18910/150, a 18910/151, a 18910/155, a 18910/157, a 18910/158, a 18910/159,
a 18910/160, a 18910/161, a 18910/163, a 18910/164, a 18910/173, a 18910/175, a 18910/176, a 18910/177,
a 18910/178, a 18910/179, a 18910/187, a 18910/188, a 18910/189, a 18910/190, a 18910/196, a 18910/197,
a 18910/198, a 18911, a 18997/1, a 18997/2, a 19220 és a 19233/13
helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét.
(9) A népművelési miniszter 8630–8153/1956. számú határozata I. 1. pontjában régészetileg védetté nyilvánított
Budapest III. kerület, 19693, 19694 és 19695, valamint a kulturális miniszter 31961/1975. számú határozatában
régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19186, 19187, 19188, 19189/1, 19189/2, 19190, 19191,
19192, 19193, 19194 és 19195 helyrajzi számú ingatlanok utódtelkei közül a 18910/133, a 18910/134, a 18910/135,
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(10)

(11)
(12)

(13)

(14)
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)
(20)

(21)

2. §

a 18910/136, a 18910/142, a 18910/180, a 18910/181 és a 18910/182 helyrajzi számú ingatlanok régészeti
védettségét megszüntetem.
A kulturális miniszter 31961/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19197/3, 19198/2, 19199/2, 19200/2, 19201/2, 19202, 19203, 19204 és 19205/2, valamint a kulturális miniszter
32064/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított 19197/1, 19198/1, 19199/1, 19200/1, 19201/1,
19205/1, 19206/1, 19207/1, 19208/1, 19209/1, 19210/1, 19211/1, 19212/1, 19213/1, 19214/1, 19215/1, 19216/1,
19217/1, 19218/1 és 19219/1 helyrajzi számú ingatlanok 19202 helyrajzi számú utódtelkének régészeti védettségét
megszüntetem.
A kulturális miniszter 32403/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
23237/2 helyrajzi számú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.
A kulturális miniszter 32442/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19322/12, 19322/13, 19322/14, 19322/38, 19322/39, 19322/40, 19322/41, 19322/42, 19322/43, 19322/49, 19322/50,
19322/53, 19322/54, 19379/1, 19382/1, 19382/2, 19384, 19386/1, 19386/2 és 19386/3 helyrajzi számú ingatlanok
régészeti védettségét megszüntetem.
A kulturális miniszter 32442/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19395/1 helyrajzi számú ingatlan utódtelkei közül a 19395/7, a 19395/8 és a 19395/9 helyrajzi számú ingatlanok
régészeti védettségét megszüntetem.
A kulturális miniszter 32818/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19608, 19619/5, 19620/4, 19621/1, 19621/2 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
A kulturális miniszter 32952/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
22995/5, 22995/6, 22995/8, 22995/9, 22995/10, 22995/11, 22996 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét
megszüntetem.
A kulturális miniszter 32952/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
23214 helyrajzi számú ingatlan utódtelkei közül a 23152/20, a 23152/287, a 23152/294 és a 23152/295 helyrajzi
számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
A kulturális miniszter 32954/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19485/3, 19487/3, 19493/4, 19564/2, 19609/1, 19611/1, 19612/1, 19613/3, 19614/1, 19615/1, 19616/1, 19617,
19619/4 és 19850/3 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
A kulturális miniszter 20086/1976. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület,
19322/52 helyrajzi számú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.
A művelődési és közoktatási miniszter 45987/1990. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest
III. kerület, 19332/2, 19343/6 és 19365/6 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
A művelődési és közoktatási miniszter 45987/1990. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest
III. kerület, 19333/4, 19333/6, 19333/7, 19333/8 és 19333/9 helyrajzi számú ingatlanok utódtelkei közül a 19333/10,
a 19333/11, a 19333/12, a 19333/13, a 19333/14, a 19333/15, a 19333/16, a 19333/17, a 19333/18, a 19333/19,
a 19333/20, a 19333/21, a 19333/22, a 19333/23, a 19333/24, a 19333/25, a 19333/26, a 19333/27, a 19333/28,
a 19333/32, a 19333/33, a 19333/34, a 19333/35, a 19333/38, a 19333/39, a 19333/42, a 19333/43, a 19333/44,
a 19333/45, a 19333/46, a 19333/47, a 19333/48, a 19333/49, a 19333/50, a 19333/51, a 19333/52 és a 19333/53
helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
A telekalakítások során régészetileg védetté vált Budapest III. kerület, 18910/21, a 18910/75, a 18910/91,
a 18910/153, a 18910/156, a 18910/162 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom
a Százhalombatta (Pest megye), 0124/8, a 0128/10, a 0128/11, a 0128/12, a 0128/13, a 0129/33, a 0129/34,
a 0129/35, a 0129/36, a 0129/37, a 0129/38, a 0129/39, a 0129/40, 0129/41, a 0129/42, a 0129/43, a 0129/44,
a 0129/45, a 0129/46, a 0129/47, a 0129/48, a 0129/49, a 0129/51, a 0129/52, a 0129/53, a 0129/55, a 0129/56,
a 0129/57, a 0129/58, a 0129/59, a 0129/60, a 0129/61, a 0129/62, a 0129/63, a 0129/64, a 0129/65, a 0129/66,
a 0129/83, a 0129/84, a 0129/85, a 0129/86, a 0129/87, a 0129/88, a 0129/89, a 0132/5, a 0132/7, a 0132/8,
az 1679, az 1680, a 2707/3, a 2707/4, a 2707/7 és a 2707/8 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 11477 és 11478
nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Matrica nevű katonai tábor és polgári
település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.
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(4) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620–33/1951. számú döntésének 1. pont h. alpontjában, valamint
a kulturális miniszter 27278/1980. számú határozatával régészetileg védetté nyilvánított földterület védettségét
– az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével – megszüntetem.
(5) A művelődési és közoktatási miniszter 91843/1993.XX.782.MO számú határozatában védetté nyilvánított
Százhalombatta, 0129 helyrajzi számú ingatlan utódtelkei közül a 0124/7, a 0129/32, a 0129/54, a 0129/67,
a 0129/68, a 0129/69, a 0129/70, a 0129/71, a 0129/72, a 0129/74, a 0129/75, a 0129/76, a 0129/77, a 0129/78,
a 0129/79, a 0129/80, a 0129/81 és a 0129/82 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
3. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Dunaújváros
(Fejér megye), 413, a 447, a 448, a 451/3, a 451/73, a 451/76, a 451/81, az 1916, az 1935/4, az 1950/1, az 1950/2,
az 1950/3, az 1951/3, az 1951/7, az 1952/1, az 1952/2, az 1952/3, az 1954, az 1978, az 1982/3 és az 1982/4 helyrajzi
számú ingatlan területén fekvő 22648 és 22656 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Dunaújváros, 451/73, a 451/76, az 1978 és az 1951/7 helyrajzi számú ingatlan régészeti
lelőhelyként nem védett részét, valamint a Dunaújváros, 451/27, a 451/34, a 451/35, a 451/63, a 451/74, az 1953 és
az 1955 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Intercisa nevű katonai tábor és
polgári település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.
(5) A művelődési és közoktatási miniszter 86874/1992/787. számú határozatában védetté nyilvánított Dunaújváros, 61,
a 62/1, a 62/2, a 63/1, a 87/2, a 87/3, a 87/15, a 451/1, a 451/75, a 452, a 454/1, az 1953, az 1954, az 1955, az 1956,
az 1957/1, az 1957/2 és az 1958 helyrajzi számú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.

4. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Baracs (Fejér
megye), 0238/7, a 0238/12, a 0238/13, a 0520/1, a 0521/16, a 0521/29, a 0521/30, a 0521/31, a 2625, a 2626, a 2627,
a 2628, a 2629, a 2630, a 2631, a 2632, a 2633, a 2634, a 2635, a 2636, a 2637, a 2638, a 2639, a 2640 és a 2650
helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 21803 és 38795 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Baracs, 0238/7, a 0238/12, a 0238/13, a 0520/1, a 0521/29, a 0521/30, a 2625, a 2626,
a 2627, a 2628, a 2629, a 2630, a 2631, a 2632, a 2633, a 2634, a 2635, a 2636, a 2637, a 2638, a 2639, a 2640 és a 2650
helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Annamatia nevű katonai tábor
és polgári település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.
(5) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620–33/1951. számú döntésének 24. pont d. alpontjában, valamint
a művelődési miniszter 65277/1985. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított földterület védettségét
– az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével – megszüntetem.

5. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Budakalász
(Pest megye), 0231/1, a 0231/4, a 0231/5 és a 0231/6 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 10048 nyilvántartási
számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Budakalász, 0231/1, a 0231/4, a 0231/5 és a 0231/6 helyrajzi számú ingatlan régészeti
lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori őrtorony maradványainak
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.
(5) A művelődési miniszter 65386/1985. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított földterület védettségét
– az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével – megszüntetem.

6. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Visegrád (Pest
megye), 050, a 189/3, a 190, a 191/1 és a 191/2 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 59410 nyilvántartási számú
régészeti lelőhelyet.
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(2) Régészeti védőövezetnek a Visegrád, 050, a 189/3, a 190, a 191/1 és a 191/2 helyrajzi számú ingatlan régészeti
lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori őrtorony maradványainak
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.
7. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Verőce (Pest
megye), 03 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 12411 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Verőce, 03 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori kikötőerőd maradványainak
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.
(5) A kulturális miniszter 27443/1978. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított földterület védettségét
– az (1) bekezdés és az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és
a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló
80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 32/2014. (IV. 14.) BM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint védetté
nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével – megszüntetem.

8. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Leányfalu (Pest
megye), 1431 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 10674 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Leányfalu, 1431 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét
jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori őrtorony maradványainak
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.

9. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Kunsziget
(Győr-Moson-Sopron megye), 0182, a 0184/1, a 0185, a 0186/6, a 0187 és a 0190/6 helyrajzi számú ingatlan területén
fekvő 24263 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Kunsziget, 0182, a 0184/1, a 0185, a 0186/6, a 0187 és a 0190/6 helyrajzi számú ingatlan
régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a középkori falmaradványok megőrzése,
kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.

10. §

(1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Győr
(Győr-Moson-Sopron megye), 0748/81 és a 0748/113 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 21474 és 21475
nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.
(2) Régészeti védőövezetnek a Győr, 0748/113 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét
jelölöm ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a középkori vár és több korszakú település
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába
sorolom.
(5) A közoktatásügyi miniszter 1620–121/1951. számú döntésében régészetileg védetté nyilvánított földterület
védettségét – az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével – megszüntetem.

11. §		
Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésében
az „a 039/43, a 039/75, a 039/83, a 039/84, a 039/101, a 039/102, a 039/103, a 039/104, a 039/105, a 039/106 és
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a 039/107” szövegrész helyébe az „a 039/43, a 039/52, a 039/66, a 039/75, a 039/83, a 039/84, a 039/100, a 039/101,
a 039/102, a 039/103, a 039/104, a 039/105, a 039/106, a 039/107, a 039/108 és a 046” szöveg lép.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyminiszter 59/2015. (XI. 10.) BM rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, és a 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:
1. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján
igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdésében a „finanszírozásáról”
szövegrész helyébe a „finanszírozásáról – ha e rendelet másképp nem rendelkezik –” szöveg lép.
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet az 59/2015. (XI. 10.) BM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.45. és 1.46. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.45. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a természetes személyek
adósságrendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához
(a továbbiakban: ARE nyilvántartás) kapcsolódóan informatikai előszűrő alkalmazás fejlesztéséhez, űrlapsablon
szerkesztéséhez és űrlapkitöltő informatikai rendszer kialakításához szükséges infrastruktúra biztosítása és ezen
alkalmazások üzemeltetése, valamint az ARE nyilvántartás infrastruktúrájának biztosítása és üzemeltetése;
1.46. az Elektronikus Útdíjszedési Rendszer infrastruktúrájára épülő, külön jogszabályban meghatározott
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer infrastruktúrájának (központi informatikai rendszer és hálózat)
üzemeltetése.”
2. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.11. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.11. Az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az 1.45. pont szerinti
informatikai előszűrő és űrlapkitöltő rendszer fejlesztése, valamint űrlapsablon szerkesztése.”
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A földművelésügyi miniszter 74/2015. (XI. 10.) FM rendelete
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési
támogatásáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 13. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás;
2.
beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7. pontjában foglaltak szerinti
ráfordítások összessége;
3.
beruházás megkezdése: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) 2. cikk (25) bekezdése
szerinti tevékenység;
4.
fiatal mezőgazdasági termelő: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (34) bekezdése szerinti
termelő;
5.
kedvezményezett: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági feldolgozó, és mezőgazdasági
forgalmazó;
6.
kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;
7.
mezőgazdasági háztartás tagja: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (46) bekezdése szerinti
személy;
8.
mezőgazdasági termék: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (4) bekezdése szerinti termék;
9.
elsődleges mezőgazdasági termelés: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (5) bekezdése
szerinti tevékenység;
10.
mezőgazdasági termék feldolgozása: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (6) bekezdése
szerinti tevékenység;
11.
mezőgazdasági termék forgalmazása: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (7) bekezdése
szerinti tevékenység;
12.
mezőgazdasági üzem: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (8) bekezdése szerinti egység;
13.
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;
14.
nem termelő beruházás: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (32) bekezdése szerinti
beruházás;
15.
pénzügyi intézmény: olyan intézmény, amely a kezességvállalás pénzügyi szolgáltatás igénybevétele
érdekében csatlakozási, együttműködési vagy partneri keretszerződés alapján kapcsolatban áll
a kezességvállaló intézménnyel;
16.
támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti hányados;
17.
támogatástartalom: a kedvezményezett számára a kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességnek
az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke;
18.
természeti katasztrófa: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti
esemény;
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természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség: a mezőgazdasági csoportmentességi
rendelet 2. cikk (16) bekezdése szerinti természeti esemény.

2. A kezességi díjtámogatás formája és mértéke
2. §

(1) E rendelet alapján a kedvezményezett a kezességi díjhoz kapcsolódó vissza nem térítendő állami támogatást
(a továbbiakban: kezességi díjtámogatás) vehet igénybe olyan hitelhez, amely
a)
elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, illetve
b)
mezőgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó
beruházást valósít meg.
(2) A kezességi díjtámogatás az (1) bekezdés a) pontja tekintetében a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet
14. cikke, az (1) bekezdés b) pontja tekintetében a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti
állami támogatásnak minősül.
(3) A kezességi díjtámogatás mértéke évente legfeljebb a teljes hitelösszeg 0,4%-a.
(4) A kezességi díjtámogatás (3) bekezdésben meghatározott mértéke a 80%-os mértékű, tőkére vállalt kezesség esetén
alkalmazandó, ennél alacsonyabb mértékű kezességvállalás esetén a kezességi díjtámogatás (3) bekezdés szerinti
mértéke arányosan csökken.

