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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 355/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról
szóló 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §		
Hatályát veszti a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes
visszaállításáról szóló 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 356/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú
felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről
A Kormány a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között
az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ATOMENERGIA BÉKÉS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRÓL
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A SZAÚD-ARÁBIAI KIRÁLYSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya (a továbbiakban: „Felek”)
az államaik között fennálló baráti viszonyra alapozva;
a két ország közötti barátság, kölcsönös tisztelet és jó kapcsolatok alapján a kétoldalú együttműködés további
erősítésére törekedve;
népeik jóléte és boldogulása érdekében, az atomenergia békés célú felhasználására irányuló széleskörű
együttműködés kialakítását óhajtva;
felismerve, hogy a két ország az 1968. július 1-jén létrehozott Atomsorompó Szerződés (a továbbiakban:
”Egyezmény”) tagja;
figyelemmel arra, hogy az Egyezmény értelmében a két ország a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ)
biztosítéki intézkedésekre vonatkozó megállapodásokat hozott létre, valamint tekintettel a két ország egyéb
vonatkozó nemzetközi kötelezettségeire;
figyelemmel arra, hogy mindkét ország részes fele a szellemi tulajdon kereskedelemmel összefüggő kérdéseit
szabályozó (“TRIPS”) Egyezménynek;
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figyelembe véve, hogy Magyarország az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség tagjaként
az EU-szerződések (az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés, az Európai
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés) rendelkezései és a vonatkozó másodlagos jog betartására kötelezett;
megerősítve a békés célú, biztonságos és környezetileg fenntartható atomenergiai fejlesztésre irányuló célkitűzést
a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása és a védelmi intézkedések támogatása útján;
hangsúlyozva, hogy az Egyezmény valamennyi tagjának jogában áll az atomenergia békés célú felhasználása
érdekében az Egyezmény rendelkezései szerint a vonatkozó berendezések, anyagok, tudományos és műszaki
információk cseréjét mind szélesebb körben megvalósító együttműködésben részt venni;
az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK
MEGHATÁROZÁSOK
A jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi kifejezések az itt meghatározott jelentéssel bírnak:
1.
„Iránymutatások”: a magyar fél tekintetében a Nukleáris Szállítók Csoportjának NAÜ által az INFCIRC/254/
Rev.12/Part1 referenciaszám alatt közzétett dokumentumban, a szaúdi fél tekintetében az INFCIRC/254/
Rev.4/Part1 referenciaszám alatt közzétett dokumentumban foglalt Iránymutatásai a nukleáris anyagok
átadásához;
2.
„berendezés”: az Iránymutatások B. mellékletének 1. pontjában felsorolt berendezések, felszerelések, és
alkotóelemek;
3.
„anyagok”: az Iránymutatások A. mellékletében felsorolt nem nukleáris anyagok;
4.
„nukleáris anyagok”: a NAÜ Alapszabályának XX. cikkében meghatározott „nukleáris alapanyagok” és
„különleges hasadóanyagok”. A NAÜ Alapszabálya XX. cikkében foglalt nukleáris alapanyagok és különleges
hasadóanyagok jegyzékét érintő bármely módosítás e Megállapodás értelmében azt követően válik
hatályossá, hogy a Felek a módosítás elfogadásáról egymást írásban értesítik;
5.
„technológia”: az Iránymutatások A. mellékletében felsorolt berendezések vagy anyagok fejlesztésére,
előállításra vagy felhasználására vonatkozó bármely információ, tudás vagy szakértelem a nyilvánosnak
minősülő információk és kiadványok kivételével. Az információ „műszaki adat” vagy „műszaki segítségnyújtás”
formájában nyilvánulhat meg;
6.
„szellemi tulajdonjogok”: a Szellemi Tulajdon Világszervezete létesítéséről szóló 1967. július 14-i stockholmi
Egyezmény 2. cikkében meghatározott tartalmat, valamint az Egyezmény 1979. szeptember 28-i
módosításában meghatározott tartalmat jelenti.

2. CIKK
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA
1. A Felek a két ország nemzeti szuverenitását kölcsönösen tiszteletben tartva, egymás belső ügyeibe nem avatkozva,
az egyenlőség és kölcsönös haszon elve alapján államaik hatályos jogszabályai és rendelkezései, valamint a Felek
nemzetközi kötelezettségei betartásával békés célú atomenergia-felhasználásra vonatkozó együttműködést
kívánnak létrehozni.
2. Magyarország esetében ez mindenekelőtt az ország Európai Uniós és Európai Atomenergia-közösségbeli
tagságából fakadó jogokra és kötelezettségekre vonatkozik, ideértve Magyarországnak az Európai Atomenergiaközösséget létrehozó szerződés II. címének 6. fejezetéből eredő jogait és kötelezettségeit.

3. CIKK
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI
A jelen Megállapodás értelmében a Felek az alábbi területeken működnek együtt:
a)
Az atomenergia békés célú felhasználására irányuló alap- és alkalmazott kutatás, valamint az erre irányuló
fejlesztés;
b)
Atomerőművek és kutatóreaktorok tervezése, műszaki fejlesztése, építése, üzembe helyezése, üzemeltetése,
korszerűsítése, tesztelése, karbantartása és leszerelése;
c)
Nem nukleáris létesítmények tervezése, műszaki fejlesztése, építése, korszerűsítése és karbantartása;
d)
Innovatív, biztonságos, békés célú, környezetbarát és gazdaságilag hatékony reaktortechnológiák fejlesztése;
e)
Radioaktív-hulladékkezelés;
f)
Nukleáris nyersanyagok felkutatása és kitermelése, hidrometallurgiai műveletek elvégzése;
g)
Nukleáris biztonság, sugárvédelem és környezetvédelem;
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
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Veszélyhelyzet-kezelés;
Nukleáris védettség és ellenőrzés, beleértve a nukleáris létesítményekre és anyagokra vonatkozó biztosítéki
intézkedéseket és a fizikai védelmet;
Radioizotópok előállítása, valamint azok ipari, mezőgazdasági és orvostudományi célú felhasználása;
Emberi erőforrások fejlesztése, oktatása és képzése, személyzet kirendelése a Felek között;
Műszaki segítségnyújtás és tanácsadói szolgáltatás;
Az atomenergia szabályozási szempontjait érintő tapasztalatcsere;
Képzési és oktatási anyagok és eszközök fejlesztése;
Kutatás-fejlesztés az atomenergia vízsótalanítás céljából történő felhasználására; valamint
Az együttműködés egyéb területei a Felek megállapodása szerint.

4. CIKK
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI
1. A jelen Megállapodás 3. cikkében felsorolt együttműködési területek a következő formában valósulhatnak meg:
a)
Közös tulajdonban levő szervezetek létrehozása mindkét országban;
b)
Anyagok, berendezések és technológiák átadása;
c)
Tudósok, mérnökök, műszaki szakemberek és egyéb szakértők cseréje képzés és oktatás céljából;
d)
Az atomenergia területét érintő tudományos és műszaki információk cseréje;
e)
Konferenciák, képzési programok és szemináriumok szervezése;
f)
Szaktanulmányok és projektek megvalósítására közös munkacsoportok szervezése;
g)
Közös kutatási programok szervezése a nukleáris energia békés célú felhasználása terén;
h)
Engedélyezési eljárások, szabadalmak átadása;
i)
Műszaki segítségnyújtás és szolgáltatás; valamint
j)
Az együttműködés egyéb formái a Felek megállapodása szerint.
2. A jelen Megállapodás szerinti együttműködés a Felek együttműködő szervezetei között létrejövő egyedi
Végrehajtási Megállapodások alapján valósul meg.

5. CIKK
ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK
1. A jelen Megállapodás keretében megvalósuló együttműködés tekintetében a Felek az alábbi hatóságok
illetékességét állapítják meg:
a)
a Szaúd-Arábiai Királyság illetékes hatósága a King Abdullah Nukleáris és Megújuló Energiák Központja
(King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy),
b)
Magyarországon illetékes hatóság pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
2. Amennyiben az illetékes hatóság megváltozik, az érintett Fél írásbeli tájékoztatást ad az új illetékes hatóságról.
3. A jelen Megállapodás értelmében valamennyi ügy koordinálása és megvalósítása – beleértve az együttműködésre
vonatkozó adatokat, valamint az együttműködés területeit, feltételeit és körülményeit – az illetékes hatóságok
felelősségébe tartozik.
4. Az illetékes hatóságok az atomenergia békés célú felhasználását érintő, kölcsönös érdeklődésre számot tartó
nemzetközi eseményekről konzultációt folytathatnak.
5. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított 30 napon belül a Megállapodás megvalósításért felelős
kapcsolattartó szerveket jelölnek ki.
A Felek a kijelölt kapcsolattartó pontok elérhetőségéről, illetve az ebben bekövetkező változásokról diplomáciai
úton értesítik egymást.
A jelen Megállapodás alkalmazása tekintetében a tevékenységek koordinálását a kapcsolattartó pontok végzik.
A kapcsolattartó pontok kijelölése nem zárja ki a jelen Megállapodás szerinti együttműködési területeken más
szervezetek közreműködését.

6. CIKK
INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA
1. A Felek a jelen Megállapodás értelmében átadott valamennyi információt korlátozás nélkül használhatják fel,
kivéve, ha az információt átadó Fél az információ felhasználását és terjesztését a Végrehajtási Megállapodásokban
előzetesen korlátozza.
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2. A Felek nemzeti jogszabályaik és szabályaik betartásával valamennyi szükséges intézkedést megtesznek
az információk felhasználására és terjesztésére vonatkozó valamennyi korlátozás megvalósulása, illetve a Felek
között átadott szellemi tulajdonjogok védelme érdekében, beleértve az üzleti és ipari titkok védelmét is.
3. A Felek nemzeti jogukkal és szabályozásukkal összhangban, valamint a Szellemi Tulajdon Világszervezete
létesítésére 1967. július 14-én aláírt és 1979. szeptember 28-án módosított egyezmény, illetve a szellemi tulajdon
kereskedelemmel összefüggő kérdéseit szabályozó 1994. április 15-i (TRIPS) egyezmény szerint minden szükséges
intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy betartsák az információ felhasználására és terjesztésére vonatkozó
korlátozásokat és fenntartásokat, valamint, hogy megőrizzék a Felek joghatósága alá tartozó, felhatalmazott
személyek között átadott szellemi tulajdont, ideértve az üzleti és ipari titkokat is.

7. CIKK
BIZTOSÍTÉKOK
1. A jelen Megállapodás alapján megvalósuló együttműködés kizárólag békés célokat szolgálhat; az e Megállapodás
értelmében átadott bármely nukleáris anyag, anyag, berendezés és technológia, vagy az ezek felhasználásából
származó különleges hasadóanyag, nukleáris fegyverekkel vagy nukleáris robbanóeszközökkel kapcsolatos kutatás
és fejlesztés, illetve ezek előállítása céljából, vagy egyéb katonai célból nem kerülhet felhasználásra. Az előzőekben
megnevezett „katonai cél” nem foglalja magába a katonai bázisok vagy egyéb létesítmények részére biztosított
közszolgáltatást, így azok elektromos hálózatról történő áramellátását.
2. A Felek vállalják, hogy fogadó államként az e cikk 1. pontjában meghatározott kötelezettség betartását
az a biztosítéki rendszer biztosítja, amelyet a NAÜ alkalmaz a NAÜ és a Felek között létrejött, az Egyezménnyel
kapcsolatos biztosítéki megállapodásokban foglaltak szerint, Magyarország tekintetében különös figyelemmel azon
kötelezettségekre, melyeket az INFCIRC/193 and INFCIRC/193/Add8 dokumentumok határoznak meg.
3. A jelen Megállapodás értelmében átvett nukleáris anyagok, anyagok, berendezések és technológiák a szállító
Fél írásbeli jóváhagyása nélkül a fogadó Fél joghatóságán kívülre nem szállíthatók. Ez a rendelkezés nem érinti
az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés II. cím 9. fejezete szerinti az atomenergia területén a közös
piacra vonatkozó rendelkezéseket.

8. CIKK
FIZIKAI VÉDELEM
A Felek valamennyi szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás
értelmében átadásra kerülő nukleáris anyagok, anyagok és berendezések fizikai védelmét legalább a vonatkozó
Iránymutatásokban javasolt intézkedéseknek megfelelően biztosítsák.

9. CIKK
NUKLEÁRIS BIZTONSÁG
A Felek a jelen Megállapodás értelmében megvalósuló tevékenységek biztonsági és nemzetközi környezeti hatásait
érintő konzultációkat folytatnak, és együttműködnek az ilyen tevékenységekből származó nukleáris balesetek
elkerülése és a környezet radioaktív szennyezésével szemben megvalósuló védelem érdekében.

10. CIKK
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGSZŰNÉSE
1. A Felek törekednek a jelen Megállapodás értelmében folytatott együttműködést hátrányosan érintő intézkedések
elkerülésére. Amennyiben valamelyik Fél a jelen Megállapodás 6., 7., 8. vagy 9. cikkében foglalt rendelkezéseknek
nem tesz eleget, a Felek közötti azonnali konzultációt követően, e Megállapodás 11. cikkében meghatározott
vitarendezési eljárás eredményétől függően a másik Félnek jogában áll a Megállapodás szerinti együttműködést
felfüggeszteni.
2. Amennyiben valamelyik Fél a NAÜ-vel fennálló biztosítéki megállapodást megszünteti vagy súlyosan megsérti,
a másik Félnek jogában áll a jelen Megállapodás szerinti további együttműködést megszüntetni, e Megállapodást
felfüggeszteni vagy felmondani, és a jelen Megállapodás értelmében átadott bármely anyag vagy berendezés,
illetve az átadott nukleáris anyag, anyag vagy berendezés felhasználásából származó különleges hasadóanyag
visszaszolgáltatását követelni.
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3. Az együttműködés megszüntetése, illetve a Megállapodás felfüggesztése vagy felmondása esetén
a)
Valamennyi nukleáris anyag, anyag és berendezés mindaddig e Megállapodás tárgyát képezi, amíg ezen
tételek fogadó Fél joghatóságán kívülre történő szállítása a Megállapodás 7. cikk 2. bekezdésében foglalt
rendelkezések szerint, vagy a Felek egyéb megállapodása értelmében megvalósul;
b)
A jelen Megállapodás értelmében átadott technológiák a Felek egyéb megállapodása hiányában továbbra is
a Megállapodás tárgyát képezik.
4. Amennyiben valamelyik Fél az e cikkben felsorolt jogosultságok gyakorlását szükségesnek ítéli, a vonatkozó
döntésről a másik Felet az 5. cikk 5. bekezdésének megfelelően írásban értesíti.

11. CIKK
VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE
A Felek a jelen Megállapodás értelmezéséből, alkalmazásából vagy megvalósításából származó vitás kérdéseket
békés módon, konzultációk és tárgyalások útján rendezik.

12. CIKK
JELEN MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSE ÉS IDŐTARTAMA
1. A Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatályba
lépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Jelen Megállapodás azon későbbi jegyzék kézhezvételétől számított
harmincadik napon lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek
a belső jogi előírásaiknak.
2. Jelen Megállapodás hatálya tíz (10) év, amelyet követően a Megállapodás időtartama öt (5) évente automatikus
módon kerül meghosszabbításra, kivéve, ha valamelyik Fél a Megállapodás felmondásáról a másik Felet
a megszűnés hatálybalépését megelőző legalább hat (6) hónappal írásban értesíti.
3. Amennyiben a Felek másként nem rendelkeznek, jelen Megállapodás felmondása esetén
a)
az abban meghatározott feltételek a Megállapodás hatálya alatt létrejött megállapodások és szerződések
tekintetében továbbra is érvényben maradnak, továbbá
b)
a Megállapodás hatálya alatt létrejött megállapodások és szerződések hatályossága, illetve felmondása
tekintetében az ezekben meghatározott feltételek az irányadók.
4. Amennyiben a Felek másként nem rendelkeznek, jelen Megállapodás felmondása esetén a Felek 7. és 8. cikkben
megállapított kötelezettségei továbbra is érvényben maradnak.
5. A jelen Megállapodás a Felek írásbeli hozzájárulásával bármikor módosítható. A Megállapodás bármely módosítása
e cikk 1. bekezdésében foglaltak szerint válik hatályossá.
***
A fentiek hiteléül alulírott személyek e Megállapodást Kormányaik felhatalmazása alapján, mint szerződéses
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Készült Rijádban (hely) 2015. október 19-én (dátum) kettő példányban, egyenként arab, magyar és angol nyelven;
mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Értelmezési eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
Magyarország Kormánya nevében

A Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya nevében

AGREEMENT FOR COOPERATION ON THE PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI
ARABIA
The Government of Hungary and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia, hereinafter referred to as
the “Parties”.
Based on the amicable relations between the two countries;
Seeking to further strengthen bilateral cooperation on the basis of friendship, mutual respect and good relations
between the two countries;
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Desiring to develop extensive cooperation in the peaceful uses of atomic energy for the welfare and prosperity of
their peoples;
Recognizing that both countries are parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of July 1,
1968; hereinafter referred to as the “Treaty”;
Mindful that the countries have each concluded agreements pursuant to the Treaty with the International Atomic
Energy Agency (“IAEA”) with respect to the application of safeguards; and considering other relevant international
obligations;
Noting that both countries are parties to the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”)
Agreement;
Considering that Hungary is a Member State of the European Union and of the European Atomic Energy Community
and as such bound by the provisions of the EU Treaties (Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of
the European Union, Treaty establishing the European Atomic Energy Community) and their secondary law;
Affirming the goal of pursuing the safe, secure and environmentally sustainable development of atomic energy for
peaceful purposes and in a manner that supports nuclear non-proliferation and safeguards;
And underlining that all parties to the Treaty have the right to participate in, the fullest possible exchange of
equipment, material, and scientific and technological information for the peaceful uses of atomic energy, in
conformity with the provisions of the Treaty;
Have agreed as follows:

ARTICLE 1
DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement, the following terms shall have the meanings assigned thereto:
1.
“Guidelines” means the Nuclear Suppliers Group Guidelines for Nuclear Transfers published by the IAEA
as INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 and its subsequent revisions and modifications for the Hungarian side and
INFCIRC/254/Rev.4/Part 1 for the Saudi side,
2.
“equipment” means any facilities, equipment, or components, set forth in section 1 of Annex B of
the Guidelines.
3.
“material” means any non-nuclear material set forth in Annex A of the Guidelines.
4.
“nuclear material” means any “source material” or “special fissionable material” as these terms are defined in
Article XX of the Statute of the IAEA. Any amendment to Article XX of the IAEA Statute, which amends the list
of material considered to be “source material” or “special fissionable material”, shall have effect under this
Agreement when both Parties to this Agreement have informed each other in writing that they accept such
an amendment;
5.
“technology” means any information, knowledge and skills required for the development, production, or
use of any equipment or material as set forth in Annex A of the Guidelines with exception to public domain
information and publications. This information may take the form of “technical data”, or “technical assistance”;
6.
“intellectual property” shall have the meaning set out in Article 2 of the Convention Establishing the World
Intellectual Property Organization, done at Stockholm on 14 July 1967 and as amended on 28 September
1979.

ARTICLE 2
PURPOSE OF COOPERATION
1. The Parties wish, on the basis of mutual respect for national sovereignty, non-interference in domestic affairs,
equality and mutual benefit, to develop their cooperation in the peaceful uses of atomic energy, in accordance
with applicable laws and regulations in force respectively in the two countries, and in compliance with each Party’s
international obligations and commitments.
2. For Hungary, this applies in particular to the rights and obligations arising from the participation of Hungary to
the European Union and the European Atomic Energy Community, including the rights and obligations of Hungary
under Chapter 6 of Title II of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

ARTICLE 3
FIELDS OF COOPERATION
Under this Agreement, the Parties agree to cooperate in the following fields:
a)
Basic and applied research and development of the peaceful uses of atomic energy;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

23131

Design, engineering, construction, commissioning, operation, modernization, testing, maintenance, and
decommissioning of nuclear power plants and research reactors;
Design, engineering, construction, modernization, maintenance of relevant non-nuclear facilities;
Development of innovative, safe, non-proliferative, environmentally-friendly, and economically efficient
reactor technologies;
Radioactive waste management;
Exploration, mining and hydro-metallurgy of nuclear materials;
Nuclear safety, radiation protection, and environmental protection;
Emergency planning and response;
Nuclear security and control, including safeguards and physical protection of nuclear facilities and material;
Production of radioisotopes and their application in industry, agriculture, and medicine;
Development, education and training of human resources, and secondment of staff between the Parties;
Technical assistance and consultancy services;
Exchange of experience in the regulatory aspects of atomic energy;
Development of training and educational materials and tools;
Research and development of atomic energy used in water desalination; and
Other fields of cooperation as may be agreed upon by the Parties.

ARTICLE 4
FORMS OF COOPERATION
1. Cooperation in the areas referred to in Article 3 of this Agreement may be carried out through the following:
a)
Establishing jointly owned organizations in both countries;
b)
Transfer of material, equipment and technologies;
c)
Exchange of scientists, engineers, technicians and other experts for training and education;
d)
Exchange of scientific and technical information in the field of atomic energy;
e)
Organization of conferences, training programs and seminars;
f)
Organization of joint working groups to conduct specialized studies and execute projects;
g)
Organization of joint research projects in the field of peaceful use of nuclear energy;
h)
Arrangements of licensing and transfer of patents;
i)
Rendering of technical assistance and services; and
j)
Any other forms of cooperation as may be agreed upon by the Parties.
2. The cooperation activities between the Parties under this Agreement shall be determined through Implementing
Arrangements by the cooperating organizations of the Parties.

ARTICLE 5
COMPETENT AUTHORITIES AND IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
1. Cooperation within the framework of this Agreement shall be carried out through the duly authorized competent
authorities of the Parties, hereby designated by the Parties as follows:
a)
For the Kingdom of Saudi Arabia, the competent authority is King Abdullah City for Atomic and Renewable
Energy; and
b)
For Hungary, the competent authority is the Ministry of National Development.
2. In case of change in the competent authorities, the Party concerned shall notify the other Party in writing on
the new identity of the competent authority.
3. The competent authorities shall be responsible for the coordination and implementation of all matters carried out
under this Agreement, including the details, scope, terms and conditions of the cooperation.
4. The competent authorities may hold consultations on international affairs of mutual interest with regard to
the peaceful uses of atomic energy.
5. Each Party shall appoint a contact point responsible for the implementation of this Agreement in 30 days after this
Agreement enters into force.
The Parties shall notify through diplomatic channels the contact details of the appointed contact points and
eventual changes in appointed contact points.
The contact points shall coordinate the activities regarding the application of this Agreement. The appointment of
a contact point does not preclude other organizations from being involved in the issues under this Agreement.
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ARTICLE 6
USE OF INFORMATION
1. The Parties may, without restriction, use any information exchanged in accordance with this Agreement, except to
the extent that the Party providing such information has given prior notice of restrictions concerning its use and
dissemination in the Implementing Arrangements.
2. The Parties shall take all appropriate measures, in accordance with their respective laws and regulations, to enforce
the restrictions concerning the use and dissemination of information and to protect intellectual property rights
including commercial and industrial secrets transferred between the Parties.
3. The Parties will, in accordance with their national laws and regulations and the Convention Establishing the World
Intellectual Property Organization signed on July 14, 1967, as amended on September 28, 1979; as well as
the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) signed on April 15, 1994, take all
necessary measures to apply restrictions and reservations concerning the use and dissemination of information
and to safeguard any intellectual property falling under the jurisdiction of the Parties and transferred between
authorized persons, including business and industrial secrets.