3. A kezességi díjtámogatás igénybevétele
3. §

(1) A kezességi díjtámogatás igénybevételére az a kedvezményezett jogosult,
a)
aki vagy amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba
vételi kötelezettségének személyesen vagy a kezességvállaló intézmény – nyilvántartásba vételi eljárásra
vonatkozó eseti meghatalmazáson alapuló – közreműködésével eleget tesz;
b)
aki vagy amely a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-,
felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt;
c)
akinek vagy amelynek a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában nincs adó
vagy adók módjára behajtandó köztartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;
d)
akinek vagy amelynek a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában nincs állami
kezesség, állami garancia, vagy viszontgarancia beváltásából eredő, állammal szembeni tartozása;
e)
aki vagy amely a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik
a tevékenysége folytatásához szükséges valamennyi hatósági engedéllyel;
f)
aki vagy amely a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem áll valamely uniós
társfinanszírozású támogatás visszafizetésére kötelező határozat hatálya alatt;
g)
aki vagy amely a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában eleget tett az Európai
Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának vagy nem áll ilyen határozat hatály alatt;
h)
aki vagy amely a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában teljesítette
a kezességvállalási kérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió
előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben
a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét vagy a kötelezettség teljesítésének elmaradása
a kedvezményezettnek nem felróható;
i)
aki vagy amely a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában megfelel
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben szabályozott, rendezett munkaügyi kapcsolatok és
átlátható szervezet általános és különös feltételeinek;
j)
aki vagy amely a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak.
(2) Az (1) bekezdés b)–j) pontjában foglaltakról a kedvezményezettnek a kezességi díjtámogatás iránti kérelem
benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell.
(3) A kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja azonos a kezességvállalási kérelem benyújtásának
időpontjával, amely időpont
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a)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

4. §

a hitelkérelem benyújtásának napja, ha a kezességvállalás igénybevételéről a kedvezményezett
a hitelkérelemben nyilatkozik, vagy
b)
a hitelkérelem benyújtását követően az a nap, amikor a kedvezményezett a kezességvállalás igénybevételi
szándékáról a pénzügyi intézmény felé nyilatkozik.
A kezességi díjtámogatást a kedvezményezett akkor veheti igénybe, ha a beruházás megvalósítását
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 6. cikk (2) bekezdése szerinti adatokat is tartalmazó kezességi
díjtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem kezdte meg.
A kezességi díjtámogatás nem nyújtható a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és
a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet)
megállapított valamely tiltás vagy korlátozás megszegésével, még akkor sem, ha az ilyen tiltások és korlátozások kizárólag
az 1308/2013/EU rendeletben előírt uniós támogatásokra vonatkoznak.
Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését és a támogatási feltételek teljesülését
a kezességvállaló intézmény – a (2) bekezdésben előírt nyilatkozat alapján – a pénzügyi intézmények bevonásával
végzi.
E rendelet alapján kezességi díjtámogatás nem nyújtható
a)
exporttal kapcsolatos közvetlen tevékenység finanszírozásához;
b)
importtermékekkel szemben hazai termék előnyben részesítése esetén;
c)
általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére
nem jogosult;
d)
forgótőke finanszírozásához;
e)
a kezességvállaló intézmény által az ügylet kamatára vállalt készfizető kezesség díjára.
Ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő, azonosítható elszámolható költségek esetén a kezességi
díjtámogatás abban az esetben halmozható más, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a kezességi díjtámogatás halmozható más, államháztartási
vagy uniós forrásból származó támogatással.
Az egy beruházáshoz igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása államháztartási
vagy uniós forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási
szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
A 7. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti beruházáshoz nyújtott kezességi díjtámogatás nem halmozható
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 25., 26. és 30. cikke szerinti anyagi károk ellentételezése céljából
nyújtott támogatással.

(1) Környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött beruházások esetén a kezességi díjtámogatás akkor vehető igénybe,
ha a hatásvizsgálat elvégzésére és a beruházás engedélyezésére a kezességi díjtámogatás kedvezményezett részére
történő odaítélése előtt sor került.
(2) A kezességi díjtámogatás olyan mezőgazdasági termelést szolgáló beruházáshoz vehető igénybe, amely megfelel
a hazai, valamint az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak.
(3) A 8. § (1) bekezdése és a 10. § (1) bekezdése szerinti támogatási küszöbértékek vizsgálata során a kezességi
díjtámogatásban foglalt támogatástartalom összegének euróban történő meghatározásánál a kezesség elbírálásáról
szóló döntés meghozatalának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, Európai Központi Bank által
közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott forint/euró deviza árfolyamot kell figyelembe venni.
(4) A kezességi díjtámogatás forintban és – a (3) bekezdés szerint számított forint/euró deviza árfolyamon figyelembe
vett – euróban kifejezett támogatástartalmáról szóló igazolást a kezességvállaló intézmény állítja ki, majd megküldi
a kedvezményezett és – elektronikus úton – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
részére.
(5) A kezességvállaló intézmény a kiadott támogatástartalomról szóló igazolások adatairól nyilvántartást vezet.
(6) A kezességvállaló intézménynek a kezességi díjtámogatással kapcsolatos dokumentumokat az utolsó kezességi
díjtámogatás odaítéléséről szóló döntés meghozatalának napjától számított tíz évig meg kell őriznie.
(7) A kezességvállaló intézmény
a)
a kedvezményes díjú kezességvállalás támogatástartalmával kapcsolatos adatokat a mezőgazdasági
csoportmentességi rendelet 13. cikkében foglaltak alapján külön meghatározott ütemezésben
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az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vagy az általa megjelölt szerv rendelkezésére
bocsátja, továbbá
b)
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter felhívására az Atr. 22. §-a szerinti
adatszolgáltatásra köteles.
(8) A kezességvállaló intézmény a kedvezményes díjú kezességvállalási programról az Atr. 34. § (1) bekezdése szerint
beszámolót készít.

4. A kezességi díjtámogatás lehívása
5. §

(1) A kedvezményezett a kezességi díjtámogatással csökkentett díjat a pénzügyi intézmény által meghatározott
módon, a pénzügyi intézményen keresztül fizeti meg a kezességvállaló intézmény részére.
(2) A kezességi díjtámogatás tekintetében a kezességvállaló intézmény a kezességi díj kedvezményezett által meg
nem fizetett, megelőlegezett részéről szóló támogatáslehívási kérelmet – kedvezményezettenként részletezve –
az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be az MVH-hoz.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatáslehívási kérelem MVH-hoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül
meghozott döntést követően az MVH – a forrás rendelkezésre állása esetén – haladéktalanul folyósítja a kezességi
díjtámogatás összegét a kezességvállaló intézmény részére.
(4) Ha a kezességvállaló intézmény által garantált ügyletben bekövetkező változás miatt a kezességi díj visszatérítése
szükséges a kedvezményezett részére, akkor a visszatérített kezességi díjra eső, az MVH által korábban folyósított
kezességi díjtámogatásról a kezességvállaló intézmény a garantált alapügyletben bekövetkező változás
hatálybalépését követően benyújtott támogatáslehívási kérelemben számol el.

5. A kezességi díjtámogatás forrása
6. §

(1) Az adott évben rendelkezésre álló támogatási keret összegét a miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló miniszteri rendelet szerint
jóváhagyott keretfelosztás határozza meg.
(2) A támogatás folyósítását a minisztérium fejezeti kezelésű, 10032000-01220191-51200002 számú Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.
(3) A kezességvállaló intézmény negyedévente tájékoztatja a minisztert és az MVH-t a kiállított kezességi
díjtámogatások együttes összegéről és a várható kezességi díjtámogatások összegéről.
(4) A forrás kimerüléséről szóló miniszteri közlemény kiadását követően benyújtott kezességi díjtámogatás iránti
kérelmek alapján támogatás nem nyújtható.

6. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházáshoz nyújtott kezességi
díjtámogatáshoz kapcsolódó különleges támogatási feltételek
7. §

(1) A kezességi díjtámogatás olyan, elsődleges mezőgazdasági termelést szolgáló beruházáshoz vehető igénybe, amely
az alábbi célok közül legalább egyet megvalósít:
a)
a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása, különösen a termelési
költségek csökkentése, illetve a termelés javítása és átcsoportosítása révén;
b)
a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét színvonalának a javítása,
amennyiben az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályban lévő uniós előírásoknál;
c)
a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez – különösen a mezőgazdasági
földterületekhez való hozzáféréshez, a birtokrendezéshez és a termőföld minőségének javításához, valamint
az energia- és vízellátáshoz, továbbá az energia- és víztakarékossághoz – kapcsolódó infrastruktúra kiépítése
és továbbfejlesztése;
d)
agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, beleértve a biológiai
sokféleséggel összefüggésben a fajok és az élőhelyek védettségi állapotának megőrzését, illetve valamely
Natura 2000 terület vagy más, magyarországi vonatkozású vidékfejlesztési programban meghatározott,
jelentős természeti értéket képviselő rendszerek közjóléti értékének növelését, feltéve, hogy a beruházások
nem termelő beruházások;
e)
a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek,
állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása;
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f)
(2)

(3)

(4)

(5)

a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek,
állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzése.
A kezességi díjtámogatás a mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházás esetén
az alábbi költségek finanszírozásához nyújtható:
a)
ingatlan építése, vásárlása, lízingelése, fejlesztése;
b)
gép és berendezés vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig;
c)
számítógépes szoftver vásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy
megszerzése, és az ehhez kapcsolódó nem termelő beruházás kapcsán felmerülő költség;
d)
nem építési célú földvásárlás, a beruházás összes elszámolható költségének legfeljebb 10%-áig;
e)
az a) és b) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódó költség, amely abban az esetben is elszámolható, ha annak
eredménye alapján nem merül fel az a) és b) pont szerinti kiadás;
f)
természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek,
állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítását
célzó beruházás esetén az a költség, amely a mezőgazdasági termelési potenciálnak az említett események
bekövetkezése előtti szintre történő visszaállítása kapcsán merül fel;
g)
a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek,
állatbetegségek vagy növénykárosítók által okozott károk megelőzésére irányuló beruházás esetében
a megelőző intézkedések költsége.
Öntözéssel kapcsolatos, mezőgazdasági termelést szolgáló beruházásokhoz – kivéve a már meglévő
öntözőberendezések energiahatékonyságát érintő beruházást, a tározók létrehozására irányuló beruházást, és
a felszín alatti vagy felszíni víztesteket nem érintő újrahasznosított víz használatára irányuló beruházást – kezességi
díjtámogatás az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén nyújtható:
a)
a beruházás megfelel a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló,
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak,
b)
rendelkezésre áll olyan vízfogyasztásmérő rendszer, amely a támogatott beruházás vonatkozásában lehetővé
teszi a vízfogyasztás mérését, vagy a vízfogyasztásmérő rendszer a beruházás részeként kerül kiépítésre, és
c)
a beruházás eredményeként a vízfelhasználás korábbi mértéke legalább 25%-kal csökken.
A bioüzemanyag- vagy megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül történő
előállításához kapcsolódó, mezőgazdasági termelést szolgáló beruházáshoz kezességi díjtámogatás akkor
nyújtható, ha
a)
az ilyen termelés nem lépi túl az adott üzem átlagos éves üzemanyag- vagy energiafogyasztását,
b)
a bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén a termelő létesítmények termelési kapacitása nem
haladja meg a mezőgazdasági üzem átlagos éves közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő
szintet, és az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon, valamint
c)
a mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló
beruházás esetén a termelő létesítmény csak a kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére
szolgál, és termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem és az ahhoz kapcsolódó
mezőgazdasági háztartás tagjainak átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztásának
megfelelő szintet.
Nem nyújtható kezességi díjtámogatás – a 3. § (5) és (7) bekezdésében meghatározottakon túl – az alábbi célok
finanszírozásához:
a)
termelési jogok, támogatási jogosultságok és egynyári növények vásárlása;
b)
egynyári növények telepítése;
c)
vízelvezetési munkálatok;
d)
az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházások, a fiatal mezőgazdasági termelők számára
a gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított huszonnégy hónapon belül nyújtott támogatás
kivételével;
e)
állatok vásárlása, az (1) bekezdés e) és f ) pontjában meghatározott céllal megvalósuló beruházások
kivételével;
f)
tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállításához szükséges beruházás;
g)
lízingszerződés esetén a (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt költségektől eltérő költség;
h)
a (3) bekezdésben felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan beruházás, amely olyan felszín
alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiséggel

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 169. szám

21521

kapcsolatos ok miatt a „jó” minősítésnél rosszabb minősítésű, illetve olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet
érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi.
8. §

(1) A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a kedvezményezett
részére nyújtott elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott,
tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott kezességi díjtámogatás
kedvezményezettenként és beruházásonként nem haladhatja meg az 500 000 eurót.
(2) Az egy beruházáshoz nyújtható, államháztartási forrásból származó összes európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségének 50%-át,
kivéve a közép-magyarországi régiót, ahol a támogatási intenzitás legfeljebb 40%.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitások nagysága további húsz százalékponttal nő, ha
a)
a beruházást fiatal mezőgazdasági termelő vagy olyan mezőgazdasági termelő hajtja végre, aki
a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontját megelőző öt évben kezdte meg a gazdálkodói
tevékenységét,
b)
a beruházást több mezőgazdasági termelő együttesen hajtja végre,
c)
a beruházás az európai innovációs partnerség keretében jön létre,
d)
a beruházás természeti és egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területen valósul meg, vagy
e)
a beruházás célja a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét
színvonalának a javítása azzal, hogy a megemelt támogatási mérték kizárólag azokra a többletköltségekre
vonatkozik, amelyek szükségesek a hatályban lévő uniós előírásokat meghaladó szint eléréséhez, de nem
vezetnek a termelési kapacitás növekedéséhez.
(4) A 7. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti beruházás esetén a kedvezményes díjú kezességvállalás az elszámolható
költségek 100%-áig nyújtható.
(5) A 7. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti beruházás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 80%-át, több mezőgazdasági termelő által együttesen végrehajtott beruházás esetén az elszámolható
költségek 100%-át.
(6) A beruházás abban az esetben támogatható a (3)–(5) bekezdésben meghatározott, emelt mértékű támogatási
intenzitáson, ha az megfelel a 3. § (8)–(11) bekezdése szerinti támogatáshalmozási szabályoknak.

7. Mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódó beruházáshoz nyújtott
kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódó különleges támogatási feltételek
9. §

(1) A kezességi díjtámogatás a mezőgazdasági termékek feldolgozása, illetve forgalmazása céljából végrehajtott
beruházás esetén az alábbi költségek finanszírozásához nyújtható:
a)
ingatlan építése, vásárlása, lízingelése, fejlesztése;
b)
gép és berendezés vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig;
c)
számítógépes szoftver vásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy
megszerzése, és az ehhez kapcsolódó nem termelő beruházás kapcsán felmerülő költség;
d)
nem építési célú földvásárlás, a beruházás összes elszámolható költségének legfeljebb 10%-áig;
e)
beruházáshoz kapcsolódó, aktiválható költségek finanszírozása.
(2) A kezességi díjtámogatás – a 3. § (5) és (7) bekezdésében meghatározottakon túl – mezőgazdasági termék
feldolgozását, illetve forgalmazását szolgáló beruházások esetén nem nyújtható az alábbi célok finanszírozásához:
a)
az élelmiszeralapú bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos beruházás;
b)
a hatályos uniós szabályoknak való megfelelést szolgáló beruházás;
c)
lízingszerződés esetén tőkén felüli egyéb költségek elszámolása.

10. §

(1) A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a mezőgazdasági termékek
feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházásokhoz nyújtott kezességi díjtámogatás
kedvezményezettenként és beruházásonként nem haladhatja meg a 7,5 millió eurót.
(2) Az egy beruházáshoz nyújtható, államháztartási forrásból származó összes európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségének 50%-át,
kivéve a közép-magyarországi régiót, ahol a támogatási intenzitás legfeljebb 40%.
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitások nagysága további húsz százalékponttal nő
a)
termelői szervezetek egyesüléséhez kapcsolódó vagy
b)
az európai innovációs partnerség keretében támogatott
beruházás esetén.
(4) A beruházás abban az esetben támogatható a (3) bekezdésben meghatározott emelt mértékű támogatási
intenzitáson, ha az megfelel a 3. § (8)–(11) bekezdése szerinti támogatáshalmozási szabályoknak.

8. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
12. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági
és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193.,
2014.7.1.) 14. és 17. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
13. §		
A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének feltétele, hogy]
„a) a mezőgazdasági termelő a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában tárgyévi egységes területalapú
támogatási kérelmet nyújtott be az MVH-hoz,”
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 34/2015. (XI. 10.) IM rendelete
a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett
meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A különleges meghallgató szoba kialakítása
1. §

(1) A tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett
meghallgatására szolgáló helyiséget (a továbbiakban: különleges meghallgató szoba) az e rendeletben
meghatározott követelményeknek megfelelően kell kialakítani.
(2) A különleges meghallgató szobát úgy kell kialakítani, berendezni, felszerelni, hogy az életkortól és nemtől
függetlenül igazodjon a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, illetve a különleges bánásmódot
igénylő sértettek szükségleteihez, erősítse lelki és fizikai biztonságérzetüket.
(3) A különleges meghallgató szobában kép- és hangfelvétel készítésre és rögzítésére alkalmas technikai eszközöket
biztosítani kell.
(4) A különleges meghallgató szoba az e rendeletben meghatározottaktól eltérő célra nem használható, és abban nem
helyezhető el olyan bútor, irodaeszköz, irodaszer vagy más tárgyi eszköz, ami veszélyezteti, vagy nem közvetlenül
szolgálja az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulását.
(5) A különleges meghallgató szobát a Mellékletben meghatározott szakmai követelmények alapján kell kialakítani.
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2. §

(1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve lehetőség szerint valamennyi
rendőrkapitányság illetékességi területén gondoskodik legalább egy különleges meghallgató szoba kialakításáról.
(2) A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak és a megyei rendőr-főkapitányságoknak az illetékességi területükön legalább
egy különleges meghallgató szoba kialakítását biztosítaniuk kell.

2. A különleges meghallgató szoba használatbavételével kapcsolatos eljárás
3. §

(1) A különleges meghallgató szoba az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően használható.
Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány akkor adható ki, ha a különleges meghallgató szoba megfelel az 1. §
(2)–(5) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(2) Az alkalmasságot megállapító tanúsítványt az országos rendőrfőkapitány javaslatára az igazságügyért felelős
miniszter az Igazságügyi Hivatal véleményének figyelembevételével a rendészetért felelős miniszterrel
egyetértésben adja ki.