ARTICLE 7
SAFEGUARDS
1. Cooperation pursuant to this Agreement shall be solely for peaceful purposes and any nuclear material, material,
equipment and technology transferred under this Agreement, or any special fissionable material obtained from
the use of these transferred items, shall not be used for the research and development of, or the manufacture of
nuclear weapons or nuclear explosive devices, or for any military purpose. Notwithstanding the foregoing, “military
purpose” shall not include the supply of utilities, such as electricity to any military bases or other facilities from any
electrical grid.
2. Each Party undertakes that when it is the receiving Party, its compliance with paragraph 1 of this Article shall be
ensured by a system of safeguards applied by the IAEA in accordance with the safeguards agreement between
the respective Party and the IAEA in connection with the Treaty, with respect to Hungary especially in accordance
with the obligations defined in the documents INFCIRC/193 and INFCIRC/193/Add8.
3. Nuclear material, material, equipment and technology received pursuant to this Agreement shall not be transferred
beyond the jurisdiction of the receiving Party without the written consent of the supplying Party. This provision
does not concern the provisions regarding the nuclear common market under Chapter 9 of Title II of the Treaty
establishing the European Atomic Energy Community.

ARTICLE 8
PHYSICAL PROTECTION
The Parties shall take appropriate measures in order to provide the nuclear material, material and equipment
transferred pursuant to this Agreement, with physical protection at a level not lower than the level set out in
the recommended measures of physical protection as suggested in the relevant Guidelines.

ARTICLE 9
Nuclear Safety
The Parties shall consult each other with regard to activities under this Agreement, to identify safety and
international environmental implications arising from such activities and cooperate in preventing nuclear accidents
arising from nuclear facilities transferred pursuant to this Agreement and in protecting the environment form
radioactive, contamination arising from such activities under this Agreement.

ARTICLE 10
CESSATION OF COOPERATION
1. Each Party shall endeavor to avoid taking any action that adversely affects cooperation under this Agreement. If
either Party fails to comply with the provisions of Article 6, 7, 8 and Article 9 of this Agreement, the Parties shall
consult with each other promptly and, depending on the outcome of any dispute resolution process carried out in
accordance with Article 11, the other Party shall have the right to suspend cooperation under this Agreement.
2. In case a Party terminates or materially violates its safeguards agreement with the IAEA, the other Party shall have
the right to cease further cooperation under this Agreement, to suspend or terminate this Agreement and to require
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the return of any material and equipment transferred under this Agreement and any special fissionable material
produced through the use of nuclear material, material and equipment so transferred.
3. In case of cessation of cooperation (termination or suspension of the Agreement)
a)
Nuclear material, material, and equipment shall remain subject to this Agreement until such items have been
transferred beyond the jurisdiction of the receiving Party in accordance with the provisions of paragraph 2 of
Article 7 of this Agreement or it is otherwise agreed upon by the Parties.
b)
Technology transferred under this Agreement shall remain subject to this Agreement until otherwise agreed
upon by the Parties.
4. If either Party deems it necessary to exercise the above-mentioned rights under this Article, its decision to do so
shall be notified to the other Party in writing according to Article 5 paragraph 5.

ARTICLE 11
DISPUTE RESOLUTION
Disputes arising from interpretation, application or implementation of this Agreement shall be settled amicably
through consultations and negotiations between the Parties.

ARTICLE 12
ENTRY INTO FORCE AND TERM
1. The Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels that they have fulfilled the internal
legal provisions necessary for the entry into force of this Agreement. The present Agreement shall enter into force
on the thirtieth day following the receipt of the latest diplomatic note by which the Parties, through diplomatic
channels, notify each other that their internal legal provisions have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a term of ten (10) years and shall be automatically extended for additional
terms of five (5) years, unless either Party notifies the other Party, in writing, of its intent to terminate the Agreement
at least six (6) months prior to the entry into force of the termination.
3. In the event of termination of this Agreement, and unless otherwise agreed by the Parties,
a)
the terms and conditions stipulated herein shall remain in force with regard to arrangements or contracts
concluded while this Agreement was in force, and
b)
arrangements or contracts concluded while this Agreement was in force shall remain in force and terminate
in accordance with their own terms.
4. Notwithstanding termination of this Agreement, commitments of the Parties pursuant to Article 7 and Article 8 shall
remain in force, unless otherwise agreed by the Parties.
5. This Agreement may be amended at any time by written consent of the Parties. Any amendment to this Agreement
shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article.
***
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized for this purpose by their respective Governments,
have signed this Agreement.
Done in duplicate in Riyadh on 19 October, 2015, in Arabic, Hungarian and English languages, each being equally
authentic. If a dispute concerning the interpretation of the texts arises, the English version shall prevail.
For the Government of Hungary
4. §

For the Government of the Kingdom of Saudi Arabia”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 12. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos
Atomenergia Hivatal főigazgatója gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 357/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről
A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. és 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) 2016. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
62. § (1) bekezdése alapján 1,6 százalékkal kell emelni a 2016. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy
folyósított
1.
öregségi nyugdíjat,
2.
özvegyi nyugdíjat,
3.
szülői nyugdíjat,
4.
árvaellátást,
5.
baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6.
mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7.
mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8.
korhatár előtti ellátást,
9.
szolgálati járandóságot,
10.
átmeneti bányászjáradékot,
11.
balettművészeti életjáradékot,
12.
rokkantsági ellátást,
13.
rehabilitációs ellátást,
14.
baleseti járadékot,
15.
bányászok egészségkárosodási járadékát,
16.
fogyatékossági támogatást,
17.
vakok személyi járadékát,
18.
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
folyósított ellátást,
19.
polgármesterek közszolgálati járadékát,
20.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, és
22.
azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet
elrendeli [az 1–22. pont szerinti ellátások a továbbiakban együtt: ellátás].
(2) Ha a saját jogú ellátást 2016. évi időponttól, az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás
nélkül folyósítják tovább vagy az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól,
újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –,
az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.
(3) Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási
járadékát 2016. évi időponttól, rokkantsági járadéknak, vagy az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító
a)
rokkantsági ellátásnak,
b)
rehabilitációs ellátásnak,
c)
baleseti járadéknak vagy
d)
bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell
emelni.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti ellátások emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több,
a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.
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2. §

(1) Az e rendelet alapján emelendő, 2016. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell
folyósítani.
(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat
külön-külön kell emelni.
(3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és
a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás
a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.
(4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
(5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet
alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
(6) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozó emelést a 2016. január havi ellátásoknak az egyes nyugdíjak
felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján
megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem
társadalombiztosítási ellátás nélküli összegére kell végrehajtani.

3. §		
A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az 1. § (1) bekezdés 6–11. pontja és 18–22. pontja
szerinti ellátások, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék és a rokkantsági járadék emelésének fedezetét
és a végrehajtás költségeit.
4. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
5. §		
A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2016. január 1-jétől 34 475 forint.”
6. §		
A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés d) pont da) és dc) alpontjában a „180 420 Ft-ot” szövegrész helyébe a „183 310 Ft-ot” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésében a „180 420 Ft-ot” szövegrész helyébe a „183 310 Ft-ot” szöveg, a „180 420 Ft” szövegrész
helyébe a „183 310 Ft” szöveg,
c)
4. § (2) bekezdésében a „90 210 Ft-ot” szövegrész helyébe a „91 655 Ft-ot” szöveg
lép.
7. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2016. január 1-jétől havi 86 335 forint
összeghatárig folyósítható együtt.”
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek
kijelöléséről
A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében 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 Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdése szerinti honvédelmi
foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a)
első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,
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b)
másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
[a továbbiakban az a) és a b) pont együtt: katonai munkaügyi hatóság]
jelöli ki.
(2) A katonai munkaügyi hatóság közigazgatási hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak
van alárendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint a közigazgatási hatósági ügyekben hozandó
döntésében nem utasítható.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
3. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (5) bekezdés
b) pontjában a „honvédelmi szervezetek” szövegrész helyébe a „honvédelmi foglalkoztatók” szöveg lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény
14. §-ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdésében,
a 2. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § d) pontjában,
a 3. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,
a 4. és az 5. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § b) pontjában,
a 6. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § g) pontjában,
a 7. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme
tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.
évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Vhr.) foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérő rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában honvédelmi létfontosságú rendszerelem:
a)
a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalok, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) által működtetett azon rendszerelem és létesítmény, (a továbbiakban: ágazaton belüli
honvédelmi létfontosságú rendszerelem),
b)
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. §-ában felsorolt honvédelemben közreműködő szervek vagy az irányításuk,
felügyeletük vagy tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó szerv, szervezet, intézmény által működtetett azon
rendszerelem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem),
amely a 2. §-ban felsorolt ágazati kritériumok valamelyike alá esik.
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2. A nemzeti létfontosságú rendszerelemek honvédelmi ágazati kritériumai
2. §		
Honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a létesítményt, infrastruktúrát, eszközt, szolgáltatást
(a továbbiakban: rendszerelemet),
a)
amelynek kiesése a honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza és nem, vagy csak
a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérelmével helyettesíthető,
b)
amely szerepel az ország védelmével kapcsolatban kidolgozott tervekben, és amelynek kiesése – a műveleti
tervek rugalmasságán belül – nem, vagy csak a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérülésével
helyettesíthető,
c)
amelynek kiesése a Befogadó Nemzeti Támogatás keretében vállalt honvédségi feladatok végrehajthatóságát
jelentősen veszélyezteti, vagy abban súlyos zavart okoz, és nem, vagy csak az érintett felek érdekeinek
aránytalanul nagy sérelmével helyettesíthető,
d)
amelynek leállása vagy meghibásodás miatt történő kiváltása, vagy helyettesítése hosszabb ideig tart, mint
amennyit a honvédelmi ágazat súlyos képességvesztés nélkül el tud viselni,
e)
amely stratégiai fontosságú honvédségi gyártó, javító, tároló vagy elosztó kapacitást képvisel és nem
helyettesíthető a készenlét fokozás rendszerét szabályozó tervekben meghatározott időn belül,
f)
amely a NATO szövetségi rendszer Magyarországon lévő rendszereleme, és védettségének sérülése,
teljesítő képességének, vagy más jellemzőjének negatív változása a szövetségi rendszer működésében,
biztonságában súlyos zavart, vagy működésképtelenséget okoz,
g)
amely a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerben
meghatározott rendszabályok végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges, vagy
h)
amely speciális honvédelmi igényeket elégít ki, nincs helyettesítője és kiesése a honvédelmi igazgatás
működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza.

3. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerek tekintetében eljáró hatóságok
3. §

(1) Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek tekintetében
a)
ágazati javaslattevő hatóságként jár el a HM Védelmi Hivatal;
b)
ágazati kijelölő hatóságként jár el a HM Hatósági Hivatal;
c)
ágazati nyilvántartó hatóságként jár el a HM Védelmi Hivatal, a hadiipari rendszerek esetében
a HM Védelemgazdasági Hivatal;
d)
ágazati ellenőrzést koordináló szervként jár el a HM Védelmi Hivatal.
(2) Az ágazati javaslattevő hatóság a javaslattétel során figyelembe veszi a honvédelmi szervezetek, továbbá hadiipari
termelés alágazatban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal véleményét.

4. Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításának, kijelölésének és
ellenőrzésének szabályai
4. §

(1) Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé az a rendszerelem, vagy létesítmény jelölhető ki,
a)
amelyet a rendszerelem, vagy létesítmény szerint illetékes ágazat kijelölő hatósága az adott ágazat
kritériumai alapján nem jelölt ki létfontosságú rendszerelemmé, azonban a 2. §-ban megfogalmazott
kritériumok alapján honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kijelölése feltétlenül indokolt, vagy
b)
amely esetében az illetékes ágazat kritériumai szerinti kijelölés az adott rendszerelem, vagy létesítmény
működése vonatkozásában nem biztosítja a honvédelmi érdek maradéktalan érvényesülését.
(2) Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelemmé történő kijelölés esetén javaslattevő hatóságként az 3. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott szerv jár el.
(3) A (2) bekezdés szerinti javaslattevő hatóság javaslata alapján az illetékes ágazat kijelölő hatósága, a 3. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott hatóság állásfoglalását is figyelembe véve lefolytatja a kijelölési eljárást, és annak
eredményéről a javaslattevő hatóságot tájékoztatja.
(4) Amennyiben az illetékes ágazati kijelölő hatóság egy létfontosságúnak már kijelölt rendszerelemet honvédelmi
létfontosságú rendszerelemnek jelöl ki, ezzel egyidejűleg a korábbi kijelölő határozatát visszavonja, és az új kijelölő
határozatában a honvédelmi érdekből történő kijelölésre is hivatkozik.
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(5) Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelem vonatkozásában a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
hatóságok a saját nyilvántartásukban szereplő adatok pontosítása, kiegészítése céljából az ágazat szerint illetékes
nyilvántartó hatóságtól adatot kérhetnek. Az adatkérelemben meg kell jelölni a kérelem okát és a kért adatok körét.
(6) Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzésében a 3. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott szerv az illetékes ágazati ellenőrző hatóság felkérésére, a honvédelmi érdek érvényesítése céljából
részt vesz.
(7) Az (1)–(6) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket az energia ágazat energetikai létesítményeire nem kell alkalmazni.

5. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése
5. §

(1) Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem ellenőrzését helyszíni ellenőrzés keretében ütemezett
módon, éves ellenőrzési terv alapján kell végrehajtani oly módon, hogy a rendszerelem legalább 2 évente
ellenőrzésre kerüljön.
(2) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a helyszíni ellenőrzésbe szükség szerint bevonja az ágazati kijelölő
hatóságot, a HM vagyonfelügyeletért felelős szervezeti egységét, a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK)
csoportfőnökségeit, a HM Védelemgazdasági Hivatalt, az illetékes védelmi igazgatási szerveket, hadiipari
rendszerelem esetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, valamint a kijelölési eljárásban
szakhatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.
(3) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv az ellenőrzésekről, a megállapított hiányosságokról, valamint a hiányosságok
megszüntetésére irányuló javaslatokról összefoglaló jelentést készít, amelyet megküld az ágazati kijelölő hatóság,
valamint az ellenőrzött rendszerelem üzemeltetője részére.
(4) Az ellenőrzött rendszerelem üzemeltetője az ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére
irányuló intézkedéseiről 90 napon belül tájékoztatja az ágazati ellenőrzést koordináló szervet.

6. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményeire vonatkozó követelmények
6. §		
Ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem tekintetében a Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti szakirányú
végzettséggel rendelkező személynek kell tekinteni azt, aki katonai felsőfokú végzettséggel és az adott
rendszerelem működtetésében legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

7. Az üzemeltetői biztonsági terv honvédelmi ágazati kiegészítő követelményei
7. §		
A rendszerelem üzemeltetői biztonsági terve a Vhr. 2. mellékletében meghatározottakon túl tartalmazza:
a)
a rendszerelem folyamatos működését biztosító technológiai megoldások és helyettesítő rendszerek leírását,
b)
a tartalék rendszerek folyamatos üzemének maximális időtartamát, feltételeit,
c)
üzemzavar esetén a helyreállításra vonatkozó eljárási terveket, időszámvetéseket,
d)
a tervezett leállás maximális időtartamát, gyakoriságát (karbantartás, rendszerfejlesztés stb.),
e)
a tervezett vagy meghibásodás miatt történő leállás időtartamának minimalizálására vonatkozó
intézkedéseket és ideiglenes ellátási módokat,
f)
a minőségbiztosítási rendszer leírását vagy a vállalati minőségbiztosítási kézikönyv becsatolását,
g)
az üzemfolytonossági szempontból végzett kockázat- és sérülékenységelemzés területeit és eredményét
kockázati mátrix formájában is,
h)
a normálistól eltérő üzemviteli eljárásokat és az azokat befolyásoló tényezőket, valamint
i)
az üzemfolytonosság fenntartását biztosító eljárásokat és eszközöket bemutató folyamatábrát.

8. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre,
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre,
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) alapján végzett felnőttképzési
tevékenységre,
b) a felnőttképzési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási és ellenőrzési eljárásra,
valamint
c) az Fktv. 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti tevékenységre és e tevékenység folytatásával kapcsolatos ellenőrzési
eljárásra.”
2. §		
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az engedély kiegészítése iránti kérelmet kell benyújtani, ha a felnőttképzést folytató intézmény az Fktv. 1. § (2) bekezdés
a)–c) pontja szerinti képzések valamelyikére már rendelkezik engedéllyel, és kérelme az alábbi képzésekre irányul:]
„c) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körben új nyelvre irányuló általános nyelvi képzésre,
az engedélyben szereplő általános nyelvi képzés képzési szintjének bővítésére vagy olyan egyéb nyelvi képzésre
vagy kombinált nyelvi képzésre, amelynek célja a képző intézmény általános nyelvi képzésre kiadott engedélyében
nem szereplő nyelv oktatása.”
3. §		
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy kiegészítése iránti
kérelemnek – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – tartalmaznia kell
a folytatni kívánt felnőttképzési tevékenységnek az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott képzési kör
szerinti besorolásának megjelölését, a képzés pontos megnevezését]
„cc) nyelvi képzés esetén a nyelvi programkövetelménynek a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei
teljesítésének igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti azonosítószámával és a képzési szint megjelölésével, és”
4. §		
A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy kiegészítése iránti
kérelemhez (a továbbiakban együtt: kérelem) és bejelentéshez – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – mellékelni
kell:]
„e) a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatait arról, hogy
ea) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása
esetén a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi
területének megfelelő szakképesítéssel, e képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére a képzési tartalomnak
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő
szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmaz,
eb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó általános nyelvi képzés esetén a képzési
programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű vagy nyelvtanári végzettségű és a képzési program szerinti
nyelvből a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (a továbbiakban: „komplex KER-C1”) szintű, okirattal igazolt
nyelvismerettel, vagy – ha a képzési program szerinti nyelvből nincs egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári
vagy nyelv és irodalom tanári képzés – pedagógiai végzettséggel és a képzési program szerinti nyelvből „komplex
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KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy – a képzési program Közös Európai Referenciakeret
alapfokú (a továbbiakban: KER-B1) szintjéig – tanító szakon a képzési program szerinti nyelvből idegen nyelv
műveltségterületen szerzett tanítói oklevéllel, illetve a képzési idő legfeljebb húsz százalékában egyetemi
végzettségű, bölcsészettudományi nyelvszakos szakképzettséggel rendelkező oktatókat, alkalmaz,
ec) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés
esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű vagy nyelvtanári végzettségű és az érintett nyelv
szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező vagy a szaknyelvi képzésnek megfelelő
szakmai egyetemi vagy főiskolai végzettségű és az érintett nyelv „komplex KER-C1” vagy szaknyelvi „komplex
KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező oktatókat alkalmaz,
ed) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó, a magyar mint idegen nyelv oktatása esetén
magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel vagy magyar nyelv és irodalom tanári végzettséggel vagy
magyar anyanyelvű oktató esetén a képzési program óraszámának maximum ötven százalékában egyetemi vagy
főiskolai szintű nyelvtanári végzettséggel rendelkező oktatókat alkalmaz,
ee) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén egy képzési csoporton belül
a képzési program „KER-B2” szintjének végéig a képzési csoport óraszámának maximum ötven százalékában,
a „KER-C1” és „KER-C2” szinten maximum nyolcvan százalékában alkalmaz anyanyelvi oktatókat,
ef ) nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok,
eg) rendelkezik a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő képzés képzési programjában szereplő tárgyi
feltételekkel,
eh) rendelkezik az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételekkel,
ei) rendelkezik a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
ej) rendelkezik a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság
tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott
minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelően kidolgozott minőségbiztosítási rendszerrel,
ek) biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket, és
el) meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem benyújtását követő évre.”
5. §

(1) A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakértői bizottságot annak felnőttképzési szakértő tagja vezeti. Az NSZFH a szakértői bizottság tagjai részére
megbízólevelet állít ki.”
(2) A Korm. rendelet 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdéstől eltérően az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés folytatására
irányuló engedélyezési eljárásban közreműködő szakértői bizottság legalább két felnőttképzési szakértőből áll.
A szakértői bizottságot az NSZFH által kijelölt bizottsági tag vezeti.”
(3) A Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az NSZFH az engedélyezési eljárást – az FSZB véleményének kikérése mellett – szakértői bizottság bevonása
nélkül folytatja le, ha az eljárás
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés engedélyezésére, vagy
b) az engedély bejelentés alapján történő kiegészítésére
irányul.”

6. §		
A Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Bejelentés esetén az eljárásra az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.”
7. §		
A Korm. rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései jogerőssé válnak, ha kizárólag
a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegéből adódóan a fellebbezés elbírálása
nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.”
8. §

(1) A Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakértő a (2) bekezdés szerinti vizsgálatot követő megállapításait tartalmazó szakértői véleményt írásban
közli a képzési program előzetes minősítését megrendelő felnőttképzést folytató intézménnyel.”
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(2) A Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az előzetesen minősített képzési programot a felnőttképzést folytató intézmény képviseletére jogosult
személynek és a szakmai vezetőnek – a képzési program utolsó oldalán – alá kell írnia. A felnőttképzést folytató
intézmény az előzetes minősítés alapját képező (3) bekezdés szerinti szakértői véleményt a képzési programhoz
mellékeli.”
9. §

(1) A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felnőttképzést folytató intézmény az engedélyében szereplő képzés képzési programját – a jogszabályi
előírások betartásával, az (1) bekezdésben foglalt kötelezően előírt módosításokon túlmenően – kizárólag az Fktv.
1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzési körben módosíthatja.”
(2) A Korm. rendelet 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A felnőttképzést folytató intézmény a módosított képzési programot – legkésőbb a képzési program alapján
megvalósuló képzés megkezdésének napján – elektronikus úton megküldi az NSZFH-nak.”