3. A különleges meghallgató szoba használatának ellenőrzése
4. §

(1) A különleges meghallgató szoba használatáról a szobát kialakító rendőrkapitányság nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
a)
a különleges meghallgató szobát működtető szerv nevét, címét, a szoba számát,
b)
az eljáró hatóság megjelölését,
c)
a kihallgatás időpontját,
d)
a meghallgatott személy életkorát, a büntetőeljárásban betöltött szerepét, valamint annak megjelölését,
hogy milyen körülmények alapozzák meg a különleges bánásmódot igénylő sértetti minőségét.
(3) A nyilvántartás adatairól az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve
havonta, a sértettek nevét nem tartalmazó, országos statisztikai kimutatást készít, amelyet félévente megküld
a Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és az Igazságügyi Hivatal számára.

5. §

(1) Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően az Igazságügyi Hivatal évente egyszer felülvizsgálja,
hogy a különleges meghallgató szoba megfelel-e az 1. § (2)–(5) bekezdésében meghatározott követelményeknek és
azt rendeltetésszerűen használják-e.
(2) Ha az Igazságügyi Hivatal a különleges meghallgató szoba alkalmasságával kapcsolatban hiányosságot vagy
rendeltetésellenes használatot észlel, – az országos rendőrfőkapitány, valamint az igazságügyért és a rendészetért
felelős miniszterek egyidejű értesítése mellett – nyolcnapos határidő kitűzésével felhívja az érintett nyomozó
hatóságot hiánypótlásra vagy a rendeltetésszerű használat helyreállítására.

4. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.)
KIM rendelet alapján átadott és tanúsítvánnyal ellátott gyermekmeghallgató szoba 2017. január 1-jéig használható
azzal, hogy eddig az időpontig szükséges azokat az átalakításokat elvégezni, amelyek lehetővé teszik, hogy ezen
időpontot követően a meghallgató szoba e rendelet előírásainak megfeleljen. Az e rendelet előírásainak való
megfelelés igazolására a 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
8. §		
Ez a rendelet a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok
megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkének és 24. cikk (1) bekezdés a) pontjának való megfelelést szolgálja.
9. §		
Hatályát veszti a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló
32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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Melléklet a 34/2015. (XI. 10.) IM rendelethez
A különleges meghallgató szobák méretével, felszereltségével és berendezésével összefüggő
szakmai követelmények
1. A különleges meghallgató szobának az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 85. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés a) pontja előírásainak
figyelembe vételével, legalább 2,5 méteres belmagasság mellett minimum olyan alapterületűnek kell lennie,
hogy abban egyidejűleg egyszerre legalább 4 fő tartózkodhasson.
2. A különleges meghallgató szobának – az ablakkeretet nem beleszámítva – legalább 1,3 m2-es felületű, természetes
megvilágítást biztosító üvegfelülettel kell rendelkeznie.
3. A különleges meghallgató szobának az OTÉK 90. §-ában foglaltaknak megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie.
4. A különleges meghallgató szobában biztosítani kell 0,5 méter magasságban a minimum 20 °C-os hőmérsékletet.
5. A különleges meghallgató szoba bejáratát – ha a szoba olyan épületrészben van, illetve olyan folyosóról nyílik, ami
az ügyfélforgalom számára nyitott, vagy ahol terheltek akár átmenetileg tartózkodhatnak – hangszigeteléssel kell
ellátni.
6. Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelést berendezési tárgyak, bútorok, függöny,
valamint játszósarok kialakításával kell biztosítani. Ennek során úgy kell eljárni, hogy a szoba falszíne, a függönyök
és bútorok színe nyugtató, otthonos hatást keltsen és nélkülözze a figyelmet elvonó díszítéseket, képeket, mintákat.
A bútorzat tartalmazzon egy, a jegyzőkönyvvezetéshez munkaállomásként használt íróasztalt a hozzá tartozó irodai
székkel, egy legalább 2 személyes kanapét, dohányzóasztalt és legalább egy gyermekszéket. A játszósarokban
elhelyezhető játszószőnyeg, valamint egy darab nyitott szekrény a gyermekek életkori sajátosságaihoz és mindkét
nem igényeihez igazodó játékokkal, foglalkoztató eszközökkel.

Az igazságügyi miniszter 35/2015. (XI. 10.) IM rendelete
a bírósági végrehajtói díjszabásról
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) és n) pontjában,
a 32. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) Az önálló bírósági végrehajtót (a továbbiakban: végrehajtó) a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért
költségátalány, utazási költségátalány, készkiadás (a továbbiakban együtt: költségtérítés), munkadíj, az adós
teljesítése esetén ezeken felül behajtási jutalék illeti meg.
(2) A végrehajtót megillető munkadíj, egyéb végrehajtói díj, költségtérítés és behajtási jutalék e rendeletben
meghatározott összege után, az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján általános forgalmi adót nem kell
felszámítani.
(3) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 31/D. §-a szerinti végrehajtói
kézbesítésért járó díjat a végrehajtást kérő, kérelmező előlegezi és viseli.
(4) Ha az adós a Vht. 4. §-a alapján folyamatban lévő bírósági végrehajtási eljárás során adótartozását az adóhatóság
részére akként teljesíti, hogy az adókövetelés összegét az adóhatóságnak fizeti meg, akkor a végrehajtót e rendelet
alapján megillető díjat és költséget közvetlenül a végrehajtó részére kell megfizetnie.
(5) Ha az adóhatóság az adókövetelés behajtása iránt folyamatban lévő, a Vht. 4. §-a szerinti végrehajtási eljárást a saját
érdekkörében felmerült ok miatt kéri megszüntetni, a végrehajtót az adóhatóságtól kizárólag a felmerült és igazolt
költségek, valamint munkadíj illetik meg.
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2. §		
Ha a végrehajtási eljárást ugyanazon végrehajtható okirat alapján több végrehajtást kérő javára kell lefolytatni,
a munkadíjat és a költségtérítést a végrehajtást kérők az érdekeltségük arányában – ha ez nem állapítható meg,
egyetemlegesen – kötelesek az eljárás kezdetén a 18–22. § szerint megfizetni.
3. §		
A végrehajtó a munkadíjat, a költségtérítést és a behajtási jutalékot az e rendeletben foglalt bírósági végrehajtói
díjszabás (a továbbiakban: díjszabás) alapján állapítja meg, és várható összegéről a végrehajtást kérőt és az adóst
(a továbbiakban együtt: feleket) tájékoztatja. A végrehajtói kézbesítés várható díjáról külön értesítést nem kell
küldeni a kérelmezőnek; a díj összegét a kézbesítés iránti kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatványon kell
feltüntetni.
4. §

(1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló miniszteri rendelet pénzkezelésre vonatkozó
rendelkezéseit a díjszabás során alkalmazni kell.
(2) Ha az ügyviteli szabályok szerint több végrehajtási ügyet egyesítettek, ezek az egyesítés után a díjszabás
alkalmazása szempontjából egy ügynek tekintendők.

2. Munkadíj és költségátalány a végrehajtási ügyérték alapján
5. §		
A munkadíjat minden végrehajtási ügyben külön kell megállapítani, ez irányadó az egyetemlegesen felelős adósok
ellen vezetett végrehajtási eljárásokra is.
6. §

(1) A végrehajtót – az irodájának fenntartásával kapcsolatos általános költségek, így különösen munkabér, közüzemi
díjak, irattárazási költség, számítástechnikai és elektronikus eszközök fenntartásával kapcsolatos kiadások,
amortizáció, informatikai alkalmazások költsége fedezetére, a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a munkadíj
50%-a költségátalányként illeti meg.
(2) A 8. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott eljárásokban a végrehajtót a munkadíjon felül a munkadíj 30%-a illeti
meg költségátalányként.

7. §

(1) Ha a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíj a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelést, járulékot
és költséget magában foglaló együttes összeghez (a továbbiakban: végrehajtási ügyérték) igazodik. Végrehajtási
ügyértékként a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napján fennálló forintban meghatározott
összeget kell figyelembe venni, a főköveteléshez társuló járulékok időközbeni változásától függetlenül. Amennyiben
a végrehajtható okirat a tartozás összegét más pénznemben (devizában) határozza meg, azt a Magyar Nemzeti Bank
aznapi deviza középárfolyamának alapul vételével kell forintra átszámítani.
(2) Vagyontárgy közös tulajdonának árverés útján történő megszüntetése esetén a végrehajtási ügyérték számítása
szempontjából a főkövetelés a végrehajtható okiratban megállapított vételár összege.

8. §

(1) A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíj összege
a)
100 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén
4000 forint
b)
100 000 forint feletti, de 1 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén
4000 forint és a 100 000 forint feletti rész
3%-a,
c)
1 000 000 forint feletti, de 5 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén
31 000 forint és az 1 000 000 forint feletti rész
2%-a,
d)
5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén
111 000 forint és az 5 000 000 forint feletti rész
1%-a,
e)
10 000 000 forint feletti ügyérték esetén
161 000 forint és a 10 000 000 forint feletti rész
0,5%-a.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkadíj összege az 1 000 000 forintot nem haladhatja meg.
(3) Ha a meghatározott cselekménnyel összefüggésben vagy a meghatározott cselekmény helyett pénzösszeget kell
behajtani, a végrehajtó a pénzösszeg behajtásáért az (1) bekezdésben foglalt, a végrehajtási ügyértékhez igazodó
munkadíjat állapít meg.
(4) Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására irányul,
a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 4000 forint és legfeljebb 600 000 forint.
(5) Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg
behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul, a munkadíj összege
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a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 4000 forint és legfeljebb 600 000 forint. Ezt az összeget a végrehajtást
kérő kérelme alapján egyéb vagyontárgyakra tovább folytatott eljárásért az (1) bekezdés szerint járó munkadíj
összegébe be kell számítani.
(6) A zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítéséért a végrehajtási ügyérték – amely a zálogtárgy kikiáltási ára –
alapján járó munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a számítható fel, melyek együttes összege nem haladhatja meg
az 500 000 forintot.
(7) A végrehajtási kérelem Vht. 12/A. §-a szerinti elkészítéséért és a bírósághoz való továbbításáért járó munkadíj
összege a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított összegének 1%-a, de legalább 2000 forint és
legfeljebb 80 000 forint.
(8) Munkadíjként az (1) bekezdésben foglalt összeg 50%-a illeti meg a végrehajtót
a)
a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben – kivéve a zálogtárgy egyszerűsített
végrehajtási értékesítésére irányuló ügyeket –,
b)
az egyetemlegesen kötelezett adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított
végrehajtási ügyekben, valamint
c)
az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni, a Vht. 32. § (3) bekezdése alapján foganatosított végrehajtási
ügyben.
9. §		
Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre, abbahagyásra
(a továbbiakban: meghatározott cselekmény) vagy zárlat foganatosítására irányul, a végrehajtót munkadíjként
15 000 forint illeti meg. Helyszíni eljárási cselekmény foganatosítása esetén az eljárásra fordított idő alapján
a helyszíni eljárás költsége is megilleti.

3. Munkadíj és költségtérítés az eljárásra fordított idő alapján
10. §

(1) A végrehajtót a helyszíni eljárási cselekmény foganatosításáért:
a)
hivatali helyiségén kívül, de a székhelyén foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 4000 forint
munkadíj és 2000 forint költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 2500 forint utazási
költségátalány;
b)
székhelyén kívül foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 4000 forint munkadíj és 2000 forint
költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 3500 forint utazási költségátalány illeti meg.
(2) Ha a végrehajtási ügyben a Vht. 33. §-a alapján megkeresett végrehajtó jár el, akkor végrehajtási költségként
kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott költségek, valamint az eljárásával kapcsolatban felmerült készkiadások
számíthatóak fel.
(3) A végrehajtó csak egyszer számíthatja fel a helyszíni eljárási cselekmény végrehajtási költségét abban az esetben, ha
azonos helyszínen (lakásban, ingatlanon) egyidejűleg foganatosít több ügyben eljárási cselekményt.
(4) Ha az ingóságok tételes felsorolását tartalmazó jegyzőkönyv elkészítésére irányuló helyszíni eljárás (ingóságok
leltározása) két óránál többet vesz igénybe, vagy ingatlan esetében az árverést követő kilakoltatásra kerül sor,
a végrehajtó az (1) bekezdésben foglaltak szerint számít fel ezért munkadíjat.

4. Készkiadás
11. §		
A végrehajtó készkiadásként számíthatja fel
a)
a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) és tárolási költséget,
b)
a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét,
c)
a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú költségtérítését,
d)
ha a végrehajtási ügy iratainak másolatát a végrehajtási üggyel összefüggő intézkedés megtétele vagy
döntés meghozatala érdekében a bíróságnak vagy bírósági végrehajtónak meg kell küldeni, a fénymásolat
készítésének költségét, amely oldalanként 30 forint, valamint
e)
a végrehajtási eljárás során felmerült indokolt és igazolt más költséget.
12. §		
Ha a végrehajtó a helyszíni eljárása során lefoglalt ingóságokat a saját gépjárművén szállítja el, szállítási költségként
csak a 10. § (1) bekezdése szerinti utazási költségátalányt számíthatja fel.
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13. §		
Az egyetemlegesen felelős adósok ellen vezetett végrehajtási eljárások során a készkiadásokat akkor lehet külön
felszámítani, ha azok különböző eljárási cselekmények során külön-külön merültek fel.

5. Behajtási jutalék
14. §		
Ha a végrehajtási eljárás teljesen vagy részben eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg.
15. §

(1) Pénzkövetelés esetén a behajtási jutalék összege a végrehajtható okiratban feltüntetett, a járulékok időközbeni
változásától függő követelésből behajtott vagy megtérült összeg alapulvételével
a)
5 000 000 forintot meg nem haladó összeg esetén
8%,
b)
5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó összeg esetén
400 000 forint és az 5 000 000 forint feletti rész
6%-a,
c)
10 000 000 forint feletti összeg esetén
700 000 forint és a 10 000 000 forint feletti rész
3%-a.
(2) Az államháztartás alrendszereibe tartozó adós ügyében, illetve a 8. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott
eljárások esetén a behajtási jutalék a behajtott összeg 1%-a.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott behajtási jutalék összege a 4 000 000 forintot nem haladhatja meg.
(4) A végrehajtó az egyetemlegesen felelős adósok ellen vezetett végrehajtási eljárásokban az egyes adósok ügyében
csak azon összeg alapulvételével számított behajtási jutalékot számíthat fel, amelyet az adós teljesített, vagy ami
tőle behajtásra került.
(5) Ha ugyanabban a végrehajtási ügyben több végrehajtó jár el, a behajtási jutalék összegét megegyezésük szerint
osztják meg. Megegyezésük hiányában a végrehajtókat egyenlő arányban illetik meg az ezen a címen befolyt
pénzösszegek.
(6) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának, 43. § (4) és (5) bekezdésének,
150/A. §-ának, valamint 151. §-ának alkalmazásából eredő követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása
szempontjából nem minősül behajtásnak, ha a követelés csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót.
(7) A lefoglalt és a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) alapján a Nemzeti Eszközkezelő
által megvásárolt ingatlan vételárának a jelzálogjogosult végrehajtást kérő részére történő kifizetéséből és a pénzügyi
intézmény erre tekintettel történő tartozás elengedéséből eredő követeléscsökkenés, valamint a fennmaradó
vételárhányad a NET tv. 21. § (1) bekezdése szerint a végrehajtó részére történő kifizetése e rendelet alkalmazása
szempontjából nem minősül behajtásnak, ezen összeg tekintetében behajtási jutalék nem számítható fel.
(8) Ha a behajtott összeg a NET tv. 1. § d) pontja szerint hiteladósnak vagy 1. § m) pontja szerint zálogkötelezettnek
minősülő adós azon, beköltözhető állapotban értékesített és önkéntesen a vevő birtokába bocsátott ingatlanának
árverési, árverésen kívüli eladási vagy átvételi árából származik, amely a Vht. 147. § (3) bekezdése szerinti
lakóingatlannak minősül, és kikiáltási ára – árverésen kívüli eladása esetén a vételára – budapesti és megyei jogú
városban fekvő ingatlan esetében a 20 millió forintot, egyéb településen fekvő ingatlan esetében pedig a 15 millió
forintot nem haladta meg, az arra az (1) és (3) bekezdés szerint felszámítható jutalék a behajtott összeg 3%-a.
(9) Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése esetén a behajtási jutalék alapja a zálogtárgy vételárának vagy
a kötelezett teljesítésének értéke.

16. §		
Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény teljesítésére irányul, teljesítés esetén a behajtási jutalék összege
25 000 forint.

6. A végrehajtói kézbesítés költsége
17. §

(1) A végrehajtót a kézbesítési eljárási cselekmény lefolytatásáért egyszeri 6000 forint munkadíj és 1500 forint
költségátalány illeti meg a kézbesítési kísérletek számától függetlenül.
(2) A kézbesítésért készkiadás, illetve jutalék nem számítható fel.
(3) A végrehajtási iratok személyes kézbesítéséért a Vht. 37. § (2) bekezdése szerinti esetben végrehajtási költség nem
számítható fel.
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7. Az eljárás kezdetén megfizetendő költség
18. §

(1) A végrehajtót az eljárása kezdetén ügyenként megilleti
a)
pénzkövetelés behajtása esetén – kivéve a b) pontban foglalt eljárásokat – a pénzfizetésre irányuló
végrehajtási eljárásban felszámítható munkadíj 50%-ának és a költségátalány 50%-ának megfelelő összeg, de
összesen legalább 4000 forint, amely az előlegként bekérhető készkiadásokkal együtt nem haladhatja meg
a 85 000 forintot;
b)
tartásdíj, munkabér és kártérítési összeg behajtására irányuló eljárásban a pénzfizetésre irányuló végrehajtási
eljárásban felszámítható munkadíj 50%-ának és a költségátalány 50%-ának megfelelő összeg, de összesen
legalább 4000 forint, amely az előlegként bekérhető készkiadásokkal együtt nem haladhatja meg
a 70 000 forintot;
c)
meghatározott cselekmény végrehajtása esetén 10 000 forint, a Vht. 184/A. § (2) bekezdésében foglalt
ideiglenes intézkedés esetén az eljárás várható idejének megfelelő munkadíj és költségátalány összege,
amely nem haladhatja meg a 40 000 forintot.
(2) A végrehajtó előlegként bekérhető készkiadás címén elszámolhat
a)
1 000 000 forintot meg nem haladó végrehajtási ügyérték esetén legfeljebb 5000 forintot,
b)
1 000 000 forintot meghaladó végrehajtási ügyérték esetén legfeljebb 10 000 forintot,
c)
meghatározott cselekmény végrehajtására irányuló eljárás esetén legfeljebb 10 000 forintot.
(3) A végrehajtó a Vht. 4. §-a és 225. § (3) bekezdése, valamint az Art. 158. § (3) bekezdése alapján átvett ügyekben
az (1) és (2) bekezdés szerinti költség eljárás kezdetén történő megfizetése nélkül jár el.
(4) A végrehajtó gyermektartásdíj behajtására irányuló eljárásban az (1) és (2) bekezdés szerinti költségelőleg
megfizetése nélkül jár el.
(5) A biztosítási intézkedés végrehajtásáért a Vht. 190. § (4) bekezdése alapján megfizetett munkadíj és költségátalány
összegét be kell számítani a kielégítési végrehajtás lefolytatásáért megfizetendő költség összegébe.
(6) Az eljárás kezdetén megfizetett (1) és (2) bekezdés szerinti költséget a munkadíj, a költségátalány, illetve
a készkiadás összegébe be kell számítani.
(7) Ha a Vht. 52. § d) pontja alapján szünetelő végrehajtási eljárást a szünetelését követően a végrehajtást kérő
kérelmére folytatni kell, a végrehajtót a 6. § szerinti költségátalány 50%-a, de legfeljebb 35 000 forint ismételten
megilleti.
(8) Ha a végrehajtási eljárás a szünetelését követően a NET tv. 16. §-a alapján folytatódik, a (7) bekezdés szerinti
költségátalány a végrehajtót ismételten nem illeti meg.
(9) Ha a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése esetén az eljárás kezdetén a zálogtárgy kikiáltási ára még
nem állapítható meg, az eljárás kezdetén a munkadíj fejében megfizetendő költség 25 000 forint.

19. §

(1) A végrehajtó az ügy iratainak megérkezése után 8 napon belül, soron kívüli ügyben 3 napon belül – kivéve, ha
a végrehajtható okiratot a kiállítójának meg kell küldeni – felhívja végrehajtást kérőt a 18. § (1) és (2) bekezdése
szerinti költség megfizetésére olyan határidővel, hogy az eljárási cselekményeket előreláthatólag határidőn belül
tudja elvégezni.
(2) A végrehajtó az (1) bekezdésben meghatározott felhívástól eltekinthet, ennek tényét és időpontját jegyzőkönyvben
köteles megállapítani és erről a végrehajtást kérőt tájékoztatni. A felhívás mellőzése esetén a végrehajtó nem
állapíthatja meg az eljárásnak a Vht. 52. § e) pontja miatti szünetelését, hanem köteles a végrehajtás foganatosítását
az adott ügyben irányadó szabályok szerint megkezdeni és elvégezni; a felhívás mellőzése nem mentesít
a végrehajtási költségek megfizetésének kötelezettsége alól.
(3) Az eljárás kezdetén megfizetendő, 18. § (1) és (2) bekezdése szerinti költséget a végrehajtó által kiállított,
költségfelhívásra szolgáló jegyzőkönyv alapján kell megfizetni, amely a jegyzőkönyv Vht. 35. §-a szerinti általános
tartalmi kellékein túl tartalmazza:
a)
a végrehajtó adószámát,
b)
a végrehajtást kérő értesítését arról, hogy a végrehajtó az ügyet a bíróságtól vagy közjegyzőtől a végrehajtás
foganatosítására átvette,
c)
a végrehajtási ügyértéket és a végrehajtónak járó végrehajtási költségek várható összegét (az utóbbit
a munkadíj, költségátalány, készkiadás, jutalék szerinti részletezésben), továbbá az általános költségátalány
összegét,
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d)

e)
f)

20. §
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tájékoztatást arról, hogy
da)
az eljárás kezdetén megfizetendő, 18. § (1) és (2) bekezdés szerinti költséget a végrehajtást kérőnek
vagy költségmentesség esetén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) hivatali
szervének e rendelet rendelkezései szerint, a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított, az abban
megállapított határidőben kell megfizetni a végrehajtó részére,
db)
a végrehajtó intézkedése ellen a Vht. 217. §-a szerinti végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni,
dc)
a végrehajtás foganatosítása a költség befizetését követően veszi kezdetét,
dd)
ha a befizetés a jegyzőkönyvben megjelölt határidőben nem történik meg, ettől az időponttól
a végrehajtás a Vht. 52. § e) pontja alapján szünetel, illetve megkezdődik az a határidő, amelynek
elteltével a végrehajtás a Vht. 54. § (3) bekezdése alapján megszűnik,
az eljárás kezdetén megfizetendő költség összegét a munkadíj, a költségátalány és az előlegként bekérhető
készkiadás szerinti bontásban,
az eljárás kezdetén megfizetendő költség megfizetésének módját, átutalás esetén az arra szolgáló számla
számát és a számlavezető hitelintézet nevét, továbbá az átutalási megbízáson feltüntetendő közlemény
tartalmi elemeit.

(1) A végrehajtói kézbesítés munkadíját és költségátalányát a kérelmezőnek külön költségfelhívás nélkül, a kézbesítés
iránti kérelem előterjesztésével együtt kell megfizetnie.
(2) Ha a kézbesítendő fizetési meghagyást a végrehajtó a Kar hivatali szerve által működtetett, a kézbesítendő okiratok
végrehajtók részére történő megküldésére szolgáló informatikai alkalmazása útján kézhez vette, a kézbesítés
foganatosításának megkezdése szempontjából úgy kell tekintenie, hogy a kézbesítés díja megfizetésre került.
A kézbesítések díját a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – havonta összesítetten – átutalja a Kar hivatali szerve
részére, amely gondoskodik az eljáró végrehajtó elszámolási számlájára való átutalásáról.

8. Az eljárás folyamán és az eljárás befejezésekor megfizetendő költség
21. §

(1) A várható készkiadások 18. és 19. § szerinti megfizetését követően további készkiadás előlegezésére az eljárás
folyamán – annak felmerülésekor – akkor kerülhet sor, ha azt a Vht. kifejezetten előírja vagy a nem előlegezett
készkiadás összege az 5000 forintot meghaladja.
(2) A költségfelhívásra szolgáló jegyzőkönyv elkészítésére és kiadására megfelelően alkalmazni kell a 19. §-ában foglalt
rendelkezéseket.

22. §		
Ha a Vht. 52. § d) pontja alapján szünetelő végrehajtási eljárás során a végrehajtót megillető munkadíj összege
nem térült meg, a munkadíj fennmaradt részét a végrehajtást kérőnek az eljárás befejezésekor készített díjjegyzék
alapján kell megfizetnie a végrehajtó részére.
23. §		
A végrehajtó a Vht. 4. §-a és 225. § (3) bekezdése, valamint az Art. 158. § (3) bekezdése alapján átvett ügyekben
a 21. és 22. § szerinti költség eljárás folyamán és befejezésekor történő megfizetése nélkül jár el.

9. Egyéb végrehajtói díjak
24. §		
Közös tulajdonban lévő ingatlan végrehajtási értékesítése esetén a nem adós tulajdonostárs részére járó vételárból
a nem adós tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért járó végrehajtási költségként a vételárrész 2%-ának
megfelelő összeg vonható le.
25. §		
A végrehajtó részére megfizetendő másolati költségtérítés összege – ha a másolatot nem bíróság vagy bírósági
végrehajtó részére kell készíteni – oldalanként 50 forint, az adatok törlésével készült másolat esetében oldalanként
200 forint.
26. §		
Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés díja 6000 forint, a nyilvántartásban szereplő adatok
módosításának díja 3000 forint, a nyilvántartásból történő törlés és a nyilvántartásba tévesen bejegyzett adatok
módosítása díjmentes.
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27. §		
A központi hatóságnak a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló megkeresése alapján indult végrehajtás
foganatosításáért a 10. § (1) bekezdése alapján munkadíj és költségátalány számítható fel végrehajtási költségként,
összesen egy óra mértékéig; az eljárás kezdetén fizetendő költségrész összege megegyezik a díjazás összegével.

10. Díjjegyzék
28. §

(1) A végrehajtó a végrehajtási ügy érdemi vagy ügyviteli befejezésekor, illetve meghatározott cselekmény
végrehajtása esetén a cselekmény elvégzését vagy elvégeztetését követően az általa felszámított munkadíjról,
költségtérítésről, behajtási jutalékról és az őt megillető egyéb végrehajtói díjról díjjegyzéket állít ki, amelyet
a feleknek, végrehajtási kérelem elkészítése esetén a kérelmezőnek kézbesít. A díjjegyzéknek tartalmaznia kell azt
a tájékoztatást, hogy a díjfelszámítás ellen végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni.
(2) Ha a meghatározott cselekmény foganatosítását követően a végrehajtási költséget az adós a végrehajtónak nem
fizette meg, a végrehajtási eljárás ezt követően a díjjegyzékben foglalt költségre mint pénzkövetelésre folytatódik.
(3) Ha a végrehajtás során befolyt összegből a végrehajtó az eljárás befejezését megelőzően számol el végrehajtási
költséget, köteles erről részdíjjegyzéket készíteni a díjjegyzék készítésére vonatkozó szabályok megfelelő
alkalmazásával.
(4) Ha a befolyt összeg letiltásból származik, részdíjjegyzéket legfeljebb az összesen 50 000 forintot elérő végrehajtási
költségről kell készíteni.
(5) A díjjegyzékben (részdíjjegyzékben) fel kell tüntetni a következő adatokat:
a)
a végrehajtási ügynek a végrehajtói jegyzőkönyvben, illetve a végrehajtó írásbeli intézkedésében
feltüntetendő általános adatait,
b)
a végrehajtó adószámát,
c)
a végrehajtási ügyértéket (főkövetelés és járulékai szerinti bontásban),
d)
a végrehajtás során befolyt, a behajtási jutalék számításának alapját képező összeget,
e)
az eljárás kezdetén és folyamán előlegezett végrehajtási költséget (munkadíj, költségátalány és készkiadás
szerinti részletezésben),
f)
a felszámított végrehajtási költségek és díjak összegét (munkadíj, költségátalány, helyszíni eljárás költsége,
felmerült készkiadások, egyéb végrehajtói díjak és jutalék szerinti részletezésben),
g)
a végrehajtás során befolyt összeggel nem fedezett költségek és díjak összegét (munkadíj és meg nem
előlegezett készkiadás szerinti részletezésben),
h)
tájékoztatást arról, hogy a g) pont szerinti költséget a végrehajtást kérőnek – költségmentesség,
költségfeljegyzési jog esetén a bírósági gazdasági hivatalnak – a díjjegyzék kézhezvételétől számított,
az abban megállapított határidőben kell megfizetni a végrehajtó részére, valamint tájékoztatást a megfizetés
módjáról (átutalás esetén az arra szolgáló fizetési számla száma, számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve,
az átutalási megbízáson feltüntetendő közlemény tartalmi elemei),
i)
tájékoztatást a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítással szembeni végrehajtási kifogás előterjesztésének
lehetőségéről és módjáról.

29. §

(1) Ha a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítás ellen végrehajtási kifogást terjesztettek elő, a végrehajtó a díjjegyzéket
a végrehajtási ügy irataival együtt bemutatja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. A bíróság a kifogást elbírálva
a díjjegyzéket végzéssel módosítja, ha a költségfelszámításban számítási hiba, elírás található, vagy azt a díjszabás
rendelkezéseitől eltérően készítették.
(2) A bíróság a végzést a feleknek, a végrehajtónak és a végrehajtási kifogást előterjesztőnek kézbesíti, egyúttal felhívja
a végrehajtót a szükséges intézkedés megtételére.
(3) A felek és a végrehajtó az (1) bekezdésben meghatározott végzés ellen korlátozás nélkül fellebbezhetnek.
A végrehajtási kifogást előterjesztő jogi képviselő és más érdekelt a végzésnek az őt érintő része ellen fellebbezhet.

11. Záró rendelkezések
30. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
31. §		
Ezt a rendeletet a hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban, a hatálybalépését követően tett,
díjfizetési felhívásra, díjjegyzék elkészítésére irányuló végrehajtói intézkedés során kell alkalmazni.
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32. §

(1) A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R.)
15/E. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bírósági végrehajtási eljárásban a költségek állam általi előlegezése feltételeinek fennállása esetén a bírósági
végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) 18–22. §-ai szerinti
végrehajtási költséget (a továbbiakban: költség) a végrehajtható okirat alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
(a továbbiakban: Kar) hivatali szerve fizeti ki a bírósági végrehajtónak. A bírósági végrehajtó a kifizetés érdekében
megküldi a Kar hivatali szervének a díjrendelet 19. § (3) bekezdése szerinti jegyzőkönyvét, amelyhez csatolja
a végrehajtható okirat fénymásolatát.
(3) A Kar hivatali szerve 15 napon belül intézkedik a költség átutalása iránt, ha pedig a költségfelszámítás nem felel
meg a díjrendeletben foglalt rendelkezéseknek, vagy a készkiadás összegével a Kar hivatali szerve nem ért egyet,
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 217. §-a alapján végrehajtási kifogást
terjeszt elő a költség megállapítása ellen és erről – a végrehajtási kifogás másolatának megküldésével – értesíti
a végrehajtót. A Kar hivatali szerve a kifizetni kért összeg nem vitatott részét haladéktalanul, további részét a bíróság
határozatának megfelelően utalja át a végrehajtó számlájára. A végrehajtó az átutalt költség összegéről kiállított
végrehajtási bevételi bizonylatot haladéktalanul megküldi a Kar hivatali szervének.”
(2) Az R. 15/E. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésekor – a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről
szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: VÜSZ) 33. és 34. §-ai esetén – a le nem rótt végrehajtási illeték
fedezésére befolyt összeget a törvényszék költségvetési számlájára, a kifizetett költség fedezésére befolyt összeget
a Kar hivatali szervének utalja át. Az átutaláson feltünteti az adós nevét, az átutalás jogcímét és a végrehajtói
ügyszámot. Az átutalás pénzforgalmi szolgáltató által igazolt másolatát az ügy iratai között kell elhelyezni.
(8) A bírósági végrehajtás során befolyt összeget elsősorban a le nem rótt végrehajtási illetékre és az előlegezett
végrehajtási költségre kell elszámolni.”
(3) Az R. 15/E. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A gyermektartás végrehajtása során e § rendelkezései szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy
a) a Kar hivatali szerve a bírósági végrehajtó részére az eljárása kezdetén költséget nem fizet,
b) a végrehajtás során befolyt összegből nem fedezhető, a végrehajtót eljárásáért a díjrendelet 22. §-a szerinti
mértékben megillető munkadíj összegét részére a Kar hivatali szerve a végrehajtó beterjesztett díjjegyzéke alapján
– a (3) bekezdés alkalmazásával – 15 napon belül kifizeti.
(11) Ha a végrehajtás során befolyt összegből a Pp. 85/A. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása
miatt a végrehajtás költségei és a le nem rótt végrehajtási illeték nem vonhatók le a végrehajtandó követelés
kielégítését megelőzően, a végrehajtó a követelés kielégítése után fennmaradó összeget számolja el a végrehajtási
költségre és a le nem rótt végrehajtási illetékre. A végrehajtás során befolyt összegből nem fedezhető, a végrehajtót
eljárásáért a díjrendelet 22. §-a szerinti mértékben megillető díjazás összegét – a végrehajtó beterjesztett
díjjegyzéke alapján, szükség esetén a (3) bekezdés megfelelő alkalmazásával – a Kar hivatali szerve 15 napon belül
kifizeti a végrehajtó részére.”
(4) Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
módosított 15/E. §-át a Módr. hatálybalépését követően indult végrehajtási ügyekben kell alkalmazni.”
(5) Az R. 15/E. §
a)
(4) bekezdésében a „BGH” szövegrész helyébe a „Kar hivatali szerve” szöveg,
b)
(5) bekezdésében a „bírósági gazdasági hivatalt” szövegrész helyébe a „Kar hivatali szervét” szöveg
lép.
(6) Hatályát veszti az R. 15/E. § (9) bekezdése.