10. §

(1) A Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély kiadásának személyi feltételei:)
„c) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó
ca) általános nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettséggel, vagy nyelvtanári
végzettséggel és a képzési program szerinti nyelvből „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel,
vagy – ha a képzési program szerinti nyelvből nincs egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári vagy nyelv és
irodalom tanári képzés – pedagógiai végzettséggel és a képzési program szerinti nyelvből „komplex KER-C1” szintű,
okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy – a képzési program KER-B1 szintjéig – tanító szakon a képzési program
szerinti nyelvből idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevéllel, illetve a képzési idő legfeljebb húsz
százalékában egyetemi végzettségű, bölcsészettudományi nyelvszakos szakképzettséggel,
cb) egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári
végzettséggel, vagy nyelvtanári végzettséggel és az érintett nyelv szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű, okirattal
igazolt ismeretével rendelkező vagy a szaknyelvi képzésnek megfelelő szakmai felsőfokú végzettséggel és
az érintett nyelv „komplex KER-C1”, vagy szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével, vagy
cc) a magyar mint idegen nyelv oktatása esetén magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel, vagy magyar
nyelv és irodalom tanári végzettséggel, vagy magyar anyanyelvű oktató esetén a képzési program óraszámának
maximum ötven százalékában egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári végzettséggel”
(rendelkező oktatók alkalmazása.)
(2) A Korm. rendelet 16. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) Az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén – a (7) bekezdés c) pont ca) és
cb) alpontjában foglaltaktól eltérően – a képzési program „KER-B2” szintjének végéig egy képzési csoporton belül
a képzési csoport óraszámának maximum ötven százalékában, a „KER-C1 és KERC2” szinten maximum nyolcvan
százalékában anyanyelvi oktatók alkalmazhatók. Anyanyelvi oktatónak minősül az, aki a tanulmányait a képzési
program szerinti nyelven, azt hivatalos vagy kisebbségi nyelvként elismerő országban legalább tizenkét évfolyamon
végezte el és rendelkezik felsőfokú végzettséggel.”
(3) A Korm. rendelet 16. §-a a következő (7b) és (7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) Az egyéni vállalkozóként, egyéni cégként vagy egyszemélyes társaságként működő felnőttképzést folytató
intézmény szakmai vezetője – a (7) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően – az egyéni vállalkozó, az egyéni cég
vagy egyszemélyes társaság tulajdonosa (a továbbiakban: tulajdonos) is lehet, ha a szakmai vezetőre a (7) bekezdés
a) pontjában előírt képesítésre, illetve szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételeknek megfelel.
(7c) Ha a felnőttképzést folytató intézmény kizárólag az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe
tartozó képzés folytatására rendelkezik engedéllyel, – a (7b) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a tulajdonosnak
mint az intézmény szakmai vezetőjének az intézmény engedélyében szereplő nyelvek valamelyikéből nyelvtanári
végzettséggel kell rendelkeznie.”
(4) A Korm. rendelet 16. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A felnőttképzést folytató intézmény a (7) bekezdés]
„c) a)–c) pontja szerinti képesítési feltételnek való megfelelést a szakmai vezető, illetve az oktató végzettségét
bizonyító oklevéllel és a nyelvismeretét igazoló dokumentummal vagy azok másolatával”
(igazolja.)
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11. §

(1) A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felnőttképzést folytató intézménynek az (1) bekezdés b) pontja szerinti lemorzsolódási arányt azon személyek
számának a képzésre beiratkozottak számához való viszonyításával kell meghatároznia, akik a képzést megkezdték,
de a képzésen való részvétel feltételeit bármely ok miatt nem teljesítették.”
(2) A Korm. rendelet 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén – a (2) bekezdéstől eltérően –
a lemorzsolódási arány meghatározásakor azon személyeket is figyelembe kell venni, akik nem felelnek meg
a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről,
valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerint a nyelvi
képzésen való részvételről kiadható igazolás feltételeinek.”

12. §		
A Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felnőttképzést folytató intézmény a kérdőívet postai úton – a feladó megjelölése nélküli díjmentes
válaszborítékot mellékelve – küldi meg a képzésben résztvevő számára, vagy a válaszadó azonosíthatóságát kizáró
módon biztosítja a kérdőív elektronikus kitöltésének lehetőségét, ha
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés elvégzését igazoló bizonyítványt vagy tanúsítványt megbízott veszi át
vagy a vizsga eredménytelen vagy sikertelen,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti képzés esetén a kérdőív kitöltésére kitűzött időpontban a képzésben részt vevő
nincs jelen.”
13. §		
A Korm. rendelet IV. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„IV. FEJEZET
AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI”
14. §

(1) A Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ellenőrzési eljárásban közreműködő szakértői bizottság tagjait úgy kell kirendelni, hogy a szakértői bizottság
egy felnőttképzési szakértőből és legalább egy felnőttképzési programszakértőből álljon, azonban kizárólag az Ftkv.
1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzést folytató intézmények ellenőrzése során felnőttképzési programszakértő
helyett felnőttképzési szakértőt kell kirendelni. A szakértői bizottság tagjaira az FSZB javaslatot tesz. A javaslattétel
céljából az NSZFH az FSZB részére az intézménnyel kapcsolatos valamennyi iratba betekintést biztosít. Ha az NSZFH
a javaslattal nem ért egyet, erről – indokolással ellátva – tájékoztatja az FSZB-t.”
(2) A Korm. rendelet 25. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A szakértői bizottság létszámát és összetételét a kirendelés során úgy kell megállapítani, hogy a felnőttképzési
szakértő és a felnőttképzési programszakértő nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodjon a felnőttképzést
folytató intézmény engedélyezett képzéseinek szakmai tartalmához.”
(3) A Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakértői bizottságot annak felnőttképzési szakértő tagja vezeti. Az NSZFH a szakértői bizottság tagjai részére
megbízólevelet állít ki.”

15. §

(1) A Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakértő a helyszíni szemlén − az Fktv.-nek a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó
rendelkezései szerint − vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény)
„l) rendelkezik-e a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői
Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint működtetett
minőségbiztosítási rendszer dokumentumaival, és kétévente elvégeztette-e a kötelező külső értékelést,”
(2) A Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(A szakértő a helyszíni szemlén − az Fktv.-nek a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó
rendelkezései szerint − vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény)
„n) az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően alakítja-e ki a képzési tevékenységére vonatkozó
hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját, valamint
o) eleget tett-e a módosított képzési programok megküldésére vonatkozó – e rendelet szerinti – kötelezettségének.”
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(3) A Korm. rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az NSZFH az Fktv. 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti képzést folytató intézmény ellenőrzése során vizsgálja, hogy
az intézmény hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói megfelelnek-e az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek.
Ebben az esetben szakértői bizottság ellenőrzési eljárásba történő bevonása nem kötelező.”
16. §		
A Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakértői bizottság vezetője, vagy az általa kijelölt bizottsági tag (a továbbiakban: kijelölt bizottsági tag)
a folyamatban lévő képzés ellenőrzése keretében elméleti órát, illetve gyakorlati képzési részt tartalmazó képzés
esetén gyakorlati képzést látogat. A kijelölt bizottsági tag csak olyan elméleti órát, gyakorlati képzést látogathat,
amelynek szakmai tartalmához a felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő nyilvántartásban
szereplő szakterülete igazodik.”
17. §		
A Korm. rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) Az NSZFH az Fktv. 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, ha az Fktv. 1. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany
1. határidőben nem tett eleget a 11. § (6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének,
2. az ellenőrzés során nem bocsátott az ellenőrzést végző személy rendelkezésére jogszabályban előírt
dokumentumot,
3. engedélyezett képzésének képzési programjában nem végezte el a 15. § (1) bekezdése alapján kötelezően előírt
módosításokat,
4. nem biztosítja az engedélyezett képzéseihez előírt gyakorlati képzést, vagy a gyakorlati képzés lefolytatására
kötött szerződés tartalma, vagy a gyakorlati képzés megvalósulása nem biztosítja a képzési programban előírt
kompetenciák megszerzését,
5. engedélyezett képzésének a 15. § (4) bekezdése szerint megküldött képzési programja nem tartalmazza az Fktv.
1. § (2) bekezdés
a) a) pontja szerinti képzés esetén a képzésnek az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai kompetenciái megszerzésének
programját,
b) b) pontja szerinti képzés esetén a képzés felnőttképzési szakmai programkövetelményeiben meghatározott
kompetenciái megszerzésének programját,
c) c) pontja szerinti képzés esetén a képzés felnőttképzési nyelvi programkövetelményeiben meghatározott
kompetenciái megszerzésének programját,
d) d) pontja szerinti képzés esetén az érintett képzés kompetenciái megszerzésének programját,
6. nem teljesíti az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségét,
7. nem teljesítette az Fktv. hatálya alá tartozó, befejezett képzéseinek több mint tíz százalékában a résztvevők
elégedettségének mérésére vonatkozó kötelezettségét vagy az elégedettségméréssel kapcsolatos adatszolgáltatást,
8. nem gondoskodott a minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról, vagy
a képzések több mint húsz százalékában szakmailag nem indokolható célokat tűzött ki,
9. nem biztosította az Fktv. szerinti előzetes tudásmérést,
10. a megvalósult képzések öt százalékát érintően nem a valóságnak megfelelően szolgáltatott adatot
a felnőttképzési információs rendszer számára,
11. nem működtet ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert,
12. nem rendelkezik a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői
Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint működtetett
minőségbiztosítási rendszer dokumentumaival vagy nem végeztette el tevékenységének kétévente kötelező külső
értékelését,
13. nem rendelkezik az e rendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal vagy határidőben nem tett eleget a 19. §
(2) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek,
14. nem vezeti vagy hiányosan vezeti a képzés megvalósításának az Fktv.-ben és e rendeletben előírt
dokumentumait,
15. a képzések több mint öt százalékában nem teljesítette az Fktv. szerinti statisztikai célú adatszolgáltatási
kötelezettségét,
16. a képzési tevékenységére vonatkozó hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját nem az Fktv.-ben
foglalt rendelkezéseknek megfelelően alakította ki, vagy
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17. nem tett eleget a módosított képzési programok megküldésére vonatkozó – e rendelet
szerinti – kötelezettségének.
(2) Az NSZFH az Fktv. 20. § (6a) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, ha az Fktv. 1. § (1) bekezdés
j) pontja szerinti képzést folytató intézmény hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói nem felelnek meg
az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek.”
18. §		
A Korm. rendelet 32. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendeletnek a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r2.) megállapított
rendelkezéseit a Mód.r2. hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzésekben nem kell alkalmazni.”
19. §		
A Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
20. §

(1) A Korm. rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében a „szakértői bizottság egy felnőttképzési szakértőből” szövegrész helyébe a „szakértői
bizottság egy felnőttképzési szakértőből” szöveg,
b)
10. §-ában a „kérelmet” szövegrész helyébe a „kérelmet vagy a bejelentést” szöveg,
c)
11. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és az (1a) bekezdés” szöveg,
d)
11. § (6) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
e)
14. § (4) bekezdésében az „A szakértőnek a képzési program” szövegrész helyébe az „A szakértőnek
– a (3) bekezdés szerinti írásos vélemény alapján – a képzési program” szöveg,
f)
15. § (1) bekezdés c) pontjában a „szereplő, a képzésre vonatkozó adatok” szövegrész helyébe a „szereplő
adatok – a felnőttképzést folytató intézmény képzési programját érintően –” szöveg,
g)
16. § (9) bekezdés a) pontjában a „munkaszerződéssel” szövegrész helyébe a „munkaszerződéssel vagy
kinevezésről szóló okirattal” szöveg,
h)
16. § (10) bekezdésben a „dokumentummal” szövegrész helyébe a „dokumentummal vagy annak
másolatával” szöveg,
i)
19. § (2) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg
lép.
(2) A Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdés c) pontjában az „egyéb nyelvi képzés” szövegrész helyébe az „egyéb nyelvi képzés vagy
kombinált nyelvi képzés” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében az „ei)–em)” szövegrész helyébe az „eh)–el)” szöveg,
c)
5. § (3) bekezdésében az „ek)–em)” szövegrész helyébe az „ej)–el)” szöveg,
d)
26. § (2) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértői bizottság” szöveg, a „szakértővel”
szövegrész helyébe a „szakértői bizottsággal” szöveg,
e)
26. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértői bizottság” szöveg,
az „a felnőttképzést folytató intézmény” szövegrész helyébe az „az Fktv. 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalany” szöveg,
f)
27. § (1) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértői bizottság” szöveg,
g)
27. § (3) és (4) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „kijelölt bizottsági tag” szöveg,
h)
28. § (1) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértői bizottság vezetője” szöveg, a „tíz”
szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „öt” szövegrész helyébe a „követő három” szöveg,
i)
28. § (2) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértői bizottság vezetője” szöveg
lép.
(3) A Korm. rendelet 1. melléklet I. HELYISÉGEK elnevezésű táblázat B:1 mezőjében a „maximum 30 fős” szövegrész
helyébe a „maximum 40 fős” szöveg lép.

21. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
7. § (4) bekezdésében az „a szakértői bizottság kirendelésétől számított húsz napon belül” szövegrész,
b)
22. § (6) bekezdése,
c)
26. § (1) bekezdése,
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d)
e)
22. §

28. § (2) bekezdésében az „a kirendelésétől számított negyven napon belül” szövegrész,
28. § (3) bekezdése.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 2–4. §, a 9-10. §, a 14. §, a 16. §, a 20. § (2) bekezdése és a 21. § a) és c)–e) pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

23. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. és 16. cikkeinek való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez
Az elégedettségmérés kötelezően előírt kérdései*
		
		

.........................................................
a képzés megnevezése

1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök,
gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dátum .................................
* A kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi.
** Kizárólag abban az esetben kell válaszolni, ha a képzésnek volt gyakorlati része. Nyelvi képzés esetén nem kell
választ adni!
*** Kizárólag abban az esetben kell válaszolni, ha a képzéshez biztosítottak tananyagot.”
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A Kormány 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének
szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének
szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A leghátrányosabb helyzetű térségek települései
a) az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabály szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségek települései,
amelyek listáját az 1. melléklet tartalmazza, valamint
b) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében
meghatározott, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járások, az 1. mellékletben
nem szereplő települései, amelyek listáját a 3. melléklet tartalmazza.”
2. §		
Az R. 4. alcíme a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § A rendeletnek a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 361/2015. (XII. 2.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított 3. mellékletében kijelölt települések esetében a Mód. R.
hatálybalépését követően a szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 5 évre szól.”
3. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

1. melléklet a 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

A szabad vállalkozási zónák települései
Sorszám

Településnév

1.

Alap

2.

Alattyán

3.

Aldebrő

4.

Alsószentiván

5.

Alsószuha

6.

Alsóújlak

7.

Andrásfa

8.

Apostag

9.

Baksa

10.

Balkány

11.

Bérbaltavár

12.

Berekfürdő

13.

Besenyőtelek

14.

Biri

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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15.

Bököny

16.

Cece

17.

Csehi

18.

Csehimindszent

19.

Csipkerek

20.

Csólyospálos

21.

Dég

22.

Dormánd

23.

Dövény

24.

Dunaegyháza

25.

Dunavecse

26.

Egerfarmos

27.

Egervölgy

28.

Enying

29.

Érpatak

30.

Fegyvernek

31.

Felsőkelecsény

32.

Felsőnyárád

33.

Füzesabony

34.

Gersekarát

35.

Geszteréd

36.

Győrvár

37.

Hantos

38.

Hegyhátszentpéter

39.

Hejőpapi

40.

Igar

41.

Imola

42.

Jákfalva

43.

Jánoshida

44.

Jászalsószentgyörgy

45.

Jászapáti

46.

Jászdózsa

47.

Jászivány

48.

Jászkisér

49.

Jászladány

50.

Jászszentandrás

51.

Jászszentlászló

52.

Kál

53.

Kállósemjén

54.

Kám

55.

Kánó

56.

Kápolna

57.

Karcag

58.

Kenderes

59.

Kengyel

60.

Kiskunmajsa

61.

Kisláng
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62.

Kisújszállás

63.

Kompolt

64.

Kömpöc

65.

Kunadacs

66.

Kuncsorba

67.

Kunmadaras

68.

Kunpeszér

69.

Kunszentmiklós

70.

Lajoskomárom

71.

Lepsény

72.

Mátyásdomb

73.

Mezőkomárom

74.

Mezőszemere

75.

Mezőszentgyörgy

76.

Mezőszilas

77.

Mezőtárkány

78.

Mikepércs

79.

Mikosszéplak

80.

Móricgát

81.

Nagykálló

82.

Nagylók

83.

Nagytilaj

84.

Nagyút

85.

Noszlop

86.

Olaszfa

87.

Oszkó

88.

Örményes

89.

Pácsony

90.

Petőmihályfa

91.

Poroszló

92.

Püspökmolnári

93.

Rábahídvég

94.

Ragály

95.

Sárbogárd

96.

Sáregres

97.

Sárfimizdó

98.

Sárkeresztúr

99.

Sárszentágota

100.

Sarud

101.

Szabadhídvég

102.

Szabadszállás

103.

Szakoly

104.

Szalkszentmárton

105.

Szank

106.

Szemenye

107.

Szihalom

108.

Szuhafő
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109.

Tass

110.

Telekes

111.

Tengeri

112.

Téseny

113.

Tiszapüspöki

114.

Tiszatenyő

115.

Tófalu

116.

Törökszentmiklós

117.

Trizs

118.

Újlőrincfalva

119.

Vajta

120.

Vasvár

121.

Zádorfalva

122.

Zubogy”
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A Kormány 362/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos
adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm.
rendelet, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról,
feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában, az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve
titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.)
Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre
felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elektronikus hírközlési szolgáltató az Eht.-ban meghatározott együttműködési kötelezettség körében köteles:)
„b) a szolgáltatási rendszeréhez kapcsolódó, az Eht. 92. §-ának (4)–(5) bekezdésében meghatározott rendszert
az NBSZ által meghatározott műszaki alapkövetelmények szerint Magyarország területén létesíteni a törvényben
előírt határidőre;”

2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az 5/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény
szerinti központi szerv kijelölése
5/C. § Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény szerinti központi szervként
a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.”
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3. Záró rendelkezések
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző
rendszerről szóló törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 363/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés a) és i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 17/I. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A távhőszolgáltató közzétételi kötelezettségei teljesítése érdekében honlapot tart fenn, és azon
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott adatokon, információkon túl – a Tszt.
57/C. §-ában, a 3. melléklet 26.3. pontjában és a 4. mellékletben meghatározott adatokat, információkat,
dokumentumokat közzéteszi.”
(2) A Vhr. 17/I. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Tszt. 57/C. §-ában és a 3. melléklet 26.3. pontjában előírt adatokat a rendelkezésre állást, illetve
tudomásszerzést követő 5. munkanapig, a 4. mellékletben előírt adatokat minden év március 31-ig kell közzétenni.”

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 364/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: GET Vhr.) a 12. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„(A GET 19/B. §-ához)
Központi adatgyűjtés és feldolgozás
12/A. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére vonatkozó engedélyt kérelmezőnek
rendelkeznie kell a GET 19/B. § szerinti engedélyezési feltételek teljesítéséhez szükséges
a) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakember-állománnyal, amely biztosítani képes
az engedélyköteles tevékenység végzését,
b) pénzügyi és tárgyi eszközökkel.
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(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez az 5. számú
melléklet XI. Fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.
12/B. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes GET 19/B. § (9) bekezdés szerinti
szabályzatának kötelező tartalmi elemeit a 4/A. számú melléklet tartalmazza.
(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a szabályzatát szükség szerint, de legalább
évente felülvizsgálja. A szabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok
változására, továbbá a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által alkalmazott
működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Ha a felülvizsgálat során a központi
adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott szabályzat
tartalmát lényegesen érinti, köteles a módosítást átvezetni és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
alkalmazni kívánt szabályzatát haladéktalanul benyújtani a Hivatalhoz jóváhagyásra.”
2. §		
A GET Vhr. az 1. melléklet szerinti 4/A. számú melléklettel egészül ki.
3. §		
A GET Vhr. 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 364/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
„4/A. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes szabályzata
I. 		 A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes szabályzatának formátumára vonatkozó
előírások
A szabályzatot kinyomtatva, fűzve vagy kötve, a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelő tartalomjegyzékkel
kell elkészíteni. Az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek minden lapján fel kell tüntetni,
hányas számú melléklet lapja. A szabályzatot 2 példányban kell jóváhagyásra benyújtani, amelyből egy példány
marad a Hivatalban és egy példány a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes példánya.
A szabályzatot elektronikus formában is be kell nyújtani. Ha a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert
működtető engedélyes a szabályzat módosítását kérelmezi, egy példányban – papír alapon és elektronikusan –
olyan korrektúrás változatot is be kell nyújtani, amelyből a módosítások egyértelműen megállapíthatók.
A benyújtott szabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj
átutalását igazoló dokumentum egy másolati példányát.
II. 		A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes szabályzatának kötelező tartalmi
követelményei
1. A szabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert
működtető engedélyesre vonatkozó adatok, az általa végzett tevékenység bemutatása.
2. A külső környezettel való kapcsolata:
a)
felettes szervekkel való kapcsolat,
b)
engedélyesekkel való kapcsolat.
3. Adatvédelemi és adatbiztonsági előírások.
4. Szolgáltatás minőségi követelmények:
a)
az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,
b)
minőségbiztosítási rendszer jellemzői.
5. A társaság tevékenységének és az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások,
technológiák bemutatása.
6. Általános szerződéses feltételek:
a)
szerződések általános hatálya,
b)
a felek jogai és kötelezettségei,
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c)
együttműködési megállapodás típusok,
d)
egyedi feltételek kezelése.
7. Szerződésszegésre vonatkozó szabályok:
a)
a szerződésszegés esetei,
b)
szankciók és következmények,
c)
a szerződéses állapot helyreállítása.
8. A panaszok kezelésének rendje.
9. Vitarendezés, értesítések
a)
irányadó jogszabályok megjelölése,
b)
bírósági kikötések,
c)
kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja.
Mellékletek
Együttműködési megállapodás minták.”

2. melléklet a 364/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
A GET Vhr. 5. számú melléklete a következő XI. Fejezettel egészül ki:
„XI. FEJEZET
KÖZPONTI ADATGYŰJTŐ ÉS FELDOLGOZÓ RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY
A Hivatalhoz benyújtott központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére vonatkozó működési engedély
iránti kérelemhez mellékelni kell:
1. a kérelmezőnek a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és a 12/B. § (1) bekezdés
szerinti szabályzatban előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer
bemutatását,
2. a kérelmező által alkalmazni kívánt adatbiztonsági előírások és titoktartással kapcsolatos szabályok bemutatását,
3. a kérelmező társaság szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és
hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes, GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított
szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást
a szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerint,
4. a GET 19/B. § (9) bekezdése szerinti szabályzat alkalmazni kívánt szövegét,
5. az alkalmazni kívánt együttműködési megállapodás mintákat.”

A Kormány 365/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. §		 Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS-rendelet) 16. §-a a következő 28. és 29. pontokkal egészül
ki:
(Ez a rendelet)
„28. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök polivinilklorid érzékelőiben használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2015. január 30-i 2015/573/EU bizottsági irányelvnek,
29. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az intravaszkuláris ultrahangos képalkotó
rendszerekben használt higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról szóló, 2015. január 30-i 2015/574/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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2. §		 A RoHS-rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		 A RoHS-rendelet
a)
2. § 15. pontjában és 7. melléklet 9. pontjában a „felügyeleti” szövegrészek helyébe az „ellenőrző” szöveg,
b)
15. § (2) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (3) bekezdés c) és d) pontjában a „felügyeleti” szövegrész
helyébe az „ellenőrző” szöveg
lép.
4. §		 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
5. §		 Ez a rendelet
1.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök polivinilklorid érzékelőiben használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2015. január 30-i 2015/573/EU bizottsági irányelvnek,
2.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az intravaszkuláris ultrahangos
képalkotó rendszerekben használt higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2015. január 30-i 2015/574/EU irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 365/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
1. A RoHS-rendelet 3. mellékletének címében, 20., 33., 39. pontjában a „felügyeleti” szövegrész helyébe az „ellenőrző”
szöveg lép.
2. A RoHS-rendelet 3. melléklet 40., 43.5., 44. pontjában a „felügyeleti” szövegrészek helyébe az „ellenőrző” szöveg lép.
3. A RoHS-rendelet 3. melléklet 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. Ólom, amely olyan
– forraszanyagokban,
– villamos és elektronikus alkatrészek és nyomtatott áramköri lapok védőbevonatában,
– villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban használatos,
amelyeket
a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb
1 m sugarú mágneses mezőben – beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy
b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző
mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmaznak –
a mentesség 2020. június 30-án lejár.”
4. A RoHS-rendelet 3. melléklete a következő 45. és 46. pontokkal egészül ki:
„45. Vér, egyéb testfolyadék és testgáz elemzésére szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
amperometriás, potenciometriás és konduktometriás elektrokémiai érzékelőinek alapanyagaként szolgáló
polivinilklorid (PVC) hőstabilizálására használt ólom – a mentesség 2018. december 31-én lejár.
46. A magas frekvenciájú (>50MHz) működési módokra képes intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendszerek
elektromos forgóérintkezőiben lévő higany – a mentesség 2019. június 30-án lejár.”
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A Kormány 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ad) alpontjában,
a 10. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 11. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízvédelmi igazgatási szervek kijelölése
1. §

(1) A Kormány
a)
az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OVF),
b)
a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: vízügyi igazgatóság),
c)
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF), és
d)
a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságot (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság)
jelöli ki vízvédelmi igazgatási feladatok ellátására [az a)–d) pontban felsorolt szervek a továbbiakban együtt:
vízvédelmi igazgatási szervek].
(2) Vízvédelmi igazgatási szervként – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a vízügyi igazgatóság jár el.

2. A vízvédelmi igazgatási szervek működési területe
2. §

(1) Az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait az OVF országos illetékességgel látja el.
(2) A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete szerinti vízügyi igazgatóság az e rendeletben
meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait az R1. 1. mellékletben megjelölt működési területén látja el.

3. §

(1) Az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait a BM OKF országos illetékességgel látja el.
(2) Az R1. 2. melléklete szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási
feladatait az R1. 2. mellékletben megjelölt illetékességi területén látja el.

3. Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai
4. §		
Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során
a)
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtakkal összhangban,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)
előírásai alapján elemzi és értékeli a vizek állapotát az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer
(a továbbiakban: OKIR) vízminőségi adatainak felhasználásával, továbbá feltérképezi a víz, mint környezeti
elem terhelésének, igénybevételének, szennyezésének helyzetét, közreműködik a vízi környezet
kölcsönhatásainak vizsgálatában, elemzésében,
b)
előkészíti a nemzeti és nemzetközi adatszolgáltatási feladatok végrehajtásához szükséges dokumentumokat,
elektronikus jelentéseket,
c)
közreműködik a nyilvánosság rendszeres tájékoztatásában a Kvt. 51. és 51/A. §-a szerint,
d)
– szükség esetén a vízügyi igazgatóság bevonásával – szolgáltatja a vízvédelemért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során
keletkezett vízvédelmi adatokat, információkat,
e)
közreműködik a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október
23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: VKI) végrehajtásához kapcsolódó
vízvédelmi vonatkozású feladatokban,
f)
végzi az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról
szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos,
szakterületét érintő feladatokat,
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g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)

o)

p)
q)
r)
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közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések, különösen a Duna védelmére és
fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott
Egyezmény és egyéb nemzetközi vízvédelmi feladatok ellátásában,
szakterülete vonatkozásában közreműködik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról
szóló, Espooban (Finnország) 1991. február 26. napján aláírt egyezmény, illetve az egyes köz- és
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti nemzetközi eljárásokban,
vízvédelmi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányokat, elemzéseket végez, jelentéseket
készít,
szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez háttéranyagokat készít,
helyzetelemzéseket, felméréseket és statisztikai elemzéseket készít,
közreműködik a vízvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint
háttéranyagok elkészítésében,
szakmai segédanyagokat készít és szakmai képzéseket szervez a vízvédelmi hatóságok számára a vízgyűjtőgazdálkodási terv végrehajtásával kapcsolatban, valamint ezzel összefüggésben oktatási, környezeti nevelési
programokat dolgoz ki és hajt végre,
a kormányhivatal regionális környezetvédelmi laboratóriumaival és a katasztrófavédelmi igazgatóságokkal
együttműködve ellátja az OKIR működtetéséhez kapcsolódóan a vízvédelmi alrendszerek szakmai
rendszergazda feladatkörét,
végzi a víz, mint környezeti elem állapotának és használatának figyelemmel kísérése céljából működtetett
monitoring rendszerek szakmai támogatását, közreműködik az adatok megbízhatóságának növelésében,
a környezetvédelmi laboratóriumok tevékenységének szakmai koordinációjában,
közreműködik az EU tagországi feladatok ellátásában, különösen a VKI követelményeivel kapcsolatos
szakértői feladatok ellátásában, részt vesz a módszertani fejlesztések, így a vízminősítési rendszer
továbbfejlesztésének meghatározásában, a vízi környezet kölcsönhatásainak vizsgálatában, elemzésében,
közreműködik a külön jogszabályban meghatározott, a kibocsátásokkal kapcsolatos adatbázisok
elemzésében, fejlesztésében,
közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,
együttműködik a BM OKF-fel.

4. A vízügyi igazgatóság vízvédelmi igazgatási feladatai
5. §		
A vízügyi igazgatóság
a)
a Vgtv.-ben előírtakkal összhangban, a Kvt. előírásai alapján elemzi és értékeli a vizek állapotát és védelmének
helyzetét az OKIR vízminőségi adatainak felhasználásával,
b)
szolgáltatja a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat,
információkat,
c)
közreműködik a VKI végrehajtásához kapcsolódó vízvédelmi vonatkozású feladatokban,
d)
közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések vízvédelmi feladatainak végrehajtásából
származó feladatokban,
e)
szakterülete vonatkozásában közreműködik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról
szóló, Espooban (Finnország) 1991. február 26. napján aláírt egyezmény, illetve az egyes köz- és
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti nemzetközi eljárásokban,
f)
közreműködik a vízvédelmi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányok, elemzések,
jelentések készítésében,
g)
közreműködik a szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez szükséges
háttéranyagok elkészítésében, helyzetelemzések, felmérések és statisztikai elemzések készítésében,
h)
közreműködik a vízvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint
háttéranyagok elkészítésében,
i)
közreműködik a szakmai segédanyagok elkészítésében, szakmai képzések szervezésében a vízvédelmi
hatóságok számára a vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtásával kapcsolatban, valamint ezzel kapcsolatban
oktatási, környezeti nevelési programok kidolgozásában és végrehajtásában,
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j)
k)
l)

észrevételeivel, javaslataival támogatja az OKIR működtetéséhez kapcsolódó, a szakmai rendszergazda
feladatkörének ellátását,
közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,
együttműködik a területi vízvédelmi hatósággal a vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során.

5. A BM OKF vízvédelmi igazgatási feladatai
6. §		
A BM OKF
a)
– szükség esetén a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság bevonásával – szolgáltatja a kormányzati munka
ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett vízvédelmi adatokat,
b)
a miniszter kijelölése alapján közreműködik a vízvédelmet érintő nemzetközi feladatok végrehajtásában,
c)
összegyűjti, ellenőrzi, értékeli és rendelkezésre bocsátja az OKIR működéséhez szükséges – vízvédelmi
hatósági és szakhatósági, valamint igazgatási feladataival összefüggő – adatokat, illetve az OKIR-ból adatokat
szolgáltat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerek működtetőivel,
d)
kezeli a kibocsátásokkal, terhelésekkel kapcsolatos adatbázisokat, közreműködik az adatok elemzésében,
az adatbázis fejlesztésében,
e)
közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,
f)
közreműködik az országos tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerint
a környezeti vizsgálati eljárásban és véleményezi a környezeti értékelést,
g)
együttműködik a vízvédelmi igazgatási feladatai végrehajtását megalapozó, a víz, mint környezeti elem
állapotát és az arra gyakorolt hatásokat mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszer
működtetése során az annak kiépítéséért, fenntartásáért és működtetéséért felelős szervekkel,
h)
irányítja, koordinálja és ellenőrzi a katasztrófavédelmi igazgatóság vízvédelmi igazgatási szakmai
tevékenységét,
i)
együttműködik az OVF-fel a vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során.
7. §		
A BM OKF – a katasztrófavédelmi igazgatóság középirányító szerveként – a vízminőség-védelmi, kármegelőzési és
kárelhárítási feladatok ellátása tekintetében koordinálja
a)
a Kvt. és a vízvédelmet érintő jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtását, továbbá
b)
a társszervekkel és az illetékes kormányhivatalokkal való kapcsolattartást az általuk környezetvédelmi
igazgatási szervként működtetett regionális laboratóriumok igénybevételére vonatkozóan.

6. A katasztrófavédelmi igazgatóság vízvédelmi igazgatási feladatai
8. §		
A katasztrófavédelmi igazgatóság
a)
összegyűjti, ellenőrzi, értékeli és az OKIR rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges
– a vízvédelmi feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs
rendszerek működtetőivel,
b)
végzi a kibocsátásokkal, terhelésekkel kapcsolatos adatbázisok kezelését, közreműködik az adatok
elemzésében, az adatbázis fejlesztésében,
c)
közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,
d)
összegyűjti és nyilvántartja a települési önkormányzatok által végzett, a település közigazgatási területén
lévő felszín alatti víz mennyiségi és minőségi állapotára kiterjedő monitoring eredményeket,
e)
közreműködik az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerint
a környezeti vizsgálati eljárásban és véleményezi a környezeti értékelést,
f)
kapcsolatot tart a vízminőség-védelmi, kármegelőzési és kárelhárítási feladatok ellátása során
a társszervekkel, és kiemelten az illetékes kormányhivatallal az általa, környezetvédelmi igazgatási szervként
működtetett regionális laboratóriumok igénybevételére vonatkozóan,
g)
a kiemelt üdülőterületekre vonatkozó vízminőség-védelmi információs rendszert üzemeltethet,
h)
együttműködik a vízügyi igazgatósággal a vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során.

7. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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10. §		
A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
11. §

(1) Az R1. 3. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OVF)
„f ) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásaival összhangban,
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásai alapján, a VIZIR adatainak felhasználásával elvégzi
a vízkészleteink mennyiségi és minőségi számbavételével kapcsolatos feladatokat,”
(2) Az R1. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OVF irányítja)
„d) a távlati ivóvízbázisokkal kapcsolatos vízügyi igazgatósági feladatellátást,”
(3) Az R1. 3. § (4) bekezdése a következő o) és p) ponttal egészül ki:
(Az OVF egyéb feladatkörében)
„o) ellátja a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló jogszabály
végrehajtásával kapcsolatos feladatkörébe tartozó feladatokat,
p) ellátja a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati
térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló jogszabály végrehajtásával kapcsolatos
feladatkörébe utalt feladatokat.”

12. §		
Ez a rendelet
a)
a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i
2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
c)
az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. számú mellékletében „Az eljáró közigazgatási szerv fizetési számlája” elnevezésű táblázat a 13. sorszámú
sort követően a következő 14–26. sorszámú sorral egészül ki:
1.

(A

B

Eljáró szerv

Fizetési számlák száma)

„
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00283494-00000000
10024003-00283559-00000000
10025004-00283566-00000000
10026005-00283573-00000000
10027006-00283580-00000000
10028007-00283597-00000000
10029008-00283607-00000000
10023002-00319566-00000000
10033001-00283614-00000000
10034002-00283621-00000000
10045002-00283683-00000000
10044001-00283676-00000000
10047004-00283700-00000000
”
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A Kormány 367/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 4–6., 9–11., 18–20., és 22. pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1a. díjigény alátámasztó számítás: az átmeneti díjaiban megtérítésre javasolt víziközmű működtetési költségeket,
ráfordításokat megalapozó részletes díjkalkuláció, amelyben a számítások legalább az analitikus és főkönyvi
nyilvántartás adataiból vagy más ellenőrizhető adatbázisból származó adatokig követhetők;”
(2) A Vhr. 1. § 12. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
fogyasztásmérő:)
„c) telki vízmérő: a felhasználási helyről a szennyvíz törzshálózatba vezetett mindazon vizek mennyiségének
meghatározására szolgáló, a gyártó előírásai szerint beépített, hitelesített mérőeszköz – ide nem értve a bekötési
vízmérőt, a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérőt és a locsolási vízmérőt – amely a saját
célú ivóvízműből, saját célú kútból vagy más, a felhasználási helyen keletkező természetes vízforrásból származó víz
térfogatát méri;”

2. §

(1) A Vhr. 17. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A víziközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatói működési engedély módosítására irányuló kérelmében
visszavonhatja a 17. § (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozatát. Ha korábban a víziközmű-szolgáltató közérdekű
üzemeltetőként kijelölhető engedélyesek lajstromába történő felvételére nem került sor, a 17. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltatói működési engedély módosítására irányuló kérelmében teszi meg.
(3b) A nyilatkozat (3a) bekezdés szerinti visszavonása nem érinti a közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó
korábbi határozatok hatályát.”
(2) A Vhr. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Hivatal a bejelentés alapján rendelkezésre álló információk kiegészítése, a kialakult állapot tisztázása
érdekében ellenőrzést tart.”

3. §

(1) A Vhr. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közérdekű üzemeltető az ellátási területre vonatkozóan a Vksztv. felhatalmazása alapján kiadott miniszteri
rendelet hatálybalépéséig a településen korábban jogszerűen alkalmazott – annak hiányában a Hivatal Vksztv.
31/B. § (1) bekezdése szerint kiadott határozatában megállapított – díjat alkalmazza.”
(2) A Vhr. 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az előre nem tervezhető, halaszthatatlan víziközmű felújítási, beruházási munkákról, a beavatkozás indoka és
a felmerült költségigény megadásával a közérdekű üzemeltető a Hivatalt negyedévente, a negyedévet követő
hónap 15. napjáig tájékoztatja.”
(3) A Vhr. 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A közérdekű üzemeltető a fizetendő használati díjból levonhatja az elvégzett és a (7) bekezdésben
meghatározott tájékoztatásában felsorolt munkák okszerűen felmerült teljes költségét.”

4. §		
A Vhr. III. Fejezete a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § A közérdekű üzemeltetés időtartama alatt a gördülő fejlesztési tervben foglaltak végrehajtása szünetel,
a közérdekű üzemeltető – a 18. § (7) bekezdés szerinti előre nem tervezhető, halaszthatatlan beruházási munkákon
felül – kizárólag a Vksztv. 33/A. § szerinti engedélyben foglalt fejlesztést, beruházást végezheti el.”
5. §		
A Vhr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadására irányuló eljárás a kérelmező kérelmére magában
foglalja a kérelmező üzemeltetési szerződéseinek, illetve ezek módosításának jóváhagyására irányuló eljárást is.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl kérelemre az eljárás magában foglalja továbbá a kérelmező
üzletszabályzatának, valamint beszerzési szabályzatának, illetve ezek módosításának a jóváhagyását is. E bekezdés
szerinti kérelem benyújtására kizárólag akkor kerülhet sor, ha az üzletszabályzat, valamint a beszerzési szabályzat,
illetve ezek módosításának jóváhagyása a víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadásával kapcsolatban válik
szükségessé.”
6. §		
A Vhr. 31. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a kérelmező személyi állománya tekintetében, mint engedélyezési követelményt, vizsgálja:)
„c) hogy a kérelmező rendelkezik-e főállású munkaviszonyban álló, osztatlan képzésben, vagy mesterképzésben
oklevelet szerzett, a szakterületének megfelelő munkakörben foglalkoztatott:
ca) vízépítő mérnökkel,
cb) víz- és szennyvíz technológussal,
cc) vegyészmérnökkel vagy vegyésszel,
cd) gépészmérnökkel,
ce) villamosmérnökkel,
cf ) környezet mérnökkel,
cg) szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás folytatása esetén biológussal vagy biomérnökkel, vagy
ch) ivóvíz-szolgáltatás esetén hidrogeológussal.”
7. §		
A Vhr. 43. § (2) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. a meglévő és a tevékenység ellátásához szükséges többlet saját kapacitásokra és a kiszervezésre alapozott
megoldásoknak a víziközmű-szolgáltató gazdálkodására gyakorolt hatásai várható részletes, költségnemekre
bontott összehasonlító elemzését, valamint megtérülési számításokat,”
8. §		
A Vhr. a következő 14/A. alcímmel egészül ki:

„14/A. Hozzájárulás az átmeneti díj alkalmazásához
50/A. § (1) A víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 31/A. § (4) bekezdésében meghatározott kérelemhez az 50/B. §-ban
meghatározottak szerint tartós adathordozón mellékeli:
a) a műszaki átadás időpontját, a próbaüzem időszakát, – ha rendelkezésre áll – a próbaüzem során mért, illetve
számított technológiai értékeket és a próbaüzem anyagfelhasználását, valamint az üzembe helyezés időpontját
igazoló dokumentumot;
b) a támogatási szerződést, a pályázat elfogadásához készült jóváhagyott költség-haszon elemzést (CBA modell), ha
a beruházás európai uniós vagy hazai pályázat keretében valósult meg;
c) a működési költségeket, ráfordításokat bemutató díjigény alátámasztó számítást – az elemi adatokra történő
hivatkozásokig lebontva –, az adatok forrásának megjelölésével, valamint ezek részletes indokolását.
(2) Az ellátásért felelős köteles minden olyan adatot és dokumentumot a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére
bocsátani, ami a Vksztv. 31/A. § (4) bekezdése szerinti kérelem benyújtásához és Hivatal általi megállapításához
szükséges.
50/B. § (1) A víziközmű-szolgáltató által alkalmazott díjigény alátámasztó számítás elkülönítetten kezeli az alábbi
költségelemeket:
a) anyagjellegű ráfordítások;
b) személyi jellegű ráfordítások;
c) egyéb ráfordítások, kiemelten a vízterhelési díj;
d) értékcsökkenési leírás;
e) tőkeköltség.
(2) A díjigény alátámasztó számításban a felmerülés helye szerint meg kell különböztetni a beruházás helyén
felmerülő, a területi, illetve regionális szinten felmerülő költségeket, és azokhoz részletes szöveges magyarázatot
kell adni. A költségek vonatkozásában szét kell választani azon költségeket, amelyek kizárólag az új víziközműrendszer működtetésével kapcsolatosan merültek fel, azoktól, amelyek az üzemi vagy központi általános költségek
közül arányosítással kerültek megállapításra és a díjelemek közé beszámításra.
(3) A javasolt alapdíj meghatározásánál ismertetni kell azokat a költségeket, amelyekre a díjelem fedezetet nyújt.
A kérelem indokolásában részletesen le kell vezetni, hogy az adott költségelem miért az alapdíjba került beépítésre.
(4) A javasolt fogyasztással arányos díj vonatkozásában a vízközmű-szolgáltató bemutatja a tervezett bekötési
számot, a tervezett szolgáltatási mennyiséget.
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50/C. § (1) A díjigény alátámasztó számításban figyelembe vehető indokolt költségekről a Hivatal útmutatót
bocsát ki.
(2) A tőkeköltség kiszámításánál az eszközök értékét csökkenteni kell az állami és más támogatásból, pályázati
forrásból, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból és az egyéb, térítés nélkül átvett idegen forrásból megvalósított,
illetve térítés nélkül átvett eszköz meghatározott eszközértékével és az értékcsökkenésével.”
9. §		
A Vhr. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A víziközmű-szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a közműves ivóvízellátás esetében a szolgáltatási pontig,
közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében a szolgáltatási ponttól a tisztítottszennyvíz-befogadóba, illetve
az átvevő rendszerébe történő bevezetéséig áll fenn. A víziközmű-szolgáltató felel azért, hogy a szolgáltatott ivóvíz
minősége az ivóvízvételi helyen biztosított legyen.”
10. §

(1) A Vhr. 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az ismételt leolvasás is eredménytelen és a felhasználó a (7) bekezdés szerint nem jelentett be
fogyasztásmérő állást, a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz- és a szennyvíz-mennyiséget az üzletszabályzatában
meghatározott számítással vagy a legutolsó sikeres leolvasást megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve
állapítja meg, valamint 5 napos időtartam megjelölésével tértivevényes levélben, vagy egyéb igazolható módon
a víziközmű-szolgáltató köteles a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás legfeljebb két hónapon belüli ismételt
elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható
leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. Az értesítésnek
tartalmaznia kell a víziközmű-szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítésnek legalább 8
nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási időpont előtt a felhasználó rendelkezésére kell állnia.”
(2) A Vhr. 61. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A víziközmű-szolgáltató által végzett időszakos vagy eseti leolvasás nem mentesíti a felhasználót
az üzletszabályzatban meghatározott rendszeres mérőleolvasás és annak bejelentése alól. Az üzletszabályzat
meghatározhatja azokat az eseteket, amikor a fogyasztásmérő állásának felhasználó általi bejelentése számlázás
alapjául nem szolgálhat.”