33. §		
Hatályát veszti a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1793/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a polgári perrendtartás során irányadó elektronikus kapcsolattartás ügyviteli és technológiai felelősségi
kérdéseiről
1. A Kormány felhatalmazza a belügyminisztert arra, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökével együttműködési
megállapodás keretében rendezze a polgári perrendtartás során irányadó elektronikus kapcsolattartás ügyviteli és
technológiai felelősségi kérdéseit.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2015. december 10.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1794/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
az állam távhőszolgáltatási piacra lépésének előkészítéséhez szükséges TÁVHŐ Audit Projekt jóváhagyásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az állam távhőszolgáltatási piacra lépésének előkészítéséhez szükséges a TÁVHŐ Audit Projekt
megvalósítása, amelynek keretében el kell végezni a távhőpiac szereplőinek, különösen a kiemelt távhőszolgáltatók
átvilágítását és működési modelljének felmérését a tulajdonjogi, pénzügyi, műszaki-technológiai, szabályozási
és költséghatékonysági területekre is kiterjedően, ennek érdekében a Kormány a nemzeti közműszolgáltatás
megszervezésével megbízott ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
(a továbbiakban: ENKSZ Zrt.) jelöli ki a TÁVHŐ Audit Projekt megvalósítására;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az ENKSZ Zrt. útján gondoskodjon a TÁVHŐ Audit Projekt
megvalósításáról, továbbá annak eredményei alapján, a távhőszektor feltárt problémáinak kezelése érdekében
kezdjen egyeztetést a nemzeti fejlesztési miniszterrel a Távhőfejlesztési Cselekvési Terv végrehajtása érdekében
készülő akciótervről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. január 31.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1795/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális
célú hasznosításáról
A Kormány
1. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének
előkészítése, építése során kitermelt faanyag szociális célú tűzifaként történő hasznosításáról;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felkéri a belügyminisztert, hogy a faanyag szociális célú tűzifaként történő hasznosítása érdekében a Magyarország
és Horvátország közötti határszakasz területén érintett járások települési önkormányzatai (a továbbiakban:
érintett települési önkormányzatok) számára pályázati úton történő ingyenes átengedéséről gondoskodjon, azzal
a kötelezettséggel, hogy a szociális tűzifa céljára juttatott faanyagot kizárólag a települési önkormányzat területén
élő és a szociálisan rászoruló személyek részére ingyenesen köteles továbbadni;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy
a)
a szociálisan rászoruló személyek közül előnyben kell részesíteni
aa)
azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult,
ab)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot,
b)
háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor;
4. elrendeli, hogy a belügyminiszter gondoskodjon a faanyag 2. pont szerinti pályázati rendszer keretében, a 3. pont
szerinti követelményeket magában foglaló előírásokkal, az érintett települési önkormányzatok részére történő
átadásáról.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1796/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banknál Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag
felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről
1. A Kormány
a)
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában Orbán Gábort a Magyarországot képviselő
helyettes kormányzói tisztségből felmenti, és egyidejűleg Hornung Ágnes Annát a Magyarországot képviselő
helyettes kormányzóvá 2015. november 1-jei hatállyal kinevezi;
b)
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az a) pontban foglaltakról a Nemzetközi Újjáépítési és
Fejlesztési Bankot tájékoztassa;
c)
visszavonja az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi
tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről szóló 1210/2013. (IV. 15.)
Korm. határozatot.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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3. Hatályát veszti az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzótanácsi
tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről szóló 1205/2010. (X. 5.) Korm. határozat
1. pont a)–d) és f ) alpontja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1797/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások 2016. évi biztosítása
érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a 2016. évre vonatkozó,
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő állami támogatások biztosítása céljából
a)
41,0 millió forint többletforrásnak a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 20. Egészségügyi szakképzési
(rezidens) rendszer működésének támogatása jogcímcsoporton és
b)
547,5 millió forint többletforrásnak a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
7. Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények cím, 2. Egészségügyi
Nyilvántartási és Képzési Központ alcímen
történő rendelkezésre állásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrásigény 2016. évi felmerülésének ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1798/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,
3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének
jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 17. §-a, valamint a 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú
humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 29 295 700 ezer forint
összeggel történő túllépését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1799/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programjának támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Transzparencia Programjának (a továbbiakban:
Program) támogatásával, melynek célja, hogy a Múzeum műtárgyainak adatai digitalizált formában elérhetőek
legyenek az interneten;
2. a Program 2015. évi támogatása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy 115 millió forint összegű
forrást biztosítson a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. a Program 2016–2017. évre vonatkozó elemeinek támogatása érdekében felhívja a nemzetgazdasági
minisztert, hogy évente 100 millió forint összegű forrást biztosítson az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
költségvetésében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a) 2016. évre vonatkozóan: a 2016. évi központi költségvetés végrehajtásával,
b) 2017. évre vonatkozóan: a 2017. évi központi költségvetés tervezésekor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1800/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
állami ingatlannak a Magyar Írószövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról
A Kormány
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Magyar Írószövetség által
átvállalt közfeladat – a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétel biztosítása, a közösségi,
kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődő közösségek tevékenységének, irodalmi kezdeményezések
támogatása, a művészi alkotómunka feltételeinek javítása, kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, mint közérdekű
cél – ellátásának elősegítése érdekében úgy határozott, hogy az állami tulajdonban lévő Budapest VI. Bajza u. 18.;
29610/0/A/2 helyrajzi számú ingatlant a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
versenyeztetés mellőzésével, határozatlan időtartamra használatba adja a Magyar Írószövetség részére;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott használatba adási szerződés megkötése
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1801/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a Békéscsaba megyei jogú város külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási
célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Békéscsaba megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint 0960/37 helyrajzi számú földrészletet, valamint az ezen földrészletből az esetleges telekalakítási
eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1802/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a Gyöngyöshalász 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 Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint 0107/5, 0107/6, 0107/7 és 0107/8 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen
földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
A Kormány 2015. október 9. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Kaposvár Megyei
Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Kaposvár gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása céljából
tegye meg a szükséges intézkedéseket a 67-es számú főút Kaposvár–M7-es autópálya közötti szakaszának
gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése érdekében európai uniós fejlesztési források bevonásával az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. március 15.
2. támogatja Kaposvár Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló terveinek megvalósítását, amely
keretében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a)
vizsgálja meg a városban tervezett intermodális közlekedési csomópont 2018. március 15-ig történő
kialakításának feltételrendszerét,
b)
tegyen javaslatot az a) alpont szerinti projekt Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében
rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források bevonásával történő támogatására, a forrásallokáció
– a projekt a) alpontban tervezett határidőben történő megvalósítását lehetővé tevő – felgyorsításának
vizsgálata és érvényesítése mellett;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében 2015. december 31.
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3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Kaposváron tervezett helyi
közösségi közlekedési autóbusz telephely kialakítására irányuló projekt Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program keretében rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források bevonásával történő támogatására, azzal,
hogy a fejlesztés 2018. március 15-ig megvalósulhasson;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
4. a Kaposvár kulturális életének élénkítése, a város kulturális szerepének erősítése céljából egyetért a kaposvári
Csiky Gergely Színház felújításának kormányzati támogatással történő megvalósításával, és felhívja az emberi
erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával
egyeztetve tegyék meg a szükséges intézkedéseket a színház rekonstrukcióját és fejlesztését szolgáló beruházás
előkészítéséhez és megvalósításához 2016–2018. évek között szükséges források biztosítására;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. december 31.
5. támogatja és elősegíti a város mint megyeszékhely és a régió gazdasági versenyképességének növelése
céljából a város lakókörnyezetének fejlesztését, valamint szakemberek részére szolgálati lakások kialakítását,
ennek keretében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy gondoskodjanak e célok
megvalósítását szolgáló program
a)
előkészítéséhez 2015. évben szükséges 60 millió forint költségvetési forrás biztosításáról,
b)
megvalósítására irányuló beruházásokhoz szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében a 2016–2017. év folyamán
6. a város gazdaságának és a város infrastruktúrájának fejlesztését elősegítve
a)
egyetért azzal, hogy a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli, állami tulajdonban
lévő épületrészei (déli épülettömb) és az ehhez kapcsolódó területek – az egészségügyi funkciók új helyen
történő elhelyezését követően – helyi gazdaságfejlesztést szolgáló projektek, inkubátorház megvalósítását,
illetve park és parkoló kialakítását szolgálják,
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli, állami tulajdonban lévő
ingatlanjai Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes átadása érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az érintett ingatlanok felszabadulását követően azonnal
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert és nemzeti fejlesztési
minisztert, hogy vizsgálják az a) alpont szerinti projektek megvalósításának Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, illetve Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében rendelkezésre álló
uniós fejlesztési forrásokból történő támogatásának lehetőségét;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
7. Kaposvár sportéletének élénkítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja a városi
sportinfrastruktúra fejlesztését, amely keretében felhívja
a)
a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatával együttműködve gondoskodjanak egy négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok
megvalósítását szolgáló beruházás programjának Kormány elé terjesztéséről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. január 31.
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b)

a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az a) alpont szerinti beruházás előkészítéshez szükséges
300 millió forint forrás biztosításáról, továbbá a beruházási program kidolgozását követően a sportcsarnok
beruházás megvalósításához szükséges források rendelkezésre állásáról a központi költségvetésben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az előkészítéshez szükséges 300 millió forint tekintetében azonnal,
a beruházás megvalósításához szükséges további forrás tekintetében 2016. évben
a felmerülés ütemében, illetve a 2017. évtől a központi költségvetés tervezése keretében
8. Kaposvár sportéletének élénkítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja a városi
sportinfrastruktúra fejlesztését, amely keretében felhívja
a)
a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatával együttműködve gondoskodjanak egy új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda
megvalósítására irányuló beruházás programjának Kormány elé terjesztéséről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. január 31.
b)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az a) alpont szerinti beruházás előkészítéshez szükséges
300 millió forint forrás biztosításáról, továbbá a beruházási program kidolgozását követően az uszoda
beruházás megvalósításához szükséges források rendelkezésre állásáról a központi költségvetésben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az előkészítéshez szükséges 300 millió forint tekintetében azonnal,
a beruházás megvalósításához szükséges további forrás tekintetében 2016. évben
a felmerülés ütemében, illetve a 2017. évtől a központi költségvetés tervezése keretében
9. a városközpont fejlesztését elősegítve felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető
minisztert, hogy vizsgálják meg az egykori levéltár épülete rekonstrukciójának és új funkció kialakításának uniós
fejlesztési forrásból történő támogatásának lehetőségét Somogy megye Integrált Területi Programja keretében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
10. a város turisztikai vonzerejét szolgáló fejlesztési programok megvalósításával egyetértve felhívja a nemzetgazdasági
minisztert és a belügyminisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Deseda Kemping fejlesztési
programja – részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében rendelkezésre álló uniós
fejlesztési forrásokból, részben hazai költségvetési forrásból történő – támogatásának biztosítására.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2015. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1804/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megtartandó
ünnepségsorozat megrendezésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 19. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli
a)
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 21. Zalaegerszeg
rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megtartandó ünnepségsorozat
megrendezésének támogatása címmel történő kiegészítését,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megtartandó
ünnepségsorozat megrendezésének támogatása érdekében 50,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 21. Zalaegerszeg
rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megtartandó ünnepségsorozat
megrendezésének támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont szerinti támogatást külön pályázat és kérelem benyújtása
nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben nyújtsa Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) részére, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeiről támogatási szerződést kössön az Önkormányzattal, 2015. december 31-éig történő felhasználási
kötelezettség előírása mellett;
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 1. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatási szerződés
megkötését követően folyósítsa az Önkormányzat részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1804/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

IX.
355884

Fejezet
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

millió forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett
ünnepségsorozat megrendezésének támogatása

21

018450

Cím
név

K5

2

Egyéb működési célú kiadások
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

K5

50,0
-50,0

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen
50,0

III. n.év

IV. n.év
50,0
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A Kormány 1805/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja (WFP) javára
– a szíriai menekültek ellátása érdekében – 95 millió forint összegű egyszeri rendkívüli hozzájárulást fizessen, ezért
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a földművelésügyi minisztert, hogy tegyék meg az ehhez
szükséges intézkedéseket;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2015. december 31.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott hozzájárulás teljesítéséhez
szükséges pénzügyi forrás biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1806/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési
egyezmény (a továbbiakban: Szerződés) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Szerződés bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Szerződés szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Szerződés kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Szerződés szövegének
végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1807/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
az „MFB pontok kialakítása és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás
részvételi felhívása és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő irat jóváhagyásáról
A Kormány jóváhagyja az „MFB pontok kialakítása és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása” tárgyú
közbeszerzési eljárás részvételi felhívását és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő iratot a részére bemutatott tervezet
szerint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

21542

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 169. szám

A Kormány 1808/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és
az azokkal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
A Kormány
1. jóváhagyja az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 azonosító számú, „A Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és
új élményelemekkel való bővítése” című projekt elszámolható közkiadásának növelését az 1. melléklet 1. pontja
szerint,
2. hozzájárul az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek)
a)
többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak
operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről
és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
az 1. melléklet 1. és 2. pontja tekintetében: nemzetgazdasági miniszter
az 1. melléklet 3. pontja tekintetében: nemzetgazdasági miniszter, Miniszterelnökséget vezető
miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
b)
támogatási szerződésének módosításához,
Felelős:
az 1. melléklet 1. és 2. pontja tekintetében: nemzetgazdasági miniszter
az 1. melléklet 3. pontja tekintetében: nemzetgazdasági miniszter, Miniszterelnökséget vezető
miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
3. jóváhagyja
a)
a Dél-Alföldi Operatív Program 6. prioritása keretének 43 000 000 forinttal,
b)
a Dél-Dunántúli Operatív Program 3. prioritása keretének 8 986 385 forinttal,
c)
az Észak-Alföldi Operatív Program 4. prioritása keretének 2 378 060 forinttal,
d)
az Észak-Alföldi Operatív Program 6. prioritása keretének 172 000 000 forinttal,
e)
az Észak-Magyarországi Operatív Program 2. prioritása keretének 149 242 664 forinttal,
f)
az Észak-Magyarországi Operatív Program 4. prioritása keretének 87 626 947 forinttal,
g)
a Közép-Dunántúli Operatív Program 6. prioritása keretének 219 000 000 forinttal,
h)
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 6. prioritása keretének 61 000 000 forinttal
történő átmeneti növelését az 1. mellékletben meghatározott projektek megvalósítása érdekében,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 3. pontban felsorolt prioritások keretében
finanszírozott azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról, amelyekkel összefüggésben forrás szabadul
fel,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a 3. pont szerinti többletkötelezettség-vállalás
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az ehhez szükséges döntések meghozatalát, ha
a 3. pontban felsorolt prioritások esetén a befejezett projektek finanszírozására felhasznált keret maradványösszege
eléri a 3. pontban meghatározott összeget.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 3. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 azonosító számú, „A Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése” című projekt támogatásának növeléséről:
A
1.

2.