11. §		
A Vhr. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A víziközmű-szolgáltató legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetében, árutermelést részben
sem szolgáló házikert öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, a 63. § (6) bekezdés d) pontja
szerint, mennyiségi korrekció útján is biztosítja a lakossági felhasználó számára, ha azt a lakossági felhasználó
– az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával – kéri.”
12. §		
A Vhr. 63. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:)
„d) elkülönített mérés hiányában a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig
terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka, valamint”
13. §		
A Vhr. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Vhr. 22. alcíme a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64. § (1) A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről,
kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.
(2) Az üzemeltetési szerződés a bekötési vízmérő tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásáról
eltérően rendelkezhet.
(3) A bekötési vízmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltatót vagy az ellátásért felelőst, telki vízmérő tulajdonjoga
a felhasználót, a mellékvízmérő tulajdonjoga a felhasználót vagy – a mellékszolgáltatási szerződés eltérő
rendelkezése hiányában – az elkülönített vízhasználót illeti meg.
(4) A felhasználó és az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és elszámolás alapjául szolgáló
fogyasztásmérő hitelesítéséről, cseréjéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha ezzel feladattal a víziközműszolgáltatót bízza meg, a víziközmű-szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg.
(5) Ha a felhasználó az előzetes értesítés nélkül tett felkeresés alkalmával a bekötési vízmérő azonnali cseréjéhez
nem járult hozzá, a víziközmű-szolgáltató a cserét úgy köteles előkészíteni, hogy a munkavégzés időpontjáról
tértivevény szolgáltatással feladott levélben vagy egyéb igazolható módon legalább 15 nappal megelőzően értesíti
a felhasználót. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató köteles felajánlani – az értesítés kézhezvételétől számított
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8. napig – az ettől eltérő alkalomra vonatkozó időpont egyeztetés lehetőségét azzal, hogy a cserére legalább heti
egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít.
(6) A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltató által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös
megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni.
(7) Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő cseréjével egyidejűleg írásban, elektronikusan vagy digitálisan
rögzíteni kell:
a) a fogyasztásmérő cseréjének okát;
b) a csere időpontját;
c) a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés dátuma) és mérőállását,
állapotát;
d) a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő leszerelést megakadályozó zárának vagy plombájának azonosítóját, azok
darabszámát, továbbá a plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár állapotát; valamint
e) a felhasználó vagy a képviselője, illetve a víziközmű-szolgáltató képviselőjének olvasható nevét és aláírását.
(8) Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen
megőrzéséért és a vízmérési hely, valamint a fogyasztásmérő fagy elleni védelméért a bekötési vízmérő
vonatkozásában a felhasználó, a mellékvízmérő vonatkozásában az elkülönített vízhasználó felelős. Mulasztás
miatt megrongálódott vagy elveszett fogyasztásmérő javításának, pótlásának, szerelésének költségeit, továbbá
valamennyi ezzel összefüggő kárt a felhasználó vagy az elkülönített vízhasználó a víziközmű-szolgáltatónak
megtéríti.
(9) Nem hivatkozhat a víziközmű-szolgáltató a felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos
kötelezettsége megszegésére, a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár vagy plomba sérülésére, ha
a fogyasztásmérő nem a felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak felszerelése, a felhasználó részére
történt átadása során nem az üzletszabályzatban és e rendeletben foglaltak szerint jártak el.
(10) A víziközmű-szolgáltató az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőnek a mérésügyről szóló törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt hitelesítési idejét nyilvántartja. Mellékvízmérő és telki vízmérő
esetében a lejárati évben, legkésőbb október 31-ig tértivevény-szolgáltatással feladott levélben, a számlalevélben
vagy egyéb igazolható módon felhívja az elkülönített vízhasználót a csere vagy az újrahitelesítés szükségességére,
és az ezzel összefüggő teendőkre.
(11) A (10) bekezdésben előírt felhívás kiterjed arra is, hogy ha a mellékvízmérő cseréjéről az elkülönített vízhasználó
határidőben nem gondoskodik, a víziközmű-szolgáltató – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a 71. § szerinti
és a Vksztv. 58. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A víziközműszolgáltató az elkülönített vízhasználónak címzett felhívást tájékoztatásul a bekötési vízmérő szerinti felhasználó
részére is megküldi.
(12) A mellékvízmérők cseréje vagy újrahitelesítése alkalmával a víziközmű-szolgáltató által felszámítható
díjtételeket a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.
64/A. § (1) Ha a felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját,
sérülését észleli, köteles azt a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A víziközmű-szolgáltató
a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrizni. Ha a fogyasztásmérő
hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről annak tulajdonosa haladéktalanul köteles
gondoskodni.
(2) Ha valószínűsíthető, hogy a fogyasztásmérő rendellenesen működik, vagy ha az (1) bekezdésben meghatározott
ellenőrzés során a megfelelő működés kérdésben a felek között vita alakul ki, a felhasználó, az elkülönített
vízhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató kezdeményezi az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő mérésügyi
hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését, és ha indokolt, független szakértővel történő metrológiai
szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban együtt: pontossági vizsgálat).
(3) A pontossági vizsgálatra nem kerül sor, ha a fogyasztásmérő tulajdonosa – az ellenérdekű fél részéről bejelentett
kárigény tényének elismerésével együtt – haladéktalanul másik hiteles fogyasztásmérőt szerel fel.
(4) A pontossági vizsgálat költségeit a kezdeményező fél megelőlegezi.
(5) A pontossági vizsgálat kezdeményezését követő 8 napon belül a víziközmű-szolgáltató saját költségén másik
hiteles fogyasztásmérőt szerel be.
(6) A pontossági vizsgálat idejéről, helyéről az ellenőrzést végző hatóság az érintetteket legalább 5 nappal korábban,
igazolható módon írásban értesíti. A pontossági vizsgálat végrehajtását az érintett felhasználó és az elkülönített
vízhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató távolléte nem akadályozza.
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(7) Ha a pontossági vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek
a) megfelelt, a fogyasztásmérő (5) bekezdésben meghatározott cseréjének díja és a pontossági vizsgálat költsége
a vizsgálatot kezdeményezőt terheli;
b) nem felelt meg, a fogyasztásmérő (5) bekezdésben meghatározott cseréjének díja és a pontossági vizsgálat
elvégzésének költsége – a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – a fogyasztásmérő tulajdonosát terheli.
(8) Ha a fogyasztásmérő rendellenes működése, vagy hibája, sérülése valamelyik fél szerződésszegő magatartásának
a következménye, a fogyasztásmérő (5) bekezdésben meghatározott cseréjének és a pontossági vizsgálat
elvégzésének díja, a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeivel együtt a szerződésszegő felet terheli.”
14. §		
A Vhr. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § (1) A víziközmű-szolgáltató a szolgáltatási díjról felhasználási helyenként a leolvasott fogyasztási adatok
szerint legalább évente egy alkalommal elszámoló számlát bocsát ki.
(2) A víziközmű-szolgáltató az évi egy elszámoló számla mellett évi legalább 3, de legfeljebb 11 részszámlát
bocsát ki.
(3) Ha a szolgáltatás igénybevétele nem folyamatos, a felek a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő számú részszámla
kibocsátásában vagy részszámla alkalmazásának mellőzésében is megállapodhatnak.
(4) A részszámlában elszámolt fogyasztás alapja – ha a felek ettől eltérően nem állapodnak meg – az előző elszámolt
12 hónap átlagfogyasztásából a részszámlában elszámolt időszak terjedelmére számított mennyiség, ennek
hiányában a 8. melléklet szerint megállapított átalány mennyiség.
(5) A víziközmű-szolgáltató köteles a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni,
hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon. A felhasználó
és a víziközmű-szolgáltató megállapodása alapján a számla elektronikus úton is kiállítható és eljuttatható
a címzetthez.
(6) A víziközmű-szolgáltató az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőkön mért fogyasztásról nyilvántartást
vezet. A Vksztv. 52. § (1) bekezdése szerinti elszámolásnál a víziközmű-szolgáltató a bekötési vízmérő és
a mellékvízmérők aktuális és az ezt megelőző állásáról, valamint a mérési különbözetről a 61. § (2) bekezdésében
foglalt leolvasást követően kiállított számla mellékletében tájékoztatja a bekötési vízmérő felhasználóját.
(7) A számlát a felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben és az üzletszabályzatban meghatározott
feltételekkel köteles kiegyenlíteni.
(8) Ha a felhasználó a szolgáltatási díjat nem fizeti meg, a mulasztásnak a Vksztv. 58. §-ában meghatározott
következményeire a víziközmű-szolgáltató a felhasználó figyelmét írásban felhívja. A felhívás felhasználó részére
történő kézbesítése és a Vksztv. 58. §-ában meghatározott intézkedés alkalmazása között legalább 8 napnak el kell
telnie.
(9) Ha az árváltozás, a víziközmű-szolgáltató személyében bekövetkező változás, a közérdekű üzemeltető kijelölése,
illetve az ideiglenes szolgáltatás kezdő időpontjában a fogyasztásmérő leolvasására nem kerül sor, a szolgáltatásért
fizetendő díjat a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés, ennek hiányában
a felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.
(10) A víziközmű-szolgáltató a felhasználó indokolt kérésére, az általa megjelölt határnapra az (1) bekezdésben
meghatározottakon túl elszámoló számlát, valamint a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződés
megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjára végszámlát bocsát ki. Ha a felhasználó számára
visszatérítés jár, ide értve a felhasználót megillető késedelmi kamatot, azt a víziközmű-szolgáltató az elszámoló
számla vagy végszámla kiállítását követő 8 napon belül készpénz-fizetés vagy a jogosult által meghatározott fizetési
számlára történő átutalás útján teljesíti.
(11) Az elszámoláshoz további részletszabályokat a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata megállapíthat.
(12) Ha az (1) bekezdésben meghatározott elszámolást követően a felhasználó számára visszatérítés jár (ideértve
felhasználót megillető késedelmi kamatot is), az összeget a víziközmű-szolgáltató a felhasználó technikai számláján
jóváírja és a jóváírt összeggel a soron következő számla összegét vagy ha a visszatérítendő összeg az első
soron következő számlánál magasabb, a többi soron következő számla szerint fizetendő összeget csökkenti. Ha
a megtérítendő összeg az 5000 forintot meghaladja, a felhasználó kérésére a visszatérítendő összeget a víziközműszolgáltató a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását követő 8 napon belül készpénz kifizetéssel vagy
a jogosult által meghatározott fizetési számlára történő átutalással teljesíti.
(13) Bekötési vízmérővel nem rendelkező felhasználási helyen az átalánydíjas elszámolásra irányadó ivóvíz
mennyiséget a 8. melléklet tartalmazza. A víziközmű-szolgáltató indokolni köteles, ha az ott meghatározott
mennyiségeknél többet tekint az elszámolás alapjának. Lakossági felhasználó kizárólagos használatában álló
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nyaralók, üdülők, esetében az 8. mellékletben található táblázat 1–2. sorában megállapított átalánymennyiségek
alapján évente legalább 5 hónap időtartamra (május-szeptember hónapokra) kell a víziközmű-szolgáltatás díját
felszámítani.”
15. §

(1) A Vhr. 66. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a felhasználó a számla tartalmát vitatja, a víziközmű-szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás
bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a lakossági felhasználó a fizetési határidő
lejártát megelőzően közölte és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző
12 hónap havi átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja.”
(2) A Vhr. 66. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a víziközmű-szolgáltató a kifogást elutasítja a felhasználó a halasztó hatályú fizetési kötelezettségének
legkésőbb az elutasítás kézhezvételétől számított 8. napon tesz eleget.”

16. §		
A Vhr. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. § (1) Ha a fogyasztásmérő rendellenesen működik, nem mér, nem lehet leolvasni vagy a hitelesítés ideje lejárt
(a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.
(2) A hibás mérés időtartama:
a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő
felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,
b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított
időtartam, vagy
c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól az új fogyasztásmérő felszerelésének
időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.
(3) A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló ivóvíz és szennyvíz mennyiségét az utolsó
mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztása és a hibás mérés alatt eltelt napok
számának szorzataként kell meghatározni.
(4) A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló egy napra eső ivóvíz és szennyvíz mennyiség
legfeljebb a 8. melléklet szerint meghatározott átalány-mennyiség, ha azt a (3) bekezdésben meghatározott módon
nem lehet megállapítani.
(5) Házi, illetve csatlakozó ivóvíz- és szennyvízhálózat meghibásodása esetén, ha a hibára utaló jelet
a) a víziközmű-szolgáltató a fogyasztásmérő leolvasásakor, cseréje vagy a felhasználási helyen tartott ellenőrzés
során észlelte, lehetőleg a helyszínen vagy ha a helyszíni tájékoztatás akadályba ütközik, haladéktalanul, írásban
igazolható módon vagy rögzített telefonbeszélgetés útján köteles tájékoztatni a felhasználót a tapasztaltakról és
a felhasználó feladatairól,
b) a felhasználó észlelte, köteles a víziközmű-szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul
bejelenteni a hibát, illetve a hiba kijavításáról azonnal gondoskodni.
(6) A víziközmű-szolgáltató a felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül köteles helyszíni
ellenőrzést kezdeményezni. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét az időpont
egyeztetés lehetőségére azzal, hogy az ellenőrzésre legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget
biztosít, valamint a víziközmű-szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére. A helyszíni ellenőrzés
lefolytatásában a felhasználó köteles együttműködni, ellenkező esetben a (9) bekezdésben foglaltak nem
alkalmazhatóak.
(7) A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltató számára a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon
bemutatni és a javítást számlával igazolni.
(8) A helyszíni ellenőrzés során rögzíteni kell, hogy a meghibásodás következtében elfolyt ivóvíz a szennyvíz
törzshálózatba jutott-e vagy a környezetben elszivárgott.
(9) Ha a helyszíni ellenőrzés megállapítja a házi ivóvízhálózatból a környezetbe történő elszivárgás tényét,
a meghibásodási időszakban elvezetett szennyvíz mennyiségét közműves szennyvízmennyiség-mérő alkalmazása
hiányában a meghibásodás bejelentését megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját megelőző 12 hónap összes
ivóvízfogyasztásából az egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok
számának szorzataként kell meghatározni, ahol a meghibásodás időszakának a bejelentés dátumát megelőző
utolsó mérőleolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő
időszakot kell tekinteni.
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(10) A házi ivóvízhálózat, illetve csatlakozó ivóvízhálózat meghibásodási időszakban felhasznált ivóvíz mennyiségét
a Vksztv. 52. § (1) és (2a) bekezdésében szabályozottak szerint kell elszámolni.
(11) Ha a bekötési vízmérő, a telki vízmérő vagy a mellékvízmérő rongálása vagy a felhasználó egyéb, a vízmérő
működését befolyásoló magatartása miatt a felhasznált ivóvíz mennyiségét méréssel nem lehet megállapítani,
az elszámolt ivóvíz mennyiségét a vízmérő névleges térfogatárama alapján, számítással kell megállapítani. Ebben
az esetben az elszámolás időtartama nem haladhatja meg az évi 500 órát.
(12) A felek a vizsgálat lezárását követő 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni.”
17. §		
A Vhr. 68. §-a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A fogyasztásmérő, a plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár állapotát és az aktuális mérőállást
az ellenőrzés alkalmával felvett jegyzőkönyv rögzíti.”
18. §		
A Vhr. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A víziközmű-szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, ha
a) nem értesíti az előírt határidőben a felhasználót az előre tervezett karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák
miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról,
b) a szolgáltatás minősége és a szolgáltatás színvonala a jogszabályokban, a működési engedélyében,
az üzemeltetési szerződésben vagy az üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg,
c) a szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen szünetelteti,
d) olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel vagy kalibrációval nem rendelkezik, és annak
hitelesítésére jogszabály vagy szerződés a víziközmű-szolgáltatót kötelezi,
e) a fogyasztásmérők hitelesítési idejének nyilvántartásáról nem gondoskodik és a csere vagy újrahitelesítés
szükségességéről a fogyasztásmérő tulajdonosát az e rendeletben előírtaknak megfelelően nem értesítette,
f ) az üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti.”
19. §		
A Vhr. 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai a víziközmű közös használatából eredő jogok és
kötelezettségek egymás közötti gyakorlását külön szerződésben rögzítik. Az igénybejelentés mellékletét képező
szerződésben meg kell nevezni a víziközmű-szolgáltatás díjának – az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás –
megfizetésére kötelezett felhasználót.”
20. §

(1) A Vhr. 84. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének együttes előfeltétele:
a) az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés,
b) a mellékvízmérőnek és a vízmérési helynek a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott terv szerinti kialakítása és
plombával vagy a leszerelést megakadályozó zárral történő ellátása,
c) a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és a hatályos közszolgáltatási
szerződés megléte,
d) a bekötési vízmérő szerinti felhasználó mellékszolgáltatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulása,
e) a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak nincs lejárt
határidejű számlatartozása a víziközmű-szolgáltató felé és ilyet a víziközmű-szolgáltató az adott elkülönített
felhasználói hely vonatkozásában sem tart nyilván,
f ) víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és
a megfizetés víziközmű-szolgáltató felé történő igazolása.
(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott mellékvízmérő beszerelése a bekötési vízmérő szerinti felhasználó,
valamint ha a beszerelést végző nem tulajdonosa az ingatlannak, az ingatlan tulajdonosa hozzájárulásával
történhet.”
(2) A Vhr. 84. §-a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, ha az elkülönített vízhasználó:
a) a tulajdonában álló mellékvízmérő leszerelését megakadályozó zárat vagy plombát megsérti, illetve eltávolítja
vagy azokkal együtt a mellékvízmérőt a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott vízmérési helyről leszereli;
b) határidőben nem gondoskodik a mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről.”
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21. §
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(1) A Vhr. 85/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szennyvíz beemelő (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kiépítéshez a felhasználó korlátozásmentesen
biztosítja a szennyvíz beemelő létesítési hely megközelítési és hozzáférési lehetőségét.”
(2) A Vhr. 85/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha arra korábban nem került sor, a felhasználó által kiépített szennyvíz beemelő akkor kerül az ellátásért felelős
vagy rendszerfüggetlen víziközmű-elem esetében a víziközmű-szolgáltató tulajdonába, amikor a fő szerkezeti
egység cseréje (új szivattyú, vákuumszelep vagy műtárgy beépítése) válik szükségessé, vagy megvalósul annak
felhasználási helytől független energiaellátása.”

22. §		
A Vhr. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokba a szennyvíz-bekötővezeték létesítését,
annak a már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott,
építési kivitelezés jogosultsággal rendelkező vállalkozó köteles a megrendelő költségére elvégezni.”
23. §		
A Vhr. 88/B. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A víziközmű-szolgáltató a szociálisan rászoruló felhasználót a rászorultság igazolását követő 15 napon belül
nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a felhasználót a Vksztv. 61/A. § (3) bekezdése szerint tájékoztatja.
(6) Ha a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn, és annak meghosszabbítását
a védendő felhasználó – a határidő lejártát 30 nappal megelőzően a víziközmű-szolgáltató által a részére
megküldött írásbeli figyelemfelhívás ellenére – nem igazolja, a határozott idő lejártát követő 15 napon belül
a víziközmű-szolgáltató az érintett védendő felhasználót törli a nyilvántartásból. A víziközmű-szolgáltató értesíti
az érintett felhasználót a nyilvántartásból való törlésről.
(7) A víziközmű-szolgáltató a szociálisan rászoruló személyként nyilvántartott védendő felhasználót, valamint azt
a fogyatékkal élő védendő felhasználót, aki esetében nyilvántartásba történő felvétele során a szakorvosi vélemény
nem mondta ki, hogy állapotában jelentős javulás nem várható, legalább a Vksztv. 61/A. § (7) bekezdésében
meghatározott határidőt megelőző 15 nappal közérthetően, írásban, tértivevény-szolgáltatással feladott
levélben, a számlalevélben vagy egyéb igazolható módon tájékoztatja a Vksztv. 61/A. § (7) bekezdése szerinti
kötelezettségéről, egyúttal megküldi részére a 9. melléklet szerinti adatlapot.”
24. §

(1) A Vhr. 90/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal a terv készítésére kötelezett indokolt kérelmére az I. ütemben előirányzott feladatok átütemezéséhez
vagy előre nem tervezhető beruházási, felújítási és pótlási igény teljesítéséhez az alábbiak szerint járulhat hozzá:
a) a feladatok megvalósítása valamilyen külső oknál fogva ellehetetlenült,
b) a Terv készítése óta bekövetkezett változás miatt más víziközmű-fejlesztés megvalósítása kap elsőbbséget, vagy
c) az uniós társfinanszírozásban megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan az ellátásért felelősnek kiegészítő – a Terv
készítésekor előre nem ismert – beruházásokat, felújításokat kell végrehajtania.”
(2) A Vhr. 90/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a Terv készítésére kötelezett a hozzájárulás iránti
kérelemmel együtt a Hivatalnak megküldi a Terv módosítását, amely a kiegészítő beruházások, felújítások – a Terv
készítésére irányadó szabályok szerint összeállított – leírását tartalmazza. A Hivatal a jóváhagyás iránti kérelmet
soron kívül elbírálja.”

25. §		
A Vhr. 90/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a Terv jóváhagyását:
a) az I. ütem vonatkozásában megtagadja, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem
biztosított, vagy
b) megtagadja, ha a tervezett beruházás megvalósítása jogszabályokkal ellentétes.”
26. §

(1) A Vhr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vhr. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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27. §		
A Vhr.
1.
16. § (6) bekezdésében a „120 napon” szövegrész helyébe a „60 napon” szöveg,
2.
17. § (4) bekezdésében a „Vksztv. 32. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Vksztv. 32. § (1) és (1a) bekezdése”
szöveg,
3.
17. § (8) bekezdésében a „Vksztv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén
a tudomásszerzést” szövegrész helyébe a „Vksztv. 32. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása esetén az ellenőrzés lezárását” szöveg,
4.
17. § (15) bekezdésében a „Vksztv. 32. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Vksztv. 32. § (1) és
(1a) bekezdésében” szöveg,
5.
27. § (1) bekezdésében a „megváltozások” szövegrész helyébe a „változások” szöveg,
6.
43. § (2) bekezdés 12. pontjában az „a maximális” szövegrész helyébe az „a kérelmezett” szöveg,
7.
43. § (2) bekezdés 14. pontjában a „megadásától számítottan mikortól” szövegrész helyébe a „hatálybalépését
követően mely időponttól” szöveg,
8.
46. § (1) bekezdésében a „szerződést, 15” szövegrész helyébe a „szerződést, az elfogadó jognyilatkozat Polgári
Törvénykönyv 6:69. § (1) bekezdése szerinti hatályossá válását követő 15” szöveg,
9.
55/A. § (4) bekezdésében az „A bekötővezeték” szövegrész helyébe az „A kiásott, nyílt és biztonságos
munkavégzésre alkalmas munkaárokba a bekötővezeték” szöveg,
10.
55/A. § (5) bekezdésében a „víziközmű-szolgáltató az” szövegrész helyébe a „víziközmű-szolgáltató vagy
az általa megbízott vállalkozó az” szöveg, továbbá a „mellékvízmérőt, valamint” szövegrész helyébe
a „mellékvízmérőt, telki vízmérőt, valamint” szöveg,
11.
55/A. § (7) bekezdésében a „bekötési vízmérő, a mellékvízmérő” szövegrész helyébe a „bekötési vízmérő,
a telki vízmérő, a mellékvízmérő” szöveg,
12.
61. § (4) bekezdésében a „legalább munkanapon” szövegrész helyébe a „legalább heti egy munkanapon”
szöveg,
13.
61. § (6) bekezdésében a „vagy nem” szövegrész helyébe a „vagy az egyeztetett időpontban nem” szöveg,
14.
62. § (1) bekezdésében a „víziközmű-szolgáltató által” szövegrész helyébe a „víziközmű-szolgáltató vagy
megbízott vállalkozója által” szöveg,
15.
62. § (2) bekezdésében a „Több felhasználó közös bekötése esetén” szövegrész helyébe az „Egy felhasználási
helyen belül” szöveg,
16.
62. § (8) bekezdésében az „elfogadott mérési hibát” szövegrész helyébe az „5 százalékot” szöveg,
17.
62. § (10) bekezdésében a „az elfogadott mérési hibát” szövegrész helyébe az „a (8) bekezdésben
meghatározott mérési különbözetet” szöveg,
18.
62. § (11) bekezdésében a „az elfogadott mérési hibát” szövegrész helyébe az „a (8) bekezdésben
meghatározott mérési különbözetet” szöveg,
19.
63. § (2) bekezdésében a „hiteles fogyasztásmérőt” szövegrész helyébe a „telki vízmérőt” szöveg,
20.
63. § (5) bekezdésében a „szennyvízszolgáltatás” szövegrész helyébe a „szennyvízelvezetési és -tisztítási
szolgáltatás” szöveg,
21.
66. § (3) bekezdésében a „65. § (10)” szövegrész helyébe a „65. § (12)” szöveg,
22.
66. § (4) bekezdésében az „A szolgáltató érdekkörében felmerült okból” szövegrész helyébe az „A Vksztv.
31/B. § (3) bekezdésében meghatározottak végrehajtása során, vagy a víziközmű-szolgáltató érdekkörében
felmerült egyéb okból” szöveg,
23.
68. § (3) bekezdésében a „legalább egy” szövegrész helyébe a „legalább heti egy” szöveg,
24.
70. § (2) bekezdés e) pontjában a „megállapodás” szövegrész helyébe a „jogszabály vagy megállapodás”
szöveg,
25.
72/A. § (2) bekezdésében a „Az országos” szövegrész helyébe a „Az (1) bekezdésben és a Vksztv. 58. §
(11) bekezdésében meghatározott esetben az országos” szöveg, továbbá a „mennyiségben, változatlan
feltételekkel biztosítja” szövegrész helyébe a „mennyiségben biztosítja” szöveg,
26.
72/A. § (3) bekezdésében a „kirendeltség előzetes hozzájárulását is be kell szereznie” szövegrész helyébe
a „kirendeltséget előzetesen értesítenie kell” szöveg,
27.
76. § (5) bekezdésében az „A szerződést az igénybejelentéshez” szövegrész helyébe az „A szerződést
és a szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelemnek a fővárosi és megyei kormányhivatal
ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által érkeztetett szolgalom-alapítás iránti
ingatlan-nyilvántartási kérelem másolatát az igénybejelentéshez” szöveg,
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
lép.
28. §