Projekt
azonosító
száma

ÉMOP2.1.1/B-122012-0022

B

C

Projekt megnevezése

Támogatást
igénylő neve

A Zsóry-fürdő komplex
fejlesztése, gyógyászati és
új élményelemekkel való
bővítése

D
Jelenlegi
elszámolható
közkiadás
(Ft)

Mezőkövesdi VG
Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

999 931 712

E
Kötelezettségvállalás
a
költségnövekményre
(Ft)

149 242 664

F

G

H

Megnövelt
elszámolható
közkiadás (Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

1 149 174 376

1. A projekt célja a fedett fürdőépület
korszerűsítése, ennek keretében:
1.1. az uszoda felújítása,
1.2. fedett élményfürdő építése,
1.3. a meglévő épület korszerűsítése.
2. A projekt további célja
2.1. a körhullám medencecsoport
esztétikai fejlesztése,
2.2. a „C” épület és a mellette lévő
bejárat átépítése,
2.3.
a
külső
terek
fejlesztése
(sportpályák, új játszótér, szabadtéri
színpad létesítése, burkolatok, kerítések,
öltöző-pavilonok, padok felújítása,
növényzet frissítése).
3. A projekt végül a következő műszaki
fejlesztéseket foglalja magában:
3.1. a II. jelű kút rekonstrukciója,
3.2.
a
beléptető
rendszer
és
öltözőszekrények továbbfejlesztése.

I
A költségnövekményre
történő
kötelezettségvállalás
határideje

J
Támogatási
szerződés
módosításának
határideje

2015. november 15.

2015. november 30.

A támogatási szerződés módosítása
megkötésének feltétele, hogy a
költségnövekmény tekintetében a
támogatást igénylő
1. a még hiányzó pénzügyi mellékleteket
benyújtsa,
2. a költségnövekményt alátámasztó
kivitelezési szerződés tartalékkeretének
terhére elszámolandó pótmunkákat
részletezze, alátámassza, tételes tervezői
költségbecslését benyújtsa,
3. az elmaradó munkákra vonatkozó tételes
tervezői kimutatást, a műszaki
tervdokumentációt benyújtsa, valamint
4. az építési engedély módosítását
benyújtsa, ha az releváns.
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1. melléklet az 1808/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz

2. Egyes, a regionális operatív programok keretében finanszírozott projektek többlettámogatása tekintetében történő kötelezettségvállalásról:
A

B

C

D
Jelenlegi
elszámolható
közkiadás
(Ft)

E
Kötelezettségvállalás a
költségnövekményre
(Ft)

F
Megnövelt
elszámolható
közkiadás
(Ft)

1.

Projekt
azonosító
száma

2.

ÉAOP4.1.1/A_210-20100031

A jövő Tiszaburája,
Tiszabura jövője

Tiszabura Községi
Önkormányzat

159 840 000

2 378 060

162 218 060

3.

ÉMOP4.1.1/B-122013-0001

Városi rendelőintézet
felújítása Mezőkövesden

Mezőkövesd Város
Önkormányzata

620 887 990

17 422 255

638 310 245

4.

ÉMOP4.3.1/A-112012-0004

A Gondoskodó Szeretet
Szociális-Oktatási
Szolgáltató Központ
óvodai
kapacitásbővítése Balajt
településen

Gondoskodó
Szeretet SzociálisOktatási
Szolgáltató
Központ

Projekt megnevezése

Támogatást
igénylő neve

119 435 725

17 915 358

137 351 083

G

H

I

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Kötelezettségvállalás
határideje

A felújítás során 942 m2-en megújult és 503,08 m2-rel bővült az
tiszaburai óvoda. A projekt keretében komplex akadálymentesítés
valósult meg, egy új csoportszoba, egy tornaszoba és egy egyéni
fejlesztőszoba kialakítása történt meg, ezáltal 175 fő részére
biztosítható az óvodai nevelés. Az udvarban 7 db gépjármű
parkolót és a bejáratok mellett 10-10 kerékpártárolót hoztak létre
és az új épületrészhez kapcsolódóan előkertet alakítottak ki.
A projekt keretében a Mezőkövesden jelenleg is heti 557
szakorvosi és 40 nem szakorvosi órával működő rendelőintézet
meglévő kapacitását szakmák közötti struktúraátszervezéssel,
többletkapacitás igénye nélkül, valamint többletkapacitás
igénylésével négy szakmában (egynapos sebészet, otthoni
szakápolás, nappali-kúraszerű ellátás, otthoni szakápolás)
magasabb szintű kistérségi járóbeteg-szakellátó központtá
fejlesztik, amely a kistérség és a csatlakozott települések lakosainak
szakellátását hivatott biztosítani.
Új telephelyen korszerű, akadálymentes, energiatakarékos óvoda
kerül kialakításra két csoportszobával, egy többfunkciós
helységként is szolgáló tornaszobával, elkülönítő-orvosi szobával,
egyéni fejlesztő (logopédiai) foglalkoztatóval, tálalókonyhával és az
összes szükséges kiszolgáló helységgel. Kültéri fejlesztésként
játszóudvart, biztonságos kerékpártárolót, akadálymentes és
normál parkolóhelyeket alakítanak ki. Az intézmény fűtését
faelgázosító kazán fogja biztosítani, a használati melegvíz részbeni
előállításhoz napkollektort helyeznek el.

J
Támogatási
szerződés
módosításának
határideje

Nem releváns.

2015. november 15.

2015. november
30.

Nem releváns.

2015. november 15.

2015. november
30.

Szükséges annak alátámasztása,
hogy a költségnövekménnyel
érintett költségek a vonatkozó
pályázati felhívás C3.
Elszámolható költségek pontja
alapján elszámolhatóak.

2015. november 15.

2015. november
30.

21543

21544

5.

ÉMOP4.2.1/B-122013-0001

Bölcsődék
infrastrukturális
fejlesztése Egerben

Eger Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

348 595 566

52 289 334

400 884 900

6.

DDOP3.1.3/G-142014-0028

A balatonlellei háziorvosi
rendelők
infrastruktúrájának
korszerűsítése

Balatonlelle Város
Önkormányzata

59 909 234

8 986 385

68 895 619

A projekt három bölcsődei intézmény infrastrukturális fejlesztésére
irányul Egerben. Cél az épületek hőszigetelése, energiahatékony
korszerűsítése, az akadálymentes hozzáférés biztosítása, innovatív
egészségjavító (sószoba) elemek alkalmazása. Megújulnak a
bölcsődék udvarai, játszóterei, a bejáratokhoz beléptető rendszer, a
főzőkonyhákban légtechnikai rendszer létesül. Az így felújított
bölcsődék megfelelnek a modern kor követelményeinek, a
célcsoport felméréssel is alátámasztott igényeinek. A projekt
keretében tervezetten Egerben a Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóság alá tartozó öt intézményből a Montessori Bölcsőde, a
Semmelweis Ignác Bölcsőde és a Cecey Éva Bölcsőde kerül
felújításra, amelynek révén korszerű, energiatakarékos
infrastrukturális adottságokkal rendelkező, családbarát
intézmények jönnek létre 212 férőhellyel.
1. A projekt célja a balatonlellei felnőtt háziorvosi rendelők teljes
körű felújítása, korszerűsítése.
2. A projekt keretében:
2.1. elvégzik a 3 db orvosi rendelő és 21 db egyéb helyiség
(különösen betegváró, akadálymentes mosdó stb.) felújítását,
2.2. a teljes felújítandó nettó alapterület 241,17 m2,
2.3. beszereznek 94 db új orvosi eszközt,
2.4. a gazdaságosabb és fenntarthatóbb üzemeltetés érdekében
megújuló energiát (4 db, egyenként 250 W teljesítményű napelem
és 1 db inverter) is hasznosítani fognak.
3. A rendelőkhöz tartozó ellátási körzet lakosságszáma 4 356 fő, a
rendelőkbe összesen 3 560 fő jelentkezett be, így mindösszesen
7 916 fő ellátásáért felelnek a felújításra kerülő rendelőkben
működő praxisok.

Szükséges annak alátámasztása,
hogy a költségnövekménnyel
érintett költségek a vonatkozó
pályázati felhívás C3.
Elszámolható költségek pontja
alapján elszámolhatóak.

2015. november 15.

2015. november
30.

Nem releváns.

2015. november 15.

2015. november
30.

3. A regionális operatív programok keretében finanszírozott technikai segítségnyújtási projektek többlettámogatása tekintetében történő kötelezettségvállalásról:
A

B

C

F
Megnövelt
elszámolható
közkiadás (Ft)

7 022 916 045

43 000 000

7 065 916 045

Nemzetgazdasági
Minisztérium

7 014 713 855

172 000 000

7 186 713 855

A Közép-dunántúli Operatív
Program 1. 2. 3. 4. és 5.
prioritásának technikaiadminisztratív lebonyolítása

Nemzetgazdasági
Minisztérium

4 311 125 959

219 000 000

4 530 125 959

A Nyugat-dunántúli Operatív
Program 1. 2. 3. 4. és 5.
prioritásának technikaiadminisztratív lebonyolítása

Nemzetgazdasági
Minisztérium

4 130 783 573

61 000 000

4 191 783 573

1.

Projekt megnevezése

Támogatást
igénylő neve

2.

DAOP-6.1.12007-0001

A Dél-alföldi Operatív Program
1. 2. 3. 4. és 5. prioritásának
technikai-adminisztratív
lebonyolítása

Nemzetgazdasági
Minisztérium

3.

ÉAOP-6.1.12007-0001

Az Észak-alföldi Operatív
Program 1. 2. 3. 4. és 5.
prioritásának technikaiadminisztratív lebonyolítása

4.

KDOP-6.1.12007-0004

5.

NYDOP6.1.1-20070001

D
Jelenlegi
elszámolható
közkiadás
(Ft)

G

H

Projekt rövid bemutatása

A költségnövekményre
történő kötelezettségvállalás
határideje

A projekt keretében a Dél-alföldi Operatív Program 1–5. prioritásainak
technikai-adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására kerül sor,
amelyet a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft. lát el az irányító hatóság iránymutatása alapján.
A projekt keretében az Észak-alföldi Operatív Program 1–5.
prioritásainak technikai-adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására
kerül sor, amelyet az ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lát el az
irányító hatóság iránymutatása alapján.
A projekt keretében a Közép-dunántúli Operatív Program 1–5.
prioritásainak technikai-adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására
kerül sor, amelyet a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lát el az
irányító hatóság iránymutatása alapján.
A projekt keretében a Nyugat-dunántúli Operatív Program 1–5.
prioritásainak technikai-adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására
kerül sor, amelyet a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lát el az irányító
hatóság iránymutatása alapján.

I
Támogatási
szerződés
módosításának
határideje

2015. november 15.

2015. november 30.

2015. november 15.

2015. november 30.

2015. november 15.

2015. november 30.

2015. november 15.

2015. november 30.
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E
Kötelezettségvállalás a
költségnövekményre
(Ft)

Projekt
azonosító
száma

21545

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 169. szám

A Kormány 1809/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
az IMIR 2007–2013 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy az állam nevében a Miniszterelnökség az IMIR 2007–2013 informatikai rendszer működésének
támogatásához és fejlesztéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződést – a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. EU támogatások felhasználásához szükséges
technikai segítségnyújtás jogcímcsoportja terhére – megkösse azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege
a 2016–2018. években nem haladhatja meg a bruttó 104 527 350 forintot,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott összeget a 2016–2018. évi központi
költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1810/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
1. A Kormány megállapítja a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet
szerint.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Kormány visszavonja
a)
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1647/2012. (XII. 19.) Korm. határozatot,
b)
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1–3. prioritásának módosításáról
szóló 2027/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot,
c)
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról
szóló 1301/2014. (V. 5.) Korm. határozatot és
d)
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
szóló 1632/2014. (XI. 7.) Korm. határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

21546
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1. melléklet az 1810/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
1. Az 1. prioritás: K+F és innováció
1.1. A prioritás tartalma: A prioritás ösztönzi a vállalkozások által végzett, a gazdaságban hasznosuló ipari kutatást
és kísérleti fejlesztési tevékenységet, az innovatív vállalkozások klaszteresedési folyamatait, az innovatív
fejlesztések piacra vitelét, valamint a korszerű kutatási infrastruktúra kialakítását.
1.2. A prioritás ütemezése (kötelezettségvállalás)
A
1.

B

C

D

Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 280 forint/euró árfolyamon)

2.

2007–2013.

2014.

2015.

Összesen

3.

300,93

7,27

0,00

308,20

A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
1.3.1.
A konstrukciók

A

B

C

D

Pályázatok, kiemelt projektek
1.

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

2011–2013. években meghirdethető

A konstrukció szakmai
A konstrukció célja

kerete (Mrd Ft)

2.

3.

1.1.1.

1.2.1.

Piacorientált K+F

Akkreditált klaszterek
közös projektjeinek
támogatása

E

tartalmáért felelős
miniszter

F
A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

120,99

A konstrukció célja a kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatása jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes
termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek
prototípusainak kifejlesztésével. A konstrukció
keretösszegéből kerül finanszírozásra az ELI
(Extreme Light Infrastructure) projekt is.

nemzetgazdasági
miniszter

–

24,77

A konstrukció célja az együttműködő innovatív
vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló
technológiai innovációs projektjeinek (meglévő
termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése és
piacra vitele) segítése, illetve a műszaki fejlesztés
hátterének biztosítása az adott klaszter több tagja
által tulajdonolt projekttársaságok támogatásával.
A konstrukció keretében lehetőség nyílhat továbbá
az innovatív vállalkozások számára kutatási,
műszaki fejlesztési, információs és kommunikációs
technológia, valamint gyártási infrastrukturális
háttér kialakítására innovációs és technológiai
parkok, fejlesztési központok kialakításával és
továbbfejlesztésével, innovatív vállalkozások
támogatásával.

nemzetgazdasági
miniszter

–
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5.

1.3.1.

Vállalati innováció

1.5.1.

1.3.2.

96,06

21548

4.

A konstrukció célja a vállalkozások (ide értve
az innovatív beszállítókat is) technológiai
innovációs tevékenységének támogatása meglévő,
piacképes termékek (ide értve az alkatrészt,
részegységet is), szolgáltatások, technológiák
továbbfejlesztésével. További cél a vállalati
K+F tevékenységek dinamikus növekedésének
biztosítása a konstrukció keretein belül, jelentős
nagyvállalati K+F+I programok támogatása
révén. A nagyvállalati ernyőprogramok keretében
a vállalkozások új és folyamatban lévő K+F
programjai kerülnek támogatásra, a megvalósítási
időszak alatt elvégzendő K+F+I tevékenységgel
arányosan.

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció célja az európai uniós szinten
is kiemelkedő fontosságú európai kutatási
nemzetgazdasági
infrastruktúra projektek tervezési, előkészítési
Projekt előkészítés
1,61
miniszter
és létesítés-előkészítési (Memorandum of
Understanding aláírása utáni) munkáinak
finanszírozása.
Az 1.3.1. pontban foglalt táblázat 2–5. sora szerinti konstrukciók 24,75 Mrd forint többletkötelezettség-vállalást tartalmaznak.

–

–
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2. A 2. prioritás: Vállalkozások komplex fejlesztése
2.1. A prioritás tartalma: A prioritás fő célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, elsősorban a kisés középvállalkozások vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése jövedelemtermelő képességük növelése
és a piaci pozícióik javítása érdekében technológia-intenzív tevékenységek fejlesztésével, a vállalkozások
szervezet- és humánerőforrás fejlesztése, az információs és kommunikációs technológia és alkalmazások
használata, illetve az üzlet- és piacfejlesztési tevékenységek integrálásával.
2.2. A prioritás ütemezése (kötelezettségvállalás)
A
1.

B

C

D

Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 280 forint/euró árfolyamon)

2.

2007–2013.

2014.

2015.

Összesen

3.

391,70

7,69

1,46

400,85

A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
2.3.1.
A konstrukciók

A

B

C
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2.3.

D

Pályázatok, kiemelt projektek
1.

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

2011–2013. években

A konstrukció szakmai
A konstrukció célja

meghirdethető kerete (Mrd Ft)

2.

3.

4.

6.

Vállalati
technológiafejlesztés

2.1.3.

Komplex
technológiafejlesztés és
foglalkoztatás

2.1.4.

2.2.1.

2.2.4.

Környezeti célú
fejlesztések

IKT fejlesztések

tartalmáért felelős
miniszter

F
A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

157,44

A konstrukció célja mikro-, kis- és középvállalkozások
különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlanberuházás, marketing) támogatása új munkavállalók
foglalkoztatásával és új piacok szerzésével, amelynek
keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez
kapcsolódó fejlesztések.

nemzetgazdasági
miniszter

–

67,26

A konstrukció célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz
(pl. egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex
beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő hatással
bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek
teremtésére.

nemzetgazdasági
miniszter

–

0,29

A konstrukció célja a vállalkozások jelenleg is működő
tevékenységének, technológiájának fejlesztése (akár
kapacitásbővítése) környezetbarát technológiák,
termelési eljárások lehetőségeinek minél nagyobb
kihasználásával, növelve versenyképességüket és gazdasági
hatékonyságukat.

nemzetgazdasági
miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter

5,47

A konstrukció célja a mikro-, kis- és középvállalkozások
jövedelemtermelő képességének erősítése az információs
és kommunikációs technológiai megoldások belső vállalati
és vállalatközi üzleti folyamatokban történő hatékony
alkalmazásával, a hazai kis- és középvállalkozás szektor
versenyképességének növekedésével.

nemzetgazdasági
miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter

A konstrukció célja a mikro- és kisvállalkozások munkahelynemzetgazdasági
KKV munkahelyteremtés
1,29
teremtési képességének támogatása, ösztönzése az új
miniszter
munkavállalók foglalkoztatására igényelhető támogatással.
2.3.2.
A 2.3.1. pontban foglalt táblázat 2–6. sora szerinti konstrukciók 35,75 Mrd forint többletkötelezettség-vállalást tartalmaznak.

–
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5.

2.1.1.

E
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3. A 3. prioritás: Üzleti környezet
3.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a vállalkozások külső, működési környezetének fejlesztése, korszerű
információs és kommunikációs technológiai (hálózati) infrastruktúra kialakítása, a térségi, üzleti infrastruktúra
kiépítettségének fejlesztése, valamint a vállalatok megfelelő információval való ellátása, emelt szintű üzleti,
piaci tanácsadás nyújtása.
3.2. A prioritás ütemezése (kötelezettségvállalás)
A
1.

B

C

D

Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 280 forint/euró árfolyamon)

2.

2007–2013.

2014.

2015.

Összesen

3.

44,34

10,34

9,84

64,52

A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
3.3.1.
A konstrukciók

A

B

C
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3.3.

D

Pályázatok, kiemelt projektek
1.

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

2011–2013. években

A konstrukció szakmai
A konstrukció célja

meghirdethető kerete (Mrd Ft)

2.

3.

5.

3.2.1.

Körzethálózati
fejlesztések

Logisztika

3.3.2.

Versenyképes üzleti
környezet

3.3.3.

KKV-k piaci
megjelenésének
támogatása

tartalmáért felelős
miniszter

F
A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

8,82

A konstrukció célja a megfelelő kapacitású körzethálózati
infrastruktúra hiányosságai miatt optikai hálózattal el nem ért
(az európai uniós terminológia szerint NGA-fehér) települések
megfelelő minőségű és kapacitású szélessávú eléréséhez
támogatás nyújtása.

nemzeti fejlesztési
miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter

25,68

A konstrukció célja
1. a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok
magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő
kiszolgálása [főként a környezetvédelmi szempontból
kiemelt szerepet játszó intermodális (szállítási módokat
összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével, a regionális
logisztikai központok fejlesztésével, az általuk nyújtott
komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és
minőségének javításával],
2. a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképessége
javítása, valamint
3. az önálló logisztikai szolgáltatást végzők támogatása.

nemzetgazdasági
miniszter

–

4,19

A konstrukció célja a vállalkozások piaci megjelenésének
és a piaci versenyben való eredményes részvételének
erősítése a koordináló, szolgáltatásközvetítő vállalkozások
támogatása révén. A konstrukció keretében a koordináló,
szolgáltatásközvetítő szervezetek számára portálfejlesztésre,
üzleti kommunikációs platform, új (mobil)alkalmazások,
specifikus üzleti, stratégiai és marketing tanácsadás
igénybevételére nyílik lehetőség.

nemzetgazdasági
miniszter

–

5,85

A konstrukció célja a mikro-, kis- és középvállalkozások piacra
jutásának elősegítése, nemzetközi versenyképességének
növelése.

nemzetgazdasági
miniszter

–

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 169. szám

4.

3.1.2.

E

7.

8.

3.3.4.

Versenyképes IKT
szektor fejlesztése

3.4.1.

SaaS központok

3.5.1.

Esélyegyenlőségi
célcsoportok
a gazdaságban
3.3.2.

1,71

nemzeti fejlesztési
miniszter

–

0,17

A konstrukció célja alkalmazásszolgáltató központok
létrehozásának támogatása, ezáltal professzionális informatikai
alkalmazásokat, mint szolgáltatást (Software as a Service, SaaS)
nyújtva mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

nemzeti fejlesztési
miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter

A konstrukció célja a megfelelő munkahelyi körülmények
nemzetgazdasági
megteremtése, illetve olyan szolgáltatások bevezetése,
3,91
miniszter
amelyek biztosítják a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók
számára az egyenlő esélyeket.
A 3.3.1. pontban foglalt táblázat 2–8. sora szerinti konstrukciók többletkötelezettség-vállalást nem tartalmaznak.

–
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6.

A konstrukció célja, hogy az információs és kommunikációs
technológia vagy informatikai témájú K+F+I projekteket
fejlesztő kis- és középvállalkozások nemzetközi piaci
lehetőségei bővüljenek, az Európai Unió Horizont2020
programjában való aktív részvételük növekedjen.
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4. A 4. prioritás: Pénzügyi eszközök
4.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a bankokkal hitelviszonyban nem álló vagy nem a kívánt mértékben
finanszírozott kis- és középvállalkozások fejlesztése a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás
lehetőségeinek fejlesztésével, tekintettel arra, hogy garanciavállalással a ténylegesen nyújtott összeg
sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni. A tőkealapok számára a holdingalap-kezelő
társfinanszírozást tesz lehetővé, a magánbefektetők kisebb cégekbe történő befektetésének ösztönzése
a költségek és hozamok nem arányos megosztásával történik.
4.2. A prioritás ütemezése (kötelezettségvállalás)
A
1.

2.
3.

B

C

D

Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 280 forint/euró árfolyamon)

2007–2013.

2014.
208,17

2015.

Összesen
208,17

A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
4.3.1.
A konstrukciók

A

B

C

D

Pályázatok, kiemelt projektek
1.

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

2011–2013. években

A konstrukció szakmai
A konstrukció célja

meghirdethető kerete (Mrd Ft)

2.

3.

4.

4.1.

Hitel program
mikrofinanszírozó
szervezetek és
hitelintézetek és
pénzügyi vállalkozások
részvételével

120,69

4.2.

Garancia program
hitelintézetek és
pénzügyi vállalkozások
részvételével

6,55

4.3.

Közösen létrehozott
kockázati tőkealapok
4.3.2.

E

tartalmáért felelős
miniszter

F
A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

A konstrukció célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem
vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott mikro-, kis- és
középvállalkozások fejlesztése kedvezményes kamatozású
hitelek nyújtásával.

nemzetgazdasági
miniszter

–

A konstrukció célja mikro-, kis- és középvállalkozások
hiteleihez garancia nyújtása.

nemzetgazdasági
miniszter

–

nemzetgazdasági
miniszter

–

A konstrukció célja a korai (magvető és induló), valamint
80,93
növekedési életszakaszban lévő innovatív mikro-, kis- és
középvállalkozások tartós forráshoz juttatása.
A 4.3.1. pontban foglalt táblázat 2–4. sora szerinti konstrukciók többletkötelezettség-vállalást nem tartalmaznak.
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4.3.
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5. Az 5. prioritás: Technikai segítségnyújtás
5.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja az operatív program eredményes és hatékony megvalósítása. A prioritás
kerete egyrészt az operatív program közreműködő szervezeti feladatainak finanszírozásra szolgál, másrészt
ebből a keretből történik specifikusan az operatív program megvalósításához köthető egyéb tevékenységek
finanszírozása (pl. a monitoring bizottság működtetése, értékelő, elemző tanulmányok, fordítás költsége).
5.2. A prioritás ütemezése (kötelezettségvállalás)
A
1.

B

C

D

E

F

Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 280 forint/euró árfolyamon)

2.

2007–2010.

2011.

2012.

2013.

2014–2015.

Összesen

3.

26,40

1,50

1,00

0,70

0,00

29,60

A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
A

B

C

D

E

F
A konstrukció

Pályázatok, kiemelt projektek
1.

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2011–2013. években
meghirdethető kerete

A konstrukció szakmai
A konstrukció célja

tartalmáért felelős
miniszter

(Mrd Ft)

szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további miniszter

2.

3.

5.1.1.

Az operatív program technikai-adminisztratív
lebonyolítása (közreműködő szervezeti
feladatok finanszírozása)

5.1.2.

A GOP lebonyolításával kapcsolatos
specifikus feladatok ellátása (a monitoring
bizottság működtetése, végrehajtást érintő
tanulmányok, elemzések elkészítése)

2,80

A konstrukció célja a közreműködő
szervezeti feladatok finanszírozása.

nemzetgazdasági
miniszter

–

0,40

A konstrukció célja a monitoring
bizottság üléseinek teljes körű
lebonyolítása, működtetése, továbbá
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program
végrehajtását érintő tanulmányok,
elemzések elkészítése.

nemzetgazdasági
miniszter

–

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 169. szám

5.3.

21557

21558

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 169. szám

A Kormány 1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének
megállapításáról
1. A Kormány megállapítja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) 2015. évre szóló
éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz
A TOP 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére prioritási tengely
A
1.

Felhívás azonosító
jele

B
Felhívás neve

C

D

E

Felhívás

Felhívás

Felhívás

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje

2.

TOP-1.1.1-15

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

40,122

területi

október

3.

TOP-1.1.3-15

Helyi gazdaságfejlesztés

20,180

területi

október

4.

TOP-1.2.1-15

Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés

41,410

területi

október

5.

TOP-1.3.1-15

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

33,900

területi

október

TOP-1.4.1-15

A foglalkoztatás segítése és
az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével

37,672

területi

október

6.

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről szóló prioritási tengely
A
1.

Felhívás azonosító
jele

B
Felhívás neve

C

D

E

Felhívás

Felhívás

Felhívás

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje

2.

TOP-2.1.1-15

Barnamezős területek rehabilitációja

21,009

területi

október

3.

TOP-2.1.2-15

Zöld város kialakítása

40,970

területi

október

4.

TOP-2.1.3-15

Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések

28,035

területi

október

21559

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 169. szám

3. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely
A
1.

Felhívás azonosító
jele

B

C

D

E

Felhívás

Felhívás

Felhívás

Felhívás neve

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje

2.

TOP-3.1.1-15

Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés

42,319

területi

október

3.

TOP-3.2.1-15

Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése

44,738

területi

október

TOP-3.2.2-15

Önkormányzatok által vezérelt,
a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása komplex fejlesztési
programok keretében

20,928

területi

október

4.

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés erősítéséről szóló prioritási tengely
A
1.

Felhívás azonosító
jele

B
Felhívás neve

C

D

E

Felhívás

Felhívás

Felhívás

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje

2.

TOP-4.1.1-15

Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése

14,864

területi

október

3.

TOP-4.2.1-15

A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése

11,236

területi

október

4.

TOP-4.3.1-15

Szociális városrehabilitáció

16,060

területi

október

5. Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztésről, foglalkoztatás-ösztönzésről és társadalmi együttműködésről szóló
prioritási tengely
A
1.

Felhívás azonosító
jele

B
Felhívás neve

C

D

E

Felhívás

Felhívás

Felhívás

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje

16,107

területi

október

2.

TOP-5.1.1-15

Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-,
gazdaságfejlesztési együttműködések

3.

TOP-5.1.2-15

Helyi foglalkoztatási
együttműködések

18,634

területi

október

TOP-5.2.1-15

A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok

7,760

területi

október

D

E

4.

6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban prioritási tengely
A
1.

Felhívás azonosító
jele

B

C
Felhívás

Felhívás

Felhívás

Felhívás neve

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje

2.

TOP-6.1.1-15

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

18,077

területi

október

3.

TOP-6.1.3-15

Helyi gazdaságfejlesztés

5,751

területi

október
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TOP-6.1.4-15

Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés

21,190

területi

október

5.

TOP-6.1.5-15

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

19,129

területi

október

6.

TOP-6.2.1-15

Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése

15,455

területi

október

4.

7.

TOP-6.3.1-15

Barnamezős területek rehabilitációja

7,491

területi

október

8.

TOP-6.3.2-15

Zöld város kialakítása

25,623

területi

október

9.

TOP-6.3.3-15

Városi környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések

8,008

területi

október

10.

TOP-6.4.1-15

Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés

20,688

területi

október

11.

TOP-6.5.1-15

Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése

29,183

területi

október

12.

TOP-6.5.2-15

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében

3,752

területi

október

13.

TOP-6.6.1-15

Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése

7,288

területi

október

14.

TOP-6.6.2-15

A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése

4,770

területi

október

15.

TOP-6.7.1-15

Megyei jogú városok leromlott városi
területeinek rehabilitációja

3,239

területi

október

16.

TOP-6.8.2-15

Helyi foglalkoztatási együttműködések
a megyei jogú város területén és
várostérségében

15,074

területi

október

17.

TOP-6.9.1-15

A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló, helyi szintű
komplex programok

1,867

területi

október
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A Kormány 1812/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosító számú („Energiahatékonysági fejlesztés az állami fenntartású képző
intézményekben a leghátrányosabb helyzetű térségekben” című) projekt támogatásának növeléséről,
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja a KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosító számú, „Energiahatékonysági fejlesztés az állami
fenntartású képző intézményekben a leghátrányosabb helyzetű térségekben” című projekt (a továbbiakban:
projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b)
hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 4.
c)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a projekteknek a Környezet és
Energiahatékonysági Operatív Programból (a továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a KEHOP
2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a Környezet és Energia Operatív
Program (a továbbiakban: KEOP) finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében
a „988 460 468” szövegrész helyébe az „1 233 637 994” szöveg lép.
4. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
5.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa)
B:3 mezőjében a „64,45” szövegrész helyébe a „64,09” szöveg,
ab)
C:3 mezőjében a „117,67” szövegrész helyébe a „118,03” szöveg,
b)
5.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
A:3 mezőjében a „212,72” szövegrész helyébe a „212,80” szöveg,
bb)
B:3 mezőjében az „58,97” szövegrész helyébe az „58,88” szöveg,
bc)
C:3 mezőjében a „271,69” szövegrész helyébe a „271,68” szöveg,
c)
5.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca)
D:4 mezőjében a „64,45” szövegrész helyébe a „64,09” szöveg,
cb)
E:5 mezőjében a „77,67” szövegrész helyébe a „78,03” szöveg
lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt
azonosító-száma

KEOP-5.6.0/122013-0033

B

C

D

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatása

Projekt
(Ft)

Energiahatékonysági
fejlesztés az állami
fenntartású képző
intézményekben
a leghátrányosabb
helyzetű
térségekben

Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ

791 130 768

E
Többlettámogatás
(Ft)

442 507 226

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei
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1. melléklet az 1812/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz

Projekt megnövelt
támogatása
(Ft)

1 233 637 994

Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy
a KEOP forrásából
a 2015. december
31-ig kifizetett
költségek számolhatók
el, az ezt követően
felmerülő – beleértve
a működőképesség
biztosításához
szükséges – költségek
a támogatás terhére
nem számolhatóak
el, és azokat
a kedvezményezettnek
saját forrásból szükséges
finanszírozni.
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A projekt célja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
irányítása alá tartozó
képző intézmények közül
a leghátrányosabb helyzetű
térségekben lévő intézmények
energiahatékonysági szempontú
fejlesztése. A beruházás folyamán
az iskolák és tornatermek
épületének energetikai
korszerűsítése valósul meg, és
ezáltal egy gazdaságosabb,
energiahatékonyabb és
alacsonyabb környezeti terhelést
eredményező rendszer alakul ki.
A beruházást négy részre lehet
osztani:
1. épületszerkezet módosítása
(nyílászáró csere, hőszigetelés),
2. az épületek
fűtésrendszer-rekonstrukciója,
3. napelemes és napkollektoros
rendszer telepítése,
4. a világítás korszerűsítése.
A projekt műszaki tartalmának
növelése keretében két új épület
kerül bevonásra a projektbe.
Az új helyszíneken tervezett
beruházás a határoló szerkezetek
hőszigetelésére irányul.