76. § (6) bekezdésében az „ingatlanra vízvezetési” szövegrész helyébe az „ingatlanra az uralkodó telek
tulajdonosa kérelmére vízvezetési” szöveg,
79. § (1) bekezdésében az „érdekében szükséges” szövegrész helyébe az „érdekében a házi, illetve csatlakozó
ivóvízhálózat vonatkozásában szükséges” szöveg,
79. § (4) bekezdésében a „vízkivételi művel” szövegrész helyébe a „vízellátó létesítménnyel” szöveg,
85. § (2) bekezdésében a „védelem beépítésével” szövegrész helyébe a „védelem házi, illetve csatlakozó
szennyvízhálózatba történő beépítésével” szöveg,
86. § (5) bekezdésében az „engedélyezésére irányuló” szövegrész helyébe az „engedélyezésére vagy
a szennyvíz kibocsátásának engedélyezésére irányuló” szöveg,
89/A. § (3) bekezdésében az „a meghosszabbított nyitva tartás” szövegrész helyébe a „az ügyintézés” szöveg,
89/C. § (1) bekezdésében az „ügyfélszolgálat az” szövegrész helyébe az „ügyfélszolgálat a helyben, azonnal el
nem intézett ügyek esetében az” szöveg,
89/C. § (3) bekezdésében a „beadványok” szövegrész helyébe a „panaszt tartalmazó beadványok” szöveg,
90/D. § (2) bekezdésében a „felújítási, pótlási és rekonstrukciós” szövegrész helyébe a „felújítási és pótlási”
szöveg,
90/D. § (3) bekezdés c) pontjában a „az I-III.” szövegrész helyébe az „a II–III.” szöveg,
90/D. § (4) bekezdés a) pontjában az „1-5” szövegrész helyébe az „1–15” szöveg,
90/D. § (4) bekezdés b) pontjában a „között a források” szövegrész helyébe a „között a feladatok és az azokhoz
rendelt források” szöveg,
90/E. § (1) bekezdésében a „felújítások, pótlások és rekonstrukciók” szövegrész helyébe a „felújítások és
pótlások” szöveg,
37. alcímében a „felülvizsgálata” szövegrész helyébe a „jóváhagyása és ellenőrzése” szöveg,
94/B. § (3) bekezdés a) pontjában a „nemzetközi közbeszerzési értékhatár legalább 30” szövegrész helyébe
az „uniós közbeszerzési értékhatár legalább 50” szöveg,
100. § (7) bekezdésében a „64. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „64. § (5) bekezdése” szöveg

(1) Hatályát veszti a Vhr.
1.
24. § (2) bekezdése,
2.
36. § (4) bekezdése,
3.
48. §-a,
4.
55. § (2) bekezdés e) pontja,
5.
62. § (7) bekezdése,
6.
90. § (1)–(2) és (4) bekezdése,
7.
90/D. § (6) és (8) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Vhr.
1.
17. § (13) bekezdésében az „és a kizárólagosan állami tulajdonban álló”,
2.
17. § (14) bekezdésében „ , a lajstromban nem szereplő”,
3.
25. § (4) bekezdésében „– a 24. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével –”,
4.
26. § (1) bekezdésében az „egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal”,
5.
50. § 4. pontjában a „vízmennyiség-mérők,”
6.
81. § (5) bekezdésében az „– az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség egyidejű értesítésével –” és
7.
90/D. § (2) bekezdésében „és üzemelő”
szövegrész.

29. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
30. §		
E rendelet 2–8. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 367/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

A működési engedélykérelem formanyomtatványa és mellékletei
A működési engedélyhez benyújtandó kérelem

Hivatali használatra
(Hivatal tölti ki)
Iktatószám
Beérkezés időpontja
Eljárási díj befiz.biz. csatolva

KÉRELEM:
A Vksztv. 35. §-ában foglaltak alapján kérem a Tisztelt Hivatalt, hogy az alábbiakban részletesen megjelölt általános, valamint
a mellékelt részletes szakmai adatok alapján a víziközmű-szolgáltatói működési engedély kérelmemet teljesíteni szíveskedjen:
I.

A kérelem tárgya

1.

Víziközmű-szolgáltatói működési engedély

o

2.

Víziközmű-szolgáltatói működési engedély
módosítása

o

II.

A kérelmező adatai

1.

Megjegyzés

Kérelmező megnevezése
(Teljes név)
Rövid név
Cégjegyzékszám

2.

Székhely

Település
Utca
Házszám
Irányítószám

A képviselő

Neve
Beosztása
Telefon
E-mail

3.

Társasági szerződés/alapszabály

III.

Az engedélyezés általános feltételei alapján
benyújtandó dokumentumok

o
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1.

Külön jogszabályban meghatározott igazgatási
szolgáltatási díj Hivatal részére történő
befizetésének igazolása

o

2.

Víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó
felelősségbiztosítás igazolása

o

3

Kérelmező nyilatkozata arról, hogy csődeljárás
vagy felszámolási eljárás alatt nem áll

o

4.

Kérelmező nyilatkozata arról, hogy rendelkezik
a tevékenység végzéséhez szükséges más
hatóság(ok) által

o

5.

Üzletszabályzat

o

6.

Beszerzési szabályzat

o

7.

Üzemeltetési szerződések

o

IV.

Egyéb benyújtandó dokumentumok

1.

A víziközmű-szolgáltatás folyamatos,
hosszútávú nyújtásához szükséges pénzügyi,
gazdasági, technikai, környezetvédelmi
feltételek bemutatásával kapcsolatos
dokumentumok

2.

igen

nem

Integrációs terv

o

o

3.

Kiszervezett tevékenységre kötött vállalkozási
szerződés(ek)

o

o

4.

Kérelmező folytat-e víziközművel a víziközműszolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet

o

o

5.

Köztartozás mentességről szóló adóhatósági
igazolás

o

o

6.

Kérelmező végez-e másodlagos tevékenységet

o

o

A működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell továbbá:
1. ha cégjogi változás van folyamatban, a változás alapjául szolgáló okiratot és elektronikus igazolást,
2. a Vksztv. 1. §-ában meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító megtett és tervezett intézkedéseket
alátámasztó dokumentumokat,
3. a víziközmű-rendszer adatait, különösen
a)
a víziközmű-rendszer megnevezését,
b)
a szolgáltatási ágazat megnevezését és műszaki leírását,
c)
a szolgáltatási terület pontos lehatárolását (helyrajzi szám, cím, terület nagysága [ha]),
d)
a szolgáltatási területen érintett felhasználók számosságát és jellegét,
e)
a víziközmű-rendszer üzemeltetését és az ellátás minőségének javítását szolgáló műszaki megoldások
bemutatását.
4. a víziközmű-szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre álló műszaki és tárgyi eszközök bemutatását, azok avultságát
jellemző paramétereket,
5. a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felsorolását,
6. a víziközmű tulajdonjogi helyzetének bemutatását,
7. a kérelmező vagyonleltára, vagyonnyilvántartását,
8. a szolgáltatási területre alapított szolgalmi jogosultságok bemutatását,
9. a vagyonbiztosítás igazolását,
10. a Vksztv. 27. § (2) bekezdésébe foglalt kivétel teljesülése esetén ennek igazolása és a koncessziós társaság
nyilatkozatát, valamint az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot,
11. a Vksztv. 36. § (2) bekezdésébe foglalt kivétel teljesülése esetén ennek igazolása és a kérelmező erre vonatkozó
nyilatkozatát,
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12. a víziközmű-szolgáltatási tevékenységen kívüli vállalkozási tevékenység bemutatását,
13. a kiszervezett tevékenységre kötött vállalkozási és egyéb szerződés(ek)et,
14. a kiszervezett tevékenységekre vonatkozóan a Vksztv. 45. § (5) bekezdésében foglalt feltételek teljesítéséről
a kérelmező erről való nyilatkozatát,
15. a másodlagos tevékenységek leírását, felsorolását és bemutatását,
16. az auditált éves beszámolót, a tárgyévre készített üzleti jelentéssel és könyvvizsgálói jelentéssel együtt,
17. az alkalmazott minőségbiztosítási rendszer bemutatását és a megfelelőség igazolását,
18. számviteli politikát, amely tartalmazza azt a számviteli szétválasztási szabályzatot, ami biztosítja a víziközműszolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet, továbbá a másodlagos tevékenységek elkülönített
nyilvántartását,
19. a Nemzeti Akkreditáló Testület által általános kémiai és részletes bakteriológiai vizsgálatok elvégzésére akkreditált
laboratóriummal rendelkező víziközmű-szolgáltató esetében az akkreditációs okirat másolatát vagy ilyen
laboratóriummal kötött szerződés bemutatását,
20. a feladatellátás egyes résztevékenységeihez szükséges műszaki eszközök rendelkezésére állását, azok avultságát
jellemző paramétereket,
21. a hibaelhárítást és a szükségellátást szolgáló biztonsági készletek megfelelőségét, területi elhelyezkedését,
22. az üzemeltetés biztonságát szolgáló felügyeleti és folyamatirányító megoldásokat,
23. a szervezeti felépítést, annak tagoltságát, területi elhelyezkedését, a feladat- és hatáskörök szabályozottságát,
különös tekintettel az üzemeltetési feladatokra,
24. a műszaki diszpécserszolgálat kialakítását, a reagáló képességre jellemző paramétereket,
25. az ellátási terület egybefüggőségét, az ellátási területet jellemző felhasználói egyenértékeket, ezek súlyponti
jellemzőit, valamint ezekből az adottságokból következő üzemeltetés-hatékonysági és gazdaságossági
intézkedések, továbbá szervezeti és szervezési megoldások bemutatását,
26. az üzemeltetési szabályzatot,
27. a megfelelő létszámú és szakképzettségű személyzet rendelkezésre állásának bemutatását.”

2. melléklet a 367/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
„7. melléklet az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

1. Az üzletszabályzatra vonatkozó előírások
Az üzletszabályzatot nyomdai úton előállítottan, fűzve vagy kötve, két oldalasra nyomtatva kell elkészíteni.
Az üzletszabályzatokat rendelkezéseiben egyértelműen kell elkészíteni. Az oldalakat folyamatos számozással kell
ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról
van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik víziközműszolgáltató szabályzatáról van szó. Az üzletszabályzatot 2 példányban kell jóváhagyásra benyújtani. Egy példány
a vízközmű-szolgáltató, egy példány a fogyasztóvédelmi hatóság példánya. Az üzletszabályzatokat elektronikusan
szerkeszthető formában is be kell nyújtani tartós adathordozón. Azokban az esetekben, amikor az üzletszabályzatok
módosítását kéri a vízközmű-szolgáltató, szükséges egy példányban a korrektúrás változat benyújtása is, melyből
egyértelműen megállapíthatók (például színeltéréssel) a módosítások. A korrektúrás változatot a vízközműszolgáltató elektronikusan szerkeszthető formában is köteles mellékelni tartós adathordozón. A benyújtott
üzletszabályzathoz mellékelni szükséges a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet, és az igazgatási szolgáltatási díj
átutalását igazoló dokumentum egy másolati példányát.

2. Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések dokumentálása
Az üzletszabályzatok jóváhagyásra történő benyújtása során a vízközmű-szolgáltató a tervezet véleményezése
során lefolytatott egyeztetések eredményeit tanúsító iratokat csatolja a kérelemhez. Ha az egyetértés megvan, azt
elegendő röviden jelezni. Ha az egyetértés hiányzik, a kifogásokat a kifogást tevő megjelölésével és az elutasítás
indokolásával megjelölve egy összegző táblázatban össze kell gyűjteni és a jóváhagyásra beterjesztett kérelem
mellékleteként csatolni. A csatolt dokumentumot az abban érintett érdekelt felek aláírásukkal hitelesítik.
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3. Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei
A vízközmű-szolgáltató köteles üzletszabályzatot kidolgozni és azt szerződéses kapcsolataiban alkalmazni.
A vízközmű-szolgáltató köteles az üzletszabályzatában az általa nyújtott szolgáltatások általános műszaki,
kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit feltüntetni.
Az üzletszabályzatnak különösen a következőket kell tartalmaznia:
1.
Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások, a vízközmű-szolgáltatóra vonatkozó adatok,
tevékenység bemutatása.
2.
Az üzletszabályzattól – mint általános szerződési feltételrendszertől – történő eltérés lehetőségei, egyedi
feltételek kialakításának lehetősége. Egyedi feltételek alkalmazása esetén a vízközmű-szolgáltató köteles
az egyedi feltételeket nyilvánosságra hozni, és azokat minden, a feltételeket teljesítő szerződő fél részére
biztosítani. E rendelkezést az üzletszabályzatban fel kell tüntetni, a nyilvánosságra hozatal helyének
megjelölésével együtt.
3.
A vízközmű-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részletes bemutatása, ehhez kapcsolódóan:
a)
a szolgáltatást igénybe venni kívánó felhasználó szerződéskötési igényének kezelése (folyamat
a szerződéskötésig, a szerződéskötést megelőzően a felek által teljesítendő feltételek):
aa)
igénybejelentés rendje,
ab)
tájékoztatás az igénybejelentésre a vízközmű-szolgáltató részéről, annak megjelölésével,
hogy más a vízközmű-szolgáltatónál történő eljárást megbízási szerződés alapján ellát-e,
ha igen, mely víziközmű-szolgáltatónál és milyen feltételek szerint,
ac)
a szerződéskötéshez szükséges adatok, iratok biztosításának rendje,
ad)
a felhasználó személyében való változás szabályai, a bejelentés határideje, helyszíni
ellenőrzés, elszámolás;
b)
a szerződéskötésre vonatkozó szabályok:
ba)
a létrejövő szerződést – annak teljes tartalmával – írásba kell foglalni,
bb)
a szerződés hatálybalépéséhez szükséges esetleges további feltételek (igazolások,
nyilatkozatok más víziközmű-szolgáltatóktól, ezek beszerzésének rendje, határideje);
c)
a szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések:
ca)
a vízközmű-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségi paraméterei, folyamatossága,
cb)
elszámolás, elszámolási időszakok, mérőeszközök leolvasása, a felhasználó által
teljesítendő rendszeres leolvasás és bejelentés szabályai, elszámolás mérőeszköz
hiányában,
cc)
mérés, hibás mérés elszámolása, illetve eljárás a felhasználó hibájából eredő leolvasás
elmaradása esetén,
cd)
a megelőző évi átlagfogyasztást meghaladó eltérés mértékére vonatkozó aránya,
ce)
fizetési módok és határidők,
cf )
a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának
minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások;
d)
a szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok
bemutatása;
e)
eljárás üzemzavar, szünetelés, korlátozás esetén:
ea)
kölcsönös tájékoztatási kötelezettség,
eb)
a tájékoztatás elmulasztásának következményei,
ec)
az együttműködés a helyreállítás érdekében,
ed)
felhasználó tájékoztatásának szabályai az előző évi átlagfogyasztástól jelentős eltérés
esetén;
f)
a szerződés megszűnésének esetei:
fa)
a szerződés időtartamának meghatározása,
fb)
rendes felmondás szabályai – a rendes felmondás joga nem korlátozható,
fc)
azonnali hatályú felmondás – az azonnali felmondáshoz vezető súlyos szerződésszegések
meghatározása,
fd)
a szerződés megszűnésének egyéb esetei,
fe)
elszámolás a szerződés megszűnése esetén;
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g)

4.
5.
6.
7.
8.

a szerződésszegés kezelése:
ga)
a szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének módja, eljárásrendje,
gb)
a szerződésszegő felhasználó esetén az előzetes egyeztetés részletes szabályai (a
szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, valamint a tartozását rendező felhasználó
víziközmű-szolgáltatás visszaállítása),
gc)
a szerződésszegés bizonyítására vonatkozó szabályok.
gd)
az azonnali felmondást nem eredményező szerződésszegések következményei (pl.
kötbér, késedelmi kamat);
h)
adatvédelem:
ha)
a szerződő fél kezelt személyes adatainak köre,
hb)
azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok vagy azok meghatározott
részei átadhatók,
hc)
eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén,
hd)
felhasználói jogutódlás vagy képviselőjének személyében beállt változás intézésének
szabályai;
i)
a panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések:
ia)
a beérkező panaszok rögzítése, archiválása,
ib)
a szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása,
ic)
az érdemi válaszadási határidő,
id)
a válaszadási határidő elmulasztásának következménye;
j)
ügyfélszolgálatok, fiókirodák, egyéb elérhetőségek:
ja)
állandó ügyfélszolgálati irodák felsorolása, azok nyitvatartási idejével együtt, az ott
ellátott feladatok megjelölésével,
jb)
ügyfélszolgálati fiókirodák felsorolása, azok nyitvatartási idejével együtt, az ott ellátott
feladatok megjelölésével,
jc)
telefonszámok, postacímek, azok megjelölésével együtt, hogy mely telefonszámon
milyen ügyeket lehet elintézni, illetve mely postacímen milyen bejelentés tehető,
jd)
az ügyfélszolgálati tevékenységek végzésére vonatkozó részletes minőségi
követelmények, a szolgáltatás elvárt színvonala;
k)
vitarendezés, értesítések
ka)
irányadó jogszabályok megjelölése,
kb)
bírósági kikötések,
kc)
kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja.
A bekötővezeték, a fogyasztásmérő, illetve a mérőhely kialakításának, a mellékvízmérő üzembe
helyezésének, valamint bélyegzéssel és zárral való ellátásának részletes szabályai.
Víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése iránti kérelem részletes szabályai.
A vízközmű-szolgáltató által a felhasználói körben (mellékszolgáltatást is ide értve) alkalmazott
szerződésminták.
A vízközmű-szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson
túli kiegészítő szolgáltatások köre és az alkalmazott díjak.
E rendeletben meghatározott más követelmények.”

A Kormány 368/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
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 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. §		
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
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a)
b)

2. § (1) bekezdés 6. pontjában a „Gazdaságfejlesztési” szövegrész helyébe a „Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program, 2. és 3. prioritás egyes intézkedéseire, a Gazdaságfejlesztési” szöveg,
a 115. § (1) bekezdésében a „Gazdaságfejlesztési” szövegrész helyébe a „Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program, a Gazdaságfejlesztési” szöveg

lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető
töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 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), b), d), e) és f ) 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 a Jedlik Ányos Terv keretében
meghatározott, a hazai elektromobilitás elterjesztését szolgáló beruházásokat érintő, az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az elektromos járművek használatához nélkülözhetetlen alapvető töltő
infrastruktúra telepítéséhez, használatbavételéhez közvetlenül szükségesek.
(2) A Kormány az 1. melléklet 3–5. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként
az adott fővárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti járási hivatalát, a Pest megyei beruházások
tekintetében az Érdi Járási Hivatalt, a Budapest Főváros közigazgatási területén megvalósuló beruházások
tekintetében az V. Kerületi Hivatalt jelöli ki.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a beruházás megvalósításának helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt
vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig 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 hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha
jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít
meg – tizenöt nap.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
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4. §		
Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást 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 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű
üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások
Az 1. § (1) bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási
hatósági ügyek:
1.
környezetvédelmi hatósági eljárások,
2.
természetvédelmi hatósági eljárások,
3.
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,
4.
örökségvédelmi hatóságok eljárásai,
5.
fakivágási engedélyezési eljárások,
6.
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
7.
területrendezési hatósági eljárások,
8.
tűzvédelmi hatósági eljárások,
9.
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
10.
útügyi hatósági eljárások,
11.
az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai,
12.
műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
13.
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14.
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15.
földmérési hatósági eljárások,
16.
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17.
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18.
közegészségügyi hatósági eljárások,
19.
azok az 1–18. pontban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése
szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek,
20.
az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 370/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Pásztón megvalósuló beruházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
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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 Pásztó Város területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint
2968/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan területén működő üzem bővítésére, a kapcsolódó építmények
létesítésére és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

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

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

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 370/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
Az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Pásztón megvalósuló beruházásának
megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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,
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,
azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működtetéséhez
szükségesek,
20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Kerekegyháza közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 0132/58 és 0132/59 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
földrészleteken megvalósításra kerülő üzem és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

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

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

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
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5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
Az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló
beruházásával 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.

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,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése
szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez,
működtetéséhez szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 372/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 17. pontjában,
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 4. § a) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 2/A. §-sal és
2/B. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a Budapest XIV. kerület, Istvánmezei út 1–5. szám alatti, 32826 helyrajzi számú ingatlant
rendezettnek kell tekintetni abban az esetben is, ha a telek kialakítása, illetve telekhatár-rendezés a kerületi
szabályozási terv szerint még nem történt meg.
(2) A használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan tekintetében a kerületi
szabályozási tervben előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzése.
2/B. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás keretében megvalósuló sportlétesítmények nézőtéri
lelátóinak lépcsőit szabad lépcsőnek kell tekinteni és tekintetükben az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 63. §-át kell alkalmazni.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással érintett épületek esetében az OTÉK 82. § (1) bekezdése szerinti
forgalomelemzés elkészítésekor
a) a „VIP” területet kiszolgáló felvonóknál az alapállomás feletti teljes utaslétszámot felvonócsoportokként 750 főben
kell megállapítani,
b) a „média” területeket kiszolgáló felvonóknak Tk=60 s követési idő követelménynek kell megfelelni.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az OTÉK rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
az előkertnek a közterület felőli 5 méteres sávjában közlekedési célú építmény – így különösen gyalogos híd és
lépcső – elhelyezhető.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek
rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó
kerékpártárolók, létesítendő autóbusz várakozóhelyek számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 200 férőhely után,
b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 500 férőhely után,
c) egy autóbusz várakozóhelyet kell létesíteni minden megkezdett 7000 férőhely után.
(5) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás keretében megvalósuló, nézőtéri lelátóval rendelkező
sportlétesítmények sportpályáinak biológiailag aktív zöldfelületeit az OTÉK által meghatározott megengedett
legkisebb zöldfelületbe be lehet számolni.”
2. §		
A Rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 372/2015. (XII. 2.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 2. §-át, 2/A. §-át és 2/B. §-át, valamint 1. mellékletében
foglalt táblázat 2. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
A Rendelet
a)
2. §-ában az „építési beruházás lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre”
szövegrész helyébe az „építési beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, illetve a bontási munkák
tekintetében az építési beruházás lebonyolítója és építési műszaki ellenőre” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe a „kapcsolatos
eljárások, a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos
eljárások” szöveg
lép.
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4. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
1. § (1) bekezdés b) pontja,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:12 mezőjében az „és b)” szövegrész.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában,
a 2. §, az 5. § (3) bekezdése, a 6. § és a 3. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. és
27. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6.,
13., 17. és 27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Liget Budapest projekt keretében)
„b) a Budapest XIV. kerület, 29732/1 helyrajzi számú ingatlanon, valamint”
(megvalósuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.)
2. §		
Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány az (1) bekezdés b) pontja szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban
a) eljáró hatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki,
b) eljáró szakhatóságként a 3. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.”
3. §		
Az R. 3. §-a a következő (3)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló
kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beruházások szerinti földrészleteken lévő fás szárú
növények kivágása esetén azok pótlásáról 2019. december 31. napjáig kell gondoskodni, azzal, hogy a kivágott fák
és cserjék pótlásának várható időpontját a kérelemben fel kell tüntetni.
(4) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokra vonatkozó településrendezési eszköz módosítása során
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése,
7. § (3) bekezdése, valamint 8. § (3a) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.
(5) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési
egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az OTÉK 4. számú melléklet 7. pontjában szereplő 50 m2 nettó alapterület helyett 100 m2 nettó alapterületet kell
figyelembe venni,
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b) az építési engedélyezési eljárás, valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás során a rendeltetésszerű
használathoz a személygépkocsik elhelyezését legkésőbb 2019. december 31. napjáig kell kialakítani, és
c) az építési és a használatbavételi engedélyezési eljárás során az építési és a használatbavételi engedélyben
meghatározott zöldfelület kialakítására vonatkozó határidőt 2019. december 31. napjában kell meghatározni.
(6) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházással érintett ingatlanon a beruházással összefüggő
felvonulási építmény, valamint legfeljebb bruttó 200 m2 alapterületű meghatározott ideig fennálló építmény
az OTÉK előírásainak figyelembevétele és építési engedély nélkül építhető, azzal, hogy ezen építmények lebontása
kártalanítási igény nélkül legkésőbb 2019. augusztus 20. napjáig kötelező.
(7) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanra tervezett építési tevékenység engedélyezésekor a beépítési és
zöldfelületi mutatók számítása során a (6) bekezdésben meghatározott építményeket figyelmen kívül kell hagyni.
(8) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlanon – az egyedileg védett építmények (műemlék, helyi
egyedi védelem) kivételével – bontási tevékenység bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető
tevékenység, azzal, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.”
4. §		
Az R. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 373/2015. (XII. 2.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”
5. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

6. §		
Az R. 1. § (3) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárásokban” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági
eljárásokban – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
Hatályát veszti az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.)
Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő kiemelt
jelentőségű ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló 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,
területrendezési hatósági eljárások,
fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,
az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”

2. melléklet a 373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházások megvalósításához szükséges hatósági
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok
1

A

B

C

D

E

Beruházás

Beruházás

A beruházás megvalósításával

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró

megnevezése

azonosítója

kapcsolatos eljárások

Budapest
XIV. kerület
29732/1
helyrajzi számú
ingatlan

a) építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi
hatósági engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások
környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági
eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatala

Pest Megyei
Kormányhivatal

4

útügyi hatósági eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala

5

vízügyi és vízvédelmi
hatósági eljárások

Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2

3

Liget
Budapest
projekt
beruházásai

hatóság
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6

7

8

9

az ágazati jogszabály
Budapest Főváros
alapján a fővárosi és megyei Kormányhivatala
kormányhivatalok műszaki
biztonsági hatósági feladatés hatáskörébe tartozó
sajátos építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
telekalakításra irányuló,
Budapesti Főváros
földmérési, ingatlanKormányhivatala
nyilvántartással összefüggő XIV. Kerületi Hivatal
hatósági eljárások
talajvédelmi hatósági
Pest Megyei
eljárások
Kormányhivatal

10

tűzvédelmi hatósági
eljárások

11

bányahatósági
engedélyezési eljárások
fás szárú növények
kivágásához szükséges
engedélyezési eljárások
üzletek, kávézók, éttermek
és kereskedelmi egységek
működési engedélyezésére
irányuló eljárások
azok a 2–13. sorban nem
szereplő további hatósági
engedélyezési eljárások,
amelyek
az 1. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti
beruházások
megvalósításához,
használatbavételéhez és
üzembe helyezéséhez
közvetlenül szükségesek

12

13

14

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Pest Megyei
Kormányhivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
az adott ügyfajtára
vonatkozó jogszabály
szerint elsőfokú
hatóságként kijelölt
hatóság

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Budapest Főváros
Kormányhivatala

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
nincs

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

az adott ügyfajtára
vonatkozó
jogszabály szerint
másodfokú
hatóságként
kijelölt hatóság

”
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3. melléklet a 373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
„3. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró szakhatóságok,
amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését
rendeli el

1

A

B

C

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2

Építésügy

Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatala

3

A településrendezési
követelményeknek és a helyi
építési szabályzatnak való
megfelelőség vizsgálata

Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatala

4

Környezetvédelem,
természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

5

Vízügy, vízvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6

Katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

7

Tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

8

Örökségvédelem

Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatala

9

Közlekedés: közút

Budapest Főváros
Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

10 Közlekedés: vasút

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

11 Talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

12 Egészségügy

Budapest Főváros
Kormányhivatala

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13 Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

14 Műszaki biztonság

Budapest Főváros
Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

15 Élelmiszer-biztonság

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

16 Földtan

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

17 Bányászat

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

18 Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter
”
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A Kormány 374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 13431/1, 13431/2, 13431/3, 12989/2, 13462/2, 13039/2 és 13433 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Mecset utca 14. szám alatt található Gül Baba türbéje és
környezete komplex rekonstrukciójával kapcsolatos beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függnek össze.”
2. §		
A Rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A Beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz várakozóhelyek
számát úgy kell meghatározni, hogy a Budapest II. kerület, 13431/3 helyrajzi számon nyilvántartott épületegyüttes
részét képező Wagner-villa használaton kívüli épületrészének újrahasznosításával kialakításra kerülő helyiségek után
gépjármű várakozóhelyet nem kell biztosítani.”
3. §		
A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 5/A. §-át és
1. melléklet B:2–B:14 mezőjét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §		
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:14 mezőjében a „Budapest II. kerület 13431/1, 13431/2 és 13431/3
helyrajzi szám alatt nyilvántartott” szövegrész helyébe a „Budapest II. kerület 13431/1, 13431/2, 13431/3, 12989/2,
13462/2, 13039/2 és 13433 helyrajzi szám alatt nyilvántartott” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 472/2015. (XII. 2.) KE határozata
posztumusz dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése és 265. § (4) bekezdése
alapján – a belügyminiszter BMSZÜ/2340/1/2015. számú javaslatára – Simonné dr. Berta Krisztina nyugállományú
rendőr ezredest 2015. november 21-ei hatállyal posztumusz nyugállományú rendőr dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2015. november 20.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. november 25.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/06577-3/2015.

A Kormány 1861/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
az MKB Bank Zrt. szanálása tekintetében felmerülő állami szerepvállalásról
A Kormány
1. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 133. § (5) bekezdése szerint jóváhagyja, hogy a Szantv. 126. §
(1) bekezdésében meghatározott Szanálási Alap a Szantv. 133. § (2) bekezdése alapján legfeljebb 45 500 millió forint
és 166,9 millió euró összegű hitelt vegyen fel;
2. felkéri a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy gondoskodjon arról, hogy
a hitelfelvétel összege ne haladja meg a Szantv. 126. § (3) bekezdésében meghatározott célok végrehajtásához
szükséges mértéket;
3. a Szantv. 133. § (5) bekezdése szerinti kezességvállalási díjat a megelőző év végén fennálló hitelállomány
tőkeösszege 0,2%-ában határozza meg, amelynek megfizetése a hitel visszafizetéséig évente, a tárgyévet követő
március hónap végéig, illetve a hitel visszafizetésének évében a visszafizetést követő tizenöt munkanapon belül
esedékes;
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 3. pont szerinti kezességvállalási díj befizetéséhez szükséges
tájékoztatást adja meg a Szanálási Alap számára, valamint a kezességvállalási díj éves összegének
meghatározásához szükséges adatszolgáltatást írja elő a Szanálási Alap számára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1862/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
az állami tulajdonú közutak melletti optikai hírközlő hálózatok hasznosításának előkészítéséről
A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program fejlesztési céljainak elérése, a már meglévő hírközlési
infrastruktúra hatékonyabb hasznosítása érdekében, valamint a kormányzati hálózatkonszolidációs célkitűzésekkel
összefüggésben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az általuk
irányított vagy felügyelt, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja
szerinti közútkezelő, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és az egyetemes útdíjszolgáltató bevonásával,
az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjanak – a koncessziós
társaságok kezelésében álló közutak kivételével – az állami tulajdonú közutak (így különösen gyorsforgalmi utak)
melletti optikai hírközlő hálózatok hasznosítási és konszolidációs célú felméréséről, az érintett hálózati elemek
nyilvántartásba rendezéséről, a vagyonkezelői feladatok ellátásáról, valamint ennek alapján a belügyminiszter
közreműködésével a szálgazdálkodási terv elkészítéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. április 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1863/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló
1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzététele napján 19 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1863/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz
		 A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Fsz.

„5.

Projekt kód

A gyakorlat megnevezése

Felelős

B102/15

WISE FORESIGHT
2015 HUN-ROU
többnemzetiségű
zászlóalj közös
gyakorlat
(USA erők bevonásával)

MH ÖHP

A gyakorlat tervezett

A gyakorlat tervezett

Létszám (fő)

helye

időpontja

legfeljebb]

Románia/
Magyarország

IV. n. é.

400”
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A Kormány 1864/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő magyar részvételről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország kiállítóként vegyen rész a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon (a továbbiakban:
EXPO) és felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy jelezze Magyarország részvételi szándékát Kazahsztán és
a Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions) felé;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy nevezze ki az EXPO-n való magyar részvétel felelős vezetőjét, a fő
részlegmegbízottat, továbbá határozza meg feladat- és hatáskörét, bízza meg azzal, hogy a kazah kormány
és a rendezők felé az EXPO ügyeiben képviselje a magyar kormányt, hatalmazza fel a hazai előkészítő, illetve
a helyszíni tevékenység összehangolására és operatív irányítására, a tárcaközi koordináció biztosítására, a részvétel
koncepciójáról és pénzügyi tervéről szóló előterjesztés, valamint a szükséges további előterjesztések előkészítésére,
továbbá bízza meg azzal, hogy vizsgálja meg a Kazahsztánban és a kapcsolódó regionális piacokon, illetve
környezetiparban érdekelt magyar vállalatok bevonásának lehetőségeit az EXPO részvétel finanszírozásába;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. december 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az EXPO-n történő részvételhez kapcsolódó feladatok
finanszírozásához szükséges fedezet biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. évben a kiadások várható felmerülésének ütemében,
2017. évben a központi költségvetés tervezése során
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon tárcaközi munkacsoport (a továbbiakban:
Munkacsoport) létrehozásáról a külgazdasági és külügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzeti
fejlesztési miniszter, az emberi erőforrások minisztere, valamint a földművelésügyi miniszter bevonásával a részvétel
előkészítéséhez szükséges tárcaközi koordináció biztosítására.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
Határidő:
a Munkacsoport létrehozására 2016. január 31.
a Munkacsoport működtetésére folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2026 között történő megrendezésével kapcsolatos
kormányzati szerepvállalásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2026 között megrendezésre kerüljön azzal,
hogy a 2017-ben kifizetendő jogdíj összege 37 407 118,88 USD, az ezt követő években kifizetendő éves jogdíj
összege pedig az előző éves jogdíj összegének 5 százalékkal növelt összege;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon
a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezéséről szóló, a Formula One World Championship Ltd. és
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HS Zrt.) közötti szerződés szerinti,
a HS Zrt.-t terhelő rendezői jogdíjjal megegyező összegű költségvetési támogatásnak a XVII. Nemzeti Fejlesztési
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Minisztérium fejezetbe való betervezéséről a 2017–2026 közötti évekre folyamatosan, a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire is figyelemmel;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a költségvetési tervezések során
3. visszavonja a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2021 között történő megrendezésével kapcsolatos
kormányzati szerepvállalásról szóló 1081/2013. (II. 25.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről
1. A Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt megvalósításához a 2016–2019. években 156,72 milliárd forint
forrás biztosítása szükséges a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében, illetve
az 1.4.1. pont szerint 3500 millió forint forrás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben, és felhívja
a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere, illetve az 1.4.1. pont szerinti forrás
tekintetében a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a szükséges források felmerülés ütemében
történő rendelkezésre állásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
felmerülés ütemében
1.2. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt keretében kerüljön sor a Városliget mint tájképi kert jellegű
közpark helyreállítására, ennek érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon
az erre vonatkozó kert- és tájépítészeti tervpályázat kiírásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
1.3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a Fővárosi Nagycirkusz új
épületkomplexumának megvalósítására alkalmas ingatlan biztosításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. július 31.
1.4. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt keretein belül, a Fővárosi Állat- és Növénykert
területén, a Pannon Park projekthez illeszkedően, a Fővárosi Állat- és Növénykert által valósuljon meg
2017. december 31-ig a 700 férőhelyes, a Fővárosi Állat- és Növénykertet és a Városligetet egyaránt kiszolgáló,
közforgalmú Hermina Garázs, amelynek érdekében
1.4.1.
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a belügyminisztert,
hogy gondoskodjanak a Hermina Garázs beruházás céljára a megvalósítás ütemezése szerint
– a 2016. évi forrásigény tekintetében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben a Liget Budapest
projekt megvalósításához rendelkezésre álló források terhére – legfeljebb 3500,0 millió forint
támogatás biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
a Pannon Park projekt és a Liget Budapest projekt megvalósításához igazodva,
az 1.4.2. pont alapján meghatározásra kerülő ütemezés szerint
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1.4.2.
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felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere,
a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – nyújtson be előterjesztést
a Kormány részére az 1.4.1. pont szerinti támogatás ütemezett biztosításáról, azzal, hogy
a beruházás előkészítésével összefüggő forrás biztosítására vonatkozó támogatási szerződés
Budapest Főváros Önkormányzatával 2016. január 31-ig megkötésre kerüljön;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
1.5. egyetért a Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciójának megvalósításával és felhívja az emberi
erőforrások miniszterét, hogy – a földművelésügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon a műemléki
épületrekonstrukció koncepciójának részletes kidolgozásáról és a szükséges előkészületek megtételéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2015. december 31.
1.6. a városligeti Olof Palme Ház fejlesztése érdekében
1.6.1.
egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt keretén belül kerüljön sor az épület teljes körű
rekonstrukciójára;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. augusztus 20.
1.6.2.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter és az emberi
erőforrások minisztere bevonásával – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság útján – gondoskodjon a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Budapest XIV. kerület, 29732/1 helyrajzi számú ingatlanon bejegyzett
1064/982090 tulajdoni hányadának az állam részére történő megszerzéséhez szükséges
intézkedések végrehajtásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
1.7. egyetért azzal, hogy az Új Nemzeti Galéria épülete a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum bevonása
nélkül, a nemzetközi tervpályázaton nyertes terv alapján valósuljon meg a Városligetben;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. augusztus 20.
1.8. egyetért azzal, hogy a Magyar Fotográfiai Múzeum, illetve Magyar Építészeti Múzeum nem a Liget Budapest
projekt keretén belül valósul meg;
1.9. a Néprajzi Múzeum új épületének megvalósítása érdekében
1.9.1.
egyetért azzal, hogy a Néprajzi Múzeum új épülete – a Városligeti Építési Szabályzatban megjelölt
„B” jelű építési hely helyett – a budapesti Ötvenhatosok terén, Budapest Főváros Önkormányzatával
egyeztetett új helyszínen valósuljon meg;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. augusztus 20.
1.9.2.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Néprajzi Múzeum épületének
megvalósítására vonatkozó új építészeti tervpályázat kiírásának előkészítéséről az 1.9.1. pont szerinti
helyszínre;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
1.10. egyetért a Fővárosi Városligeti Színház épületének az eredeti tervek alapján történő újjáépítésével,
a Városligeti Építési Szabályzatban megjelölt „B” jelű építési helyen;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. augusztus 20.

23190
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1.11. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a folyamatban
lévő – az Ötvenhatosok terét érintő, tervezési szerződések megkötésére irányuló – közbeszerzési eljárások
azonnali lezárása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
– az 1.6.2. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében – 500 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális
szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. Hatályát veszti az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges
intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat 1.2. pont b), d) és f ) alpontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a ....../2015.(......) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XX.

20

344740
XLIII.

2

50

1

329639
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

-500 000

500 000

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
344740
7
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Összesen
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
20

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
Államháztart szám szám szám cím
cím
előir.
név
ási egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám
XX.

Cím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
7
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
2
Az MNV Zrt. Ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6
Beruházások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
Államháztart szám szám szám cím
cím
előir.
név
ási egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
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1. melléklet az 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz

50

ezer forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

-500 000
I.n.év
500 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
500 000

23191

23192
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A Kormány 1867/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított
jogkörében eljárva engedélyezi a 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1739/2015. (X. 13.)
Korm. határozatban visszahagyott, 2014. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással
terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból
a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 13 500 ezer forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél
keletkezett 432 886 ezer forint felhasználását és
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. pontban felhasználásra engedélyezett összegekből az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

XI.

Jogcímcsoport
szám

Jogcímszám

Kiemelt
előirányzatszám

30
1
56
XX.

K5
2
20

4
5
28

B1
15
3

35
55
XXXIV.

B1
2

B1
K5

9

K8

4
2
B1

Ezer forintban
Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím-csoport
név

Jogcím név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása
Egyéb működés célú kiadások

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

-13 500

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

261 413

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

131 886

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok támogatása
"Útravaló" ösztöndíj program

Magyar Művészeti Akadémia
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Művészetek Háza programok

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
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1. melléklet az 1867/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz

30 000
-398 299
-25 000

13 500

23193

23194
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A Kormány 1868/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek 2015. évi üzemeltetéséhez szükséges részleges forrásbiztosításról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az útdíj
rendszerek 2015. évi működtetésére, üzemeltetésére, fenntartására, valamint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
Zrt. ehhez kapcsolódó feladatainak 2015. évi ellátására 1400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 2. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése jogcím
terhére a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
32. Közlekedési ágazati programok alcím, 3. Útdíj rendszerek működtetése jogcímcsoport javára az 1. melléklet
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

35

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

2

K6
20

341573

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

20

341573
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

32

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok
tőkeemelése
Beruházások

1

XVII.

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos kiadások

2

349373

Fejezet
név

3

K3

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

millió forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 400,0

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Útdíjrendszerek működtetése
Dologi kiadások

1 400,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
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1. melléklet az 1868/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

millió forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

32

Jogcím
csop.
szám

3

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Útdíjrendszerek működtetése

millió forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

1 400,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I.n.év
1 400,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
1 400,0

23195

23196
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A Kormány 1869/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen
32 100 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a következők szerint:
a)
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
56. Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv.
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
aa)
12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális
vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai
feladatok jogcím javára 4800 ezer forintot;
ab)
13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok
támogatása jogcímcsoport javára 8000 ezer forintot;
ac)
28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által
ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport javára 10 300 ezer forintot, valamint
b)
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános
tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím,
ba)
13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok
támogatása jogcímcsoport javára 7000 ezer forintot;
bc)
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával
összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára 2000 ezer forintot
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

348040
296668

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

56

K5

2
XX.

20

12

295135
13

271489

23

340640

28

295202

Kiemelt
előir.
szám

K5

7

2

4

K5
K5

29

K5

2

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása
Egyéb működési célú támogatások
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú támogatások
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Közművelődési szakmai feladatok
Egyéb működési célú támogatások
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Egyéb működési célú támogatások
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Egyéb működési célú támogatások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-23 100
-9 000

4 800
15 000
2 000
10 300

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
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1. melléklet az 1869/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.
348040
296668

295135
271489
340640
295202

XX.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1
2

20

12
13
23
28

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

56

7

2

4
29
2

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása
Fejezeti általános tartalék
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Közművelődési szakmai feladatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-23 100
-9 000

4 800
15 000
2 000
10 300

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

I.n.év
32 100

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
32 100

23197

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.

23198
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A Kormány 1870/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a)
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 23. Mártélyi óvoda felújítása
címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a mártélyi óvoda felújítása érdekében 70,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 23. Mártélyi óvoda felújítása cím
javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
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 a Mártély Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) részére, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási
szerződést kössön az Önkormányzattal.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2015.

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668
355928

IX.

Cím
szám

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

23

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

millió forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

Egyéb működési célú támogatások
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Mártélyi óvoda felújítása
Egyéb felhalmozási célú támogatások

-70,9
70,9

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

Államház-tartási
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

Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban
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1. melléklet az 1870/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz

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

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668

Cím
szám

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

millió forintban

-70,9

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

I. n.év
70,9

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
70,9

23199
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M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 187. szám

A Kormány 1871/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a központi költségvetésből finanszírozott közúti beruházásokról szóló 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat
módosításáról
A Modern Városok Program és az európai uniós támogatásokból nem finanszírozható közlekedésfejlesztési igények
összefüggéseinek áttekintése eredményeként a Kormány úgy döntött, hogy
1. a központi költségvetésből finanszírozott kiemelt közúti beruházásokról szóló 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat] nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Kormány egyetért Sopron, Szolnok, Békéscsaba magas szintű útkapcsolatának kiépítésével, valamint
Ózd, Debrecen, Győr és Esztergom közúti kapcsolatrendszerének fejlesztésével, ennek érdekében a központi
költségvetés forrásaira alapozva megvalósítani tervezi az M85 autóút Csorna–Sopron, országhatár szakaszát,
az M4 gyorsforgalmi út M0–Abony (Kelet)–Törökszentmiklós közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítását
új Tisza-híd megépítésével, az M8 és az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét (M5)–Nagykőrös–Békéscsaba közötti
megvalósítását, a 23. és 25. főutak Bátonyterenye–Ózd közötti szakaszainak gyorsforgalmi fejlesztését, a 471. főút
Hajdú-Bihar megyei szakaszának fejlesztését, a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű) megvalósítását, valamint
a 102. gyorsforgalmi út megépítésével Esztergom M1 autópálya irányú kapcsolatának javítását (a továbbiakban:
kiemelt beruházások). Ennek megfelelően a Kormány”;
2. az 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kiemelt beruházások
előkészítési és építési feladatai végrehajtásához gondoskodjanak – a 2015. évi és a 2016. évi központi
költségvetésekben már biztosított, összesen 171 milliárd forint összegű forrásokon túl – a központi költségvetés
tervezése során a 2017–2019. években szükséges összesen 579 milliárd forint biztosításáról a Modern Városok
Program keretében a megyei jogú városokkal kötött együttműködési megállapodásokban szereplő megvalósítási
határidők figyelembevételével történő évenkénti ütemezésben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2017., a 2018. és a 2019. év központi költségvetés tervezése során”
3. az 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy a kiemelt közúti projektek megvalósítása érdekében a nemzeti fejlesztési miniszter a központi
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati
programok alcím, Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport terhére a 2016–2019. évek tekintetében összesen
legfeljebb 739 milliárd forint összegben kötelezettséget vállaljon azzal, hogy a 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg a 160 milliárd forintot.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1872/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás
biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára 2016. évi feladatellátásához szükséges 10 millió forint többletforrás biztosításáról a 2016. évi központi
költségvetés terhére az Országgyűlés fejezetben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

23201
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A Kormány 1873/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a Szeged Megyei Jogú Város külterületén fekvő egyes 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 Szeged Megyei Jogú Város külterületén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint 01379/12, 01385/4 és 01387 helyrajzi számú földrészleteket, a 01381 helyrajzi számú földrészlet
szántó művelési ágban nyilvántartott alrészletét, valamint az ezen földrészletekből az esetleges telekalakítási
eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1874/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) módosítására vonatkozó
javaslatot a részére benyújtott tervezet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az IKOP 1. pont szerinti módosítására vonatkozó
javaslatnak az Európai Bizottság részére történő hivatalos benyújtásáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1875/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási jogcímeivel kapcsolatos egyes feladatokról
A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen elő jogszabály-tervezetet annak érdekében, hogy
a)
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) támogatási jogcímei tegyék lehetővé
a támogatásban részesíthető jogalanyok részére működési támogatásnak nem minősülő visszatérítendő
támogatás nyújtását, valamint
b)
a TIOP előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő támogatások jogcímei között
szerepelhessen a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése mikro- és
forgóeszköz finanszírozással, visszatérítendő támogatás formájában jogcím.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

23202
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A Kormány 1876/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról
A Kormány
1. elfogadja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) módosításáról szóló javaslatot
az Európai Bizottsággal történő hivatalos tárgyalások alapjául az 1. melléklet szerint,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti módosítási javaslatnak az érintett
monitoring bizottság elé terjesztéséről, és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról, továbbá a szükséges
egyeztetések lefolytatásáról és azokon a kormányzati álláspont képviseletéről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. Az operatív program tartalmát érintő módosítások:
A

B

C

Módosítás célja

Módosítás eredménye, lényege

Operatív
1.

program és
prioritás

2.