21563
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A Kormány 1813/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a KEOP-3.1.4/15-2015-0002 azonosító számú („A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztése” című)
projekt támogatásának növeléséről, a KEOP-3.1.4/15-2015-0005 azonosító számú („A kápolnásnyéki Dabasi
Halász-kastély történeti kertjének rekonstrukciója” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja a KEOP-3.1.4/15-2015-0002 azonosító számú, „A hatvani Cukorgyári tó természetvédelmi
fejlesztése” című projekt támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b)
hozzájárul az a) alpont szerinti projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. november 15.
c)
elfogadja a KEOP-3.1.4/15-2015-0005 azonosító számú, „A kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastély történeti
kertjének rekonstrukciója” című projekt kiemelt projektként történő nevesítését a 2. melléklet szerint,
d)
hozzájárul a c) alpont szerinti projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. november 30.
e)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a projekteknek a Környezet és
Energiahatékonysági Operatív Programból (a továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a KEHOP
2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a Környezet és Energia Operatív
Program (a továbbiakban: KEOP) finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
3.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa)
A:3 mezőjében a „28,09” szövegrész helyébe a „28,04” szöveg,
ab)
C:3 mezőjében az „1,62” szövegrész helyébe az „1,72” szöveg,
ac)
D:3 mezőjében a „29,71” szövegrész helyébe a „29,76” szöveg,
ad)
A–D:4 mezőjében az „1,56” szövegrész helyébe az „1,59” szöveg,
b)
3.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
A:3 mezőjében a „39,94” szövegrész helyébe a „40,91” szöveg,
bb)
B:3 mezőjében az „1,32” szövegrész helyébe a „0,39” szöveg,
bc)
D:3 mezőjében a „41,26” szövegrész helyébe a „41,30” szöveg,
c)
3.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca)
C:3 mezőjében a „17,58” szövegrész helyébe a „17,53” szöveg,
cb)
E:5 mezőjében az „1,62” szövegrész helyébe az „1,72” szöveg,
d)
3.3.3. pontjában foglalt az „1,56” szövegrész helyébe az „1,59” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt
azonosítószáma

KEOP-3.1.4/152015-0002

B
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1. melléklet az 1813/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz
C

D
Projekt

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatása
(Ft)

A hatvani
Cukorgyári-tó
természetvédelmi
fejlesztése

ÖKO-PLAN
Tájvédelmi és
Környezetfejlesztési
Egyesület

149 931 900

E

F

Többlettámogatás

megnövelt

(Ft)

támogatása

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A hatvani Cukorgyári tóként
védetté nyilvánított, helyi
jelentőségű természetvédelmi
terület egy három, közvetlenül
egymás mellett elhelyezkedő
víztestből álló tórendszer.
A tórendszer értékes
madárfajok számára biztosít
fészkelő- és táplálkozóhelyet.
A fejlesztés célja, hogy
– a terület zavartalanságának
és vízpótlásának biztosítása
mellett – az érdeklődők
tanösvény révén, illetve
madármegfigyelő tornyokból
megismerhessék a tórendszer
élővilágát.

A kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy
a KEOP forrásából a
2015. december 31-ig
kifizetett költségek
számolhatók el,
az ezt követően
felmerülő – beleértve
a működőképesség
biztosításához
szükséges – költségek
a támogatás terhére
nem számolhatóak
el, és azokat a
kedvezményezettnek
saját forrásból szükséges
finanszírozni.

Projekt

(Ft)

36 873 256

186 805 156
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A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEOP-3.1.4/152015-0005

B
Projekt megnevezése

A kápolnásnyéki
Dabasi Halász-kastély
történeti kertjének
rekonstrukciója

C
Kedvezményezett
neve

Velencei-tavi
Kistérségért
Alapítvány

D

E

F

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Projekt
támogatása
(Mrd Ft)

0,150

A projekt célja a Dabasi
Halász-kastélyhoz tartozó kert egykori
szerkezetének – a lehetőségekhez
képest – történeti hűsséggel történő
visszaállítása, az úthálózat kialakítása
és felújítása, valamint a növényzet
megújítása.

A kedvezményezett tudomásul veszi,
hogy a KEOP forrásából a 2015. december
31-ig kifizetett költségek számolhatók
el, az ezt követően felmerülő – beleértve
a működőképesség biztosításához
szükséges – költségek a támogatás
terhére nem számolhatóak el, és azokat a
kedvezményezettnek saját forrásból szükséges
finanszírozni.
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2. melléklet az 1813/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1814/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0039 azonosító számú („Marcali és térsége hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében” című) projekt,
valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0024 azonosító számú („Sóskút Község szennyvízközmű beruházása”
című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja
a)
a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0039 azonosító számú, „Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának
informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében” című, és
b)
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0024 azonosító számú, „Sóskút Község szennyvízközmű beruházása” című
projekt (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett
neve

D

E

Projekt

Többlet-

támogatása

támogatás

(Ft)

(Ft)

F

G

H

Projekt
megnövelt
támogatása

I
Támogatási

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

(Ft)

szerződés
módosításának
határideje

1. Kifizetési feltételek:
a) A kedvezményezettnek a közbeszerzési
eljárást eredményesen le kell zárnia.
b) A kedvezményezettnek el kell fogadnia, hogy
ha a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb
A tárgyi hulladékgazdálkodási
rendszer 25 településen
25 520 lakost érint. A projekt célja
a hasznosítható anyagáramok
eltérítése a vegyesen

Marcali és térsége

gyűjtött hulladéktól már

hulladékgazdálkodási
2.

KEOP-1.1.1/C/
13-2013-0039

közszolgáltatásának
informatikai és
eszközfejlesztése

Marcali Kistérségi
Többcélú Társulás

a hulladékkeletkezés helyén, illetve
382 143 250

93 252 000

475 395 250

a jelenleg lerakásra kerülő hulladék
szerves anyag mennyiségének

a hasznosítási célok

csökkentése a házhoz menő

elérése érdekében

szelektív gyűjtési rendszer
kialakításával, működtetésével,
valamint – jellemzően a kis
településeken – a házi komposztálás
lehetőségének megteremtésével.

árajánlat kerül nyertesként kihirdetésre, akkor
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1. melléklet az 1814/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz

a támogató jogosult a támogatási szerződés
módosítása során ezen alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
c) Az eszközbeszerzés tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia a központi koordinációs

2015.

szerv által kiállított szabályossági tanúsítványnak.

november 30.

d) A többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
2. Támogatási szerződésbe foglalandó feltétel:
A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
a Környezet és Energia Operatív Program
forrásából a 2015. december 31-ig teljesített
tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült
és kifizetett költségek számolhatók el,
az ezt követően felmerülő – beleértve
a működőképesség biztosításához szükséges –
költségeket a kedvezményezettnek saját
forrásból szükséges finanszíroznia.

21567

21568

1. Kifizetési feltételek:
a) A kedvezményezettnek a közbeszerzési
eljárást eredményesen le kell zárnia.
b) A kedvezményezettnek el kell fogadnia, hogy
ha a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb
árajánlat kerül nyertesként kihirdetésre, akkor
A projekt keretében Sóskút
községtől délre, az M7
autópályától délnyugati irányban
szennyvíztisztító telep létesül.
A telep totáloxidációs, eleveniszapos
3.

KEOP-1.2.0/09-112011-0024

Sóskút Község
szennyvízközmű
beruházása

Sóskút Község
Önkormányzat

technológiával épül ki nitrifikációval,
1 863 334 750

61 780 429

1 925 115 179

denitrifikációval, vegyszeres foszforeltávolítással 350 m3/d kapacitással.
A tisztított szennyvíz befogadója
a Benta-patak nevű természetes
vízfolyás. A keletkező szennyvíziszap
víztelenítés után elszállításra, majd
komposztálásra kerül.

a támogató jogosult a támogatási szerződés
módosítása során ezen alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
c) A kiegészítő beruházás tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia a központi koordinációs

2015.

szerv által kiállított szabályossági tanúsítványnak.

november 30.

d) A többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
2. Támogatási szerződésbe foglalandó feltétel:
A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
a Környezet és Energia Operatív Program
forrásából a 2015. december 31-ig teljesített
tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült
és kifizetett költségek számolhatók el,
az ezt követően felmerülő – beleértve
a működőképesség biztosításához szükséges –
költségeket a kedvezményezett saját forrásból
szükséges finanszíroznia.
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A Kormány 1815/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú („REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt
finanszírozásának megváltozásáról
A Kormány
1. egyetért
a)
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú, „REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatási összegének 35 406 705 forinttal történő csökkentésével,
b)
a projekt szakaszolásának visszavonásával, és a projekt támogatási összegének a 2007–2013 közötti
programozási időszak operatív programja terhére történő finanszírozásával,
c)
a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének módosításához az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. november 30.
3. visszavonja a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú („REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt
szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0024 azonosító számú („Konyár Község
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése” című) projekt támogatási szerződésének elállással történő
felbontásáról szóló 1421/2015. (VI. 24.) Korm. határozat 1–5. pontját és 1. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

1.

D

E

Módosítás előtti forrásszerkezet
Projekt azonosító

2.
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1. melléklet az 1815/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz

száma

Projekt megnevezése

Támogatást
igénylő neve

Környezet és Energia
Operatív Program
(Ft)

Környezeti és
Energiahatékonysági
Operatív Program
(Ft)

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Módosított
forrásszerkezet
Környezet és Energia
Operatív Program
(Ft)

1. Kifizetési feltételek:
a) A támogatást igénylőnek a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
b) A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat kerül
A tárgyi hulladékgazdálkodási
rendszerek 33 településen

REGIO-KOM Térségi

110 191 lakost érintenek. A projekt

Kommunális

3.

KEOP-1.1.1/09-112011-0003

célja az érintett települések

Szolgáltató Társulás

REGIO-KOM

Jászberényi és

Térségi

Dél-Hevesi kistérsége

Kommunális

szilárdhulladék-

Szolgáltató

feltételeit. A projekt keretén belül

gazdálkodási

Társulás

a meglévő hulladékgazdálkodási

rendszerének
fejlesztése

területén megteremteni a modern és
2 076 327 803

567 605 388

2 608 526 486

költséghatékony hulladékgazdálkodás

rendszerek korszerű és hatékony
üzemeltetéséhez szükséges
infrastruktúra kerül kiépítésre.

nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés módosítása során ezen alacsonyabb
összegnek megfelelően csökkentett támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
c) A kiegészítő műszaki beruházás tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre
kell állnia a központi koordinációs szerv által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
d) A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását
igazolni kell.
2. Támogatási szerződésbe foglalandó feltétel:
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a Környezet és
Energia Operatív Program forrásából a 2015. december 31-ig
kifizetett költségek számolhatók el, az ezt követően
felmerülő – beleértve a működőképesség biztosításához
szükséges – költségeket a támogatást igénylőnek saját
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 169. szám

forrásból szükséges finanszírozni.
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A Kormány 1816/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024 azonosító számú („Az M3 metróvonal rekonstrukciója és
északi meghosszabbítása – előkészítési szakasz” című) projekt támogatásának növeléséről és
kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024 azonosító számú, „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi
meghosszabbítása – előkészítési szakasz” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését
az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt
a)
többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak
operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről
és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. november 30.
b)
támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. november 30.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban:
KÖZOP) módosításának előkészítéséről, ha a KÖZOP 5. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke
a 110%-os korlátot meghaladja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

B

KÖZOP-5.5.0-0911-2012-0024

C

D
Projekt

Projekt azonosító
száma
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1. melléklet az 1816/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz

Projekt megnevezése

Az M3 metróvonal
rekonstrukciója
és északi
meghosszabbítása –
előkészítési szakasz

Támogatást igénylő neve

támogatása
(bruttó, Ft)

BKK Budapesti
Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
Budapesti
Közlekedési
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

730 250 000

E

F

Többlettámogatás

megnövelt

(bruttó, Ft)

támogatása

G

Projekt
Projekt rövid bemutatása

(bruttó, Ft)

140 500 000

870 750 000

A projekt célja az M3 metróvonal
rekonstrukciójának előkészítéseként a
részletes megvalósíthatósági tanulmány, az
engedélyezési tervek, valamint a kivitelezésre
irányuló tenderdokumentáció elkészítése.
A projekt műszaki tartalma a kivitelezés
első közbeszerzési dokumentációjának
összeállításával és a minőségellenőrzés
megindításával bővül.
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A Kormány 1817/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú („Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal
rekonstrukciója II/B ütem” című) projekt szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után
felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú, „Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal
rekonstrukciója II/B ütem” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) – a 2007–2013 programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
2. egyetért a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
3. hozzájárul a projekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programmal
(a továbbiakban: IKOP) összefüggő tervezési dokumentumok előkészítése során a projekt 1. mellékletben
meghatározott költségeit vegye figyelembe,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
5. hozzájárul a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az IKOP-ban a projektre vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

1.

D

E

F

Szakaszolás előtti forrásszerkezet
Projekt

2.
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1. melléklet az 1817/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz

azonosító
száma

Projekt

Támogatást igénylő

megnevezése

neve

3.

KÖZOP5.5.0-09-112014-0005

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

H

KÖZOP

társfinanszírozás

KÖZOP

társfinanszírozás

IKOP

(nettó, Ft)

(ÁFA)

(nettó, Ft)

(ÁFA)

(nettó, Ft)

3 038 037 154

J

Hazai

KÖZOP hazai

KÖZOP hazai

11 419 050 343

I

Forrásszerkezet a szakaszolást követően

(Ft)

(Ft)

Budapest–
Piliscsaba–
Esztergom
vasútvonal
rekonstrukciója
II/B ütem

G

8 890 193 709

2 377 799 082

költségvetési
forrás

Projekt rövid bemutatása

(ÁFA)
(Ft)

2 528 856 634

660 238 072
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A projekt keretében megvalósul:
a) a 2. számú vasútvonal és a Bécsi út
keresztezésénél lévő ideiglenes szintbeli
átjáró elbontása,
b) a 10. számú főúton külön szintű
keresztezés kiépítése a közúti felüljáróhoz
vezető 2x1 sávos útszakasz korrekciójával
és a főút meglévő szakaszához történő
csatlakoztatásával, valamint egy körforgalmú
csomópont segítségével,
c) az Angyalföld-állomáson a
vonalvillamosítás keretében széles peron és
új gyalogos aluljáró, új villamos megállóhely,
valamint 2 db új autóbusz-megállóhely
kiépítése,
d) az Angyalföld és Újpest közötti második
vágány építése,
e) az angyalföldi állomás kiépítése a
14-es számú villamos és a 30-as számú
autóbusz közvetlen átszállási kapcsolatának
megteremtésével, továbbá
f ) az aquincumi HÉV-megállóhely peronjának
áthelyezése.
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A Kormány 1818/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi
szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú, „Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban
(központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt)
támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. november 15.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet 1.3.1. pontjában foglalt táblázat
a)
G:3 mezőjében az „1,80” szövegrész helyébe a „0,00” szöveg,
b)
G:5 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe az „1,80” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma
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1. melléklet az 1818/2015. (XI. 10.) Korm. határozathoz
B

C

D

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatása

Projekt
(Ft)

Végponti kapcsolatok
fejlesztése a
közoktatásban
(központi szolgáltatásfejlesztés a közoktatási
hálózatban)

Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Intézet

4 200 000 000

E
Többlettámogatás
(Ft)

1 800 000 000

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

6 000 000 000

A projekt olyan, az európai irányelvekkel
egyező dedikált beruházást valósít meg, amely
a hazai közoktatási intézmények informatikai
infrastruktúráját a hálózati szolgáltatás
minőségén és a szolgáltatások új alapokra
helyezésén keresztül fejleszti.
Ennek keretében az összes hazai közoktatásiköznevelési intézmény megfelelő műszaki
minőségű adathálózati eszközzel kerül ellátásra,
hogy azok nagy sávszélességen, legalább öt
évig fenntartható módon csatlakozzanak a
hazai országos kutatóhálózat által biztosított
internet-gerinchálózathoz, és az azon keresztül
elérhető közoktatási szolgáltatásokhoz.
A fejlesztések eredményeképpen létrejövő
hálózat révén növekszik az iskolákban az
informatikai eszközök kihasználtsága, ezáltal az
oktatás minősége és színvonala.
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A Kormány 1819/2015. (XI. 10.) Korm. határozata
az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelői Alapjához való magyar csatlakozás
pénzügyi forrásának biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország hozzájáruljon az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelői
Alapjához (a továbbiakban: Alap);
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy Magyarországnak az Alapban történő képviseletét lássa el;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében készítsen
előterjesztést a Kormány részére
a)
az Alaphoz történő csatlakozással kapcsolatos befizetés teljesítéséhez szükséges 945 millió forint,
b)
az a) alpontban meghatározott forrás felhasználásához kapcsolódó adminisztratív költségekre további
5 millió forint,
azaz összesen 950 millió forint biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. november 30.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 89/2015. (XI. 10.) ME határozata
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2015. évi Rádiótávközlési Világértekezletén való részvételről és a záró
okirat kézjeggyel való ellátására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2015. november 2–27. között Svájcban tartandó
Rádiótávközlési Világértekezletén Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külgazdasági és külügyminiszterrel
egyetértésben jelölje ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási
okiratot az adott Rádiótávközlési Világértekezlet megkezdése előtt adja ki;
4. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a Rádiótávközlési Világértekezlet
záró okiratát kézjegyével lássa el.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 90/2015. (XI. 10.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési
Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet (a továbbiakban: Intézet) között
kötendő, az Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 91/2015. (XI. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági
együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét az igazságügyi miniszterrel
egyetértésben haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 92/2015. (XI. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítéséről szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről
szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,
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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.