TIOP 2. és 3.

Az uniós pályázatokból visszamaradt, vissza nem térítendő
források pénzügyi eszközzé alakításáról szóló 1489/2015.
(VII. 21.) Korm. határozat alapján a TIOP célkitűzéseihez igazodó
visszatérítendő támogatási forma (mikro- és forgóeszköz
finanszírozást szolgáló pénzügyi eszköz) alkalmazására kerül sor.

Az operatív program szakmai céljaihoz szorosan kapcsolódó új eszköz
a) lehetőséget teremt az Európai Regionális Fejlesztési Alap vissza nem
térítendő konstrukcióival megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan
a visszatérítendő támogatások bevonására,
b) előkészíti a 2014–2020 közötti programozási időszakban az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a visszatérítendő támogatás
formájában nyújtandó támogatások hatékony és célirányos felhasználását.
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1. melléklet az 1876/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz

2. Javaslat a TIOP módosításáról
2.1. Fejezeteket módosító rendelkezések
a)
A 3.2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése fejezet bevezető részének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A prioritási tengely célját – pénzügyi eszköz alkalmazásával is – az alábbi indikatív művelet-típusok megvalósításán keresztül kívánjuk elérni:”
b)
A 3.3 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése fejezet bevezető részének utolsó mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A prioritási tengely célját – pénzügyi eszköz alkalmazásával is – az alábbi indikatív művelet-típusok megvalósításán keresztül kívánjuk elérni:”
2.2. A Közösség alapjaiból származó források kategóriánkénti hozzájárulása az operatív programhoz:
2. dimenzió: A finanszírozás formája
A

B

1.

Kód

Euró

2.

01

1 690 950 743

3.

02

91 071 429

4.

Összesen:

1 782 022 172

23203
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A Kormány 1877/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő
intézkedésekről és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Társadalmi Megújulás Operatív
Program forrásainak maradéktalan felhasználása érdekében szükséges pénzügyi eszközök kihelyezésre javasolt
forrásainak összegéről, figyelembe véve a hazai költségvetési forrásból megvalósult projektek európai uniós forrásra
történő utólagos elszámolását is.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 15.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat] 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
4. Az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
3.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa)
E:3 mezőjében a „4,46” szövegrész helyébe a „64,46” szöveg,
ab)
F:3 mezőjében a „186,30” szövegrész helyébe a „246,30” szöveg,
ac)
A:4–F:4 mezőjében a „21,76” szövegrész helyébe a „81,76” szöveg,
b)
3.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:3 mezőjében a „23,52” szövegrész helyébe a „83,52” szöveg,
bb)
D:3 mezőjében a „261,19” szövegrész helyébe a „321,19” szöveg,
c)
3.3.1. pontjában foglalt táblázat G:56 mezőjében a „4,46” szövegrész helyébe a „64,46” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1877/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz
Az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet 3.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:
(A)
(1.)
(2.)

(Konstrukció
kódja)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)]

(Konstrukció neve)
(2011.)

(2012.)

(2013.)

(A konstrukció célja)
(2014.)

(2015.)

(I)

(J)

(A konstrukció szakmai

(A konstrukció szakmai tartalma

tartalmáért felelős

tekintetében feladatkörrel

miniszter)

rendelkező további miniszter)

„
A konstrukció célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű

Az Arany János
48a.

3.3.18

Tehetséggondozó Program

0,00

0,00

0,00

0,00

11,90

projektjeinek támogatása

3.3.19

Rendszer projektjeinek

0,00

0,00

0,00

0,00

16,90

0,00

0,00

0,00

0,00

11,20

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

támogatása
Útravaló-MACIKA
48c.

3.3.20

Ösztöndíjprogram
projektjeinek támogatása

48d.

3.3.21

A Nemzeti Tehetség Program
projektjeinek támogatása

2015 között hazai költségvetésből megvalósításra került projektek

emberi erőforrások
minisztere

–

támogatása.

Az Integrációs Pedagógiai
48b.

tanulók iskolai sikerességének elősegítését támogató, 2007 és

A konstrukció célja az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2007. és

emberi erőforrások

2015. között megvalósításra került programjainak támogatása

minisztere

A konstrukció célja Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram 2007. és
2015. között megvalósításra került programjainak támogatása
A Nemzeti Tehetség Program 2007. és 2015. között megvalósításra
került programjainak támogatása

emberi erőforrások
minisztere
emberi erőforrások
minisztere

–

–

–
”
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A Kormány 1878/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő
intézkedésekről, a program 1–3. prioritása keretében támogatott egyes projektek támogatásának
növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program forrásainak maradéktalan felhasználása érdekében szükséges pénzügyi eszközök kihelyezésre
javasolt forrásainak összegéről, figyelembe véve a hazai költségvetési forrásból megvalósult projektek
európai uniós forrásra történő utólagos elszámolását is,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 15.
b)
hozzájárul, hogy az a) alpont figyelembevételével a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pénzügyi
eszköz konstrukciói keretösszegéből legfeljebb 10 milliárd forint 2015. december 31-ig a forráskezelő
szervezet részére átutalásra kerüljön a végső kedvezményezetti igények, részükre történő kihelyezések
összegének ismerete nélkül.
2. A Kormány
a)
jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
b)
hozzájárul az a) alpontban meghatározott projektek támogatási szerződése 1. melléklet szerinti
módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
1. melléklet szerint
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 [a továbbiakban: 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat] 1. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
5. Az 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
1.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa)
D:3 mezőjében a „10,17” szövegrész helyébe a „9,80” szöveg,
ab)
E:3 mezőjében az „5,08” szövegrész helyébe a „34,28” szöveg,
ac)
F:3 mezőjében a „41,62” szövegrész helyébe a „70,45” szöveg,
ad)
A:4–F:4 mezőjében a „14,44” szövegrész helyébe a „43,27” szöveg,
b)
1.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:3 mezőjében a „15,58” szövegrész helyébe a „44,41” szöveg,
bb)
D:3 mezőjében a „175,89” szövegrész helyébe a „204,72” szöveg,
c)
1.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca)
G:5 mezőjében az „1,80” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg.
cb)
B:8a. mezőjében az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos
Agóra-fejlesztés” szövegrész helyébe a „Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének
infrastrukturális erősítése” szöveg,
cc)
G:8a. mezőjében a „0,80” szövegrész helyébe az „1,30” szöveg,
cd)
F:17 mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,00” szöveg,
ce)
F:18 mezőjében a „10,17” szövegrész helyébe a „9,80” szöveg,
cf )
G:18 mezőjében az „5,08” szövegrész helyébe a „34,28” szöveg,
d)
2.2.1. pontjában foglalt táblázat
da)
E:3 mezőjében a „23,46” szövegrész helyébe az „51,66” szöveg,
db)
F:3 mezőjében a „121,88” szövegrész helyébe a „150,08” szöveg,
dc)
A:4–F:4 mezőjében az „52,72” szövegrész helyébe a „80,92” szöveg,
e)
2.2.2. pontjában foglalt táblázat
ea)
C:3 mezőjében a „39,71” szövegrész helyébe a „67,91” szöveg,
eb)
D:3 mezőjében a „374,40” szövegrész helyébe a „402,60” szöveg,
f)
2.3.1. pontjában foglalt táblázat G:14 mezőjében a „23,46” szövegrész helyébe az „51,66” szöveg,
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

3.2.1. pontban foglalt táblázat
ga)
B:3 mezőjében a „42,38” szövegrész helyébe a „41,73” szöveg,
gb)
E:3 mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe az „5,58” szöveg,
gc)
F:3 mezőjében az „52,43” szövegrész helyébe az „56,83” szöveg,
gd)
A:4–F:4 mezőjében az „5,18” szövegrész helyébe a „9,58” szöveg,
3.2.2. pontban foglalt táblázat
ha)
A:3 mezőjében a „83,25” szövegrész helyébe a „82,60” szöveg,
hb)
C:3 mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe az „5,58” szöveg,
hc)
D:3 mezőjében a „93,34” szövegrész helyébe a „97,74” szöveg,
3.3.1. pontjában foglalt táblázat
ia)
D:3 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe az „5,35” szöveg,
ib)
G:14 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „0,05” szöveg,
ic)
D:15 mezőjében a „42,38” szövegrész helyébe a „41,73” szöveg,
id)
G:15 mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe az „5,58” szöveg,
4.2.1. pontban foglalt táblázat
ja)
E:3 mezőjében a „4,75” szövegrész helyébe a „4,52” szöveg,
jb)
F:3 mezőjében az „5,49” szövegrész helyébe az „5,26” szöveg,
4.2.2. pontban foglalt táblázat
ka)
C:3 mezőjében a „4,75” szövegrész helyébe a „4,52” szöveg,
kb)
E:3 mezőjében a „18,55” szövegrész helyébe a „18,32” szöveg,
4.3.1. pontjában foglalt táblázat
la)
G:3 mezőjében a „3,55” szövegrész helyébe a „4,52” szöveg,
lb)
G:4 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe a „0,00” szöveg

lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1878/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz
1. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. és 2. prioritása keretében támogatott projektek költségnövekményéről:
A

B

C

D

1.

3.

F

Projekt elszámolható közkiadás
Projekt azonosító

2.

E

Projekt megnevezése

száma

TIOP-1.1.3-12/12013-0001

Támogatást igénylő neve

G

H

önerő része

Projekt megnövelt

Költségnövekmény

I
Projekt megnövelt
elszámolható

támogatás része

önerő része

támogatás része

(Ft)

(Ft)

legfeljebb (Ft)

6 000 000 000

0

1 200 000 000

0

7 200 000 000

7 200 000 000

Orosházi Kórház

1 585 068 727

176 118 747

61 441 824

6 826 869

1 646 510 551

1 829 456 167

Pécsi Tudományegyetem

1 999 991 473

0

281 397 920

0

2 281 389 393

2 281 389 393

Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban

Nemzeti Információs

(Központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási

Infrastruktúra Fejlesztési

hálózatban)

Intézet

legfeljebb

támogatása (Ft)

közkiadása (Ft)

J

Szerződésmódosítás
határideje

(Ft)

2015.
december 15.

Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá
4.

TIOP-2.2.4-09/1-

kapcsolódó korszerű egészségügyi reform

2010-0004

megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat

2015.
december 15.

Kórházában
5.

TIOP-2.2.6-12/1A-

Janus Pannonius Program–Dél-Dunántúli

2013-0001

Regionális Onkológiai Centrum kialakítása Pécsett

2015.
december 15..

2. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 3. prioritása keretében támogatott projekt többlettámogatásáról:
A

B

C

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt
1.

azonosító
száma

D

E

Projekt támogatása

Többlettámogatás

(Ft)

(Ft)

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

H
Szerződésmódosítás
határideje

A projekt célja korai intervenciós és fogyatékos
személyek rehabilitációs központjának létrehozása
2.

Komplex rehabilitáció

2013-0001

Gárdonyban

Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Agárdon. A projekt az aktív életre való felkészítésre
2 250 000 000

50 000 000

2 300 000 000

helyezi a hangsúlyt, és ezzel elősegíti, hogy
a mozgáskorlátozottak társadalomba való
reintegrálására a lehető legnagyobb önállóság
elérésével kerüljön sor.

2015. december 15.
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Pro Rekreatione Közhasznú
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2. melléklet az 1878/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz
1. Az 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet 1.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(1.)
(Konstrukció
(2.)

kódja)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

(A konstrukció

(Mrd Ft)]

szakmai tartalma

(Konstrukció neve)

(A konstrukció célja)
(2011.)

(2012.)

(2013.)

(2014.)

(2015.)

(A konstrukció szakmai

tekintetében

tartalmáért felelős miniszter)

feladatkörrel
rendelkező további
miniszter)

„

3a.

1.1.1.A-15/1

Köznevelési intézmények
tantermi informatikai
eszközeinek modernizációja

0,00

0,00

0,00

0,00

12,50

A konstrukció célja a köznevelési
intézmények informatikai eszközeinek
modernizációja az elavult eszközök
cseréjével, szükség szerint új eszközök
beszerzésével a korszerű oktatási
feltételek biztosítása érdekében.

emberi erőforrások
minisztere

–

”
2. Az 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet 1.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 17a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(1.)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

kódja)

szakmai tartalma

(Konstrukció neve)

(A konstrukció célja)
(2011.)

(2012.)

(2013.)

(J)
(A konstrukció

(Mrd Ft)]
(Konstrukció

(2.)

(C)

[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

(2014.)

(2015.)

(A konstrukció szakmai

tekintetében

tartalmáért felelős miniszter)

feladatkörrel
rendelkező további
miniszter)

„

17a.

1.3.4.-15/1

Felsőoktatás struktúraváltása
és levéltárak oktatási célú
fejlesztése

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

A konstrukció keretében a 2007–2015
között a felsőoktatási beruházásokkal
összefüggő struktúra-átalakítási,
levéltári, valamint közneveléshez
kapcsolódó, formális, nem formális
és informális képzési lehetőségeket
biztosító levéltári infrastrukturális
projektek kerülhetnek áttekintésre és
beemelésre

emberi erőforrások
minisztere

–

23209

”

(A)
(1.)
(2.)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
(Konstrukció
kódja)

kerete (Mrd Ft)]

(Konstrukció neve)
(2011.)

(2012.)

(2013.)

A konstrukció célja

(I)

(J)

A konstrukció

(A konstrukció szakmai

szakmai

tartalma tekintetében

tartalmáért felelős

feladatkörrel rendelkező

miniszter

további miniszter)

(2014.)

(2015.)

0,00

1. Az új konstrukció esetében a 2007–2015 között
nem uniós forrásból megvalósult, korábbi kórházi
infrastrukturális beruházás támogatása történhet meg.
2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztéseinek
keretében a prioritás célkitűzéseit szem előtt tartó,
23,20
ahhoz kapcsolódó fejlesztések, nem építési engedély
köteles (vagy amennyiben építési engedély köteles,
úgy a jogerős építési engedély már rendelkezésre
áll) építések, felújítások, átalakítások, valamint
a kapcsolódó szolgáltatások támogatása.

emberi
erőforrások
minisztere

–

0,00

A konstrukció célja, hogy az otthoni szakápolási
szolgáltatási szektorban működő vállalkozások
alaptevékenységéhez kötődő gép, műszer, egyéb
infrastruktúra és humán kapacitás minőségi fejlesztése
visszatérítendő támogatás igénybevétele mellett
valósuljon meg.

emberi
erőforrások
minisztere

nemzetgazdasági
miniszter

23210

3. Az 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. és 10b. sorokkal egészül ki:

„

10a.

10b.

2.2.8.A.

Egészségügyi infrastruktúra
fejlesztések

2.2.9.

Az otthoni szakápolás
kialakítandó rendszerében
működő szolgáltatók
eszközeinek, orvosi
gép-műszer beszerzéseinek
támogatása pénzügyi
eszköz biztosításával

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

”
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(A)
(1.)
(2.)

(Konstrukció
kódja)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete (Mrd Ft)]

(Konstrukció neve)
(2011.)

(2012.)

(2013.)

A konstrukció célja

(2014.)

(2015.)

(I)

(J)

A konstrukció szakmai

(A konstrukció szakmai tartalma

tartalmáért felelős

tekintetében feladatkörrel

miniszter

rendelkező további miniszter)

emberi
erőforrások
minisztere

nemzetgazdasági
miniszter

„

2a.

3.1.2.

A duális rendszerű
felsőoktatás és szakképzés
területén vállalati tanműhely
létesítés, vagy -fejlesztés
támogatása

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

A konstrukció célja a szakképzés és
felnőttképzés keretén belül a duális
képzésben résztvevő vállalkozásként működő
tanműhelyek infrastrukturális fejlesztéseihez
hitel biztosítása.
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4. Az 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet 3.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

”
5. Hatályát veszti az 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet 1.3.1. pontjában foglalt táblázat 6. sora.
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A Kormány 1879/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése” című) projekt
támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja a KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú, „Fotovoltaikus erőmű létesítése” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b)
hozzájárul a projekt 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. december 10.
c)
hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 15.
d)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a projekteknek a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programból (a továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról és a KEHOP
2016. évre szóló éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a Környezet és Energia
Operatív Program
da)
finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot,
db)
egyes prioritásai esetén a forrásfelhasználás várható mértéke meghaladná a 110%-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 4.3.1. pontjában foglalt táblázat
a)
E:8 mezőjében a „92,76” szövegrész helyébe a „91,26” szöveg,
b)
E:9 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe az „5,00” szöveg
lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

2.

A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

KEOP-4.11.0/152015-0001

Fotovoltaikus
erőmű létesítése

MVM Hungarowind
Szélerőmű Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű
Társaság

D

E

Projekt támogatása

Többlettámogatás

(Ft)

(Ft)

3 500 000 000

1 500 000 000

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

5 000 000 000

A projekt keretében 7 MWh fotovoltaikus
erőmű létesül Pécsett, a pécsi hőerőmű
területén. A megvalósuló projekt közcélú,
nem jövedelemtermelő, a megtermelt
energiát közérdekből, haszonszerzési cél
nélkül állítja elő. A hálózatra csatlakozó
napelemes erőmű az ellátási szerződésben
szereplő tagok villamosenergia-igényének
részbeni vagy teljes kielégítése céljából állít
elő villamos energiát. A többlettámogatás
eredményeként – 500 000 Ft/kWh
fajlagos költséget alapul véve – további
3 MWh termelői kapacitás kiépítése válik
lehetségessé.
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1. melléklet az 1879/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1880/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek
támogatásának növeléséről, kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról, valamint a Környezet és
Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
b)
hozzájárul az 1. és 2. melléklet szerinti projektek többlettámogatása vonatkozásában
a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 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:
az 1. és a 2. melléklet szerint
c)
hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek vonatkozásában a támogatói okirat módosításához az 1. melléklet
szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
d)
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
da)
finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot,
db)
egyes prioritásai esetén a forrásfelhasználás várható mértéke meghaladná a 110%-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)
5.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa)
C:3 mezőjében a „119,32” szövegrész helyébe a „122,63” szöveg,
ab)
D:3 mezőjében a „211,46” szövegrész helyébe a „214,76” szöveg,
ac)
A:4–D:4 mezőjében a „117,62” szövegrész helyébe a „120,93” szöveg,
b)
5.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
A:3 mezőjében a „222,90” szövegrész helyébe a „258,18” szöveg,
bb)
B:3 mezőjében az „50,07” szövegrész helyébe a „18,10” szöveg,
bc)
C:3 mezőjében a „272,97” szövegrész helyébe a „276,28” szöveg,
c)
5.3.1. pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében a „79,32” szövegrész helyébe a „82,63” szöveg,
d)
5.3.3. pontjában a „117,62” szövegrész helyébe a „120,93” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

Projekt

1.

azonosító

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

száma

2.

3.

KEOP-5.6.0/
E/15-20150011

KEOP-5.6.0/
E/15-20150035

Energia-megtakarítást
célzó egészségügyi
eszközbeszerzés a győri
Petz Aladár Megyei Oktató
Kórházban

Ceglédi Toldy Ferenc
Kórház és Rendelőintézet
röntgensugárzáson alapuló
diagnosztikai eszközeinek
beszerzése

Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház, Győr

Toldy Ferenc Kórház és
Rendelőintézet

D

E

Projekt

Többlet-

támogatása

támogatás

(Ft)

(Ft)

139 440 920

598 984 588

29 464 000

731 042 734

F

G

H

Projekt
megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

Kötelezettségvállalás
határideje

(Ft)

I
Támogatói okirat
módosításának
határideje

168 904 920

A projekt célja az elavult
képalkotó diagnosztikai eszköz új
CT-berendezésre történő cseréjével
egyrészt az energia felhasználásának
csökkentése, másrészt a kórház
eszközparkjának modernizálása. A
támogatást igénylő gondoskodik
az új berendezés minél hosszabb
élettartama érdekében, a pályázat
fenntartási időszakának végéig tartó,
a napi működtetéshez szükséges
tervszerű, megelőző karbantartás
ellátásáról.

2015. december 10.

2015. december 14.

1 330 027 322

A pályázat keretében cserélni kívánt
eszközökön felül a támogatást
igénylő további meglévő és
elavult képalkotó diagnosztikai
eszközöket kíván cserélni az alábbi
berendezésekre:
- 3 db C-íves sebészeti képerősítő,
- 3 db direkt digitális mobil röntgen,
- 2 db padlóvezetékes röntgencsöves
direkt digitális röntgen,
- 2 db távirányításos átvilágító
felvételi röntgen,
- 2 db fogászati röntgenberendezés
digitalizálóval.

2015. december 10.

2015. december 14.
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1. melléklet az 1880/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz
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5.

KEOP-5.6.0/
E/15-20150043

KEOP-5.6.0/
E/15-20150044

Energia megtakarítást
célzó fejlesztés a Bajcsy
Zsilinszky Kórház és
Rendelőintézetben a
radiológiai géppark
modernizálása

Energiamegtakarítást
célzó beruházás az
Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézetben

Egyesített Szent
István és Szent László
Kórház-Rendelőintézet

Bajcsy-Zsilinszky Kórház
és Rendelőintézet

Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézet

607 494 100

1 067 345 406

224 153 500

539 048 960

646 100 000

100 000 000

1 146 543 060

2015. december 10.

2015.december 14.

1 713 445 406

A pályázat keretében cserélni kívánt
eszközökön felül a támogatást
igénylő további meglévő és
elavult képalkotó diagnosztikai
eszközöket kíván cserélni az alábbi
berendezésekre:
- 1 db angiográfiás
röntgenberendezés,
- 1 db haemodinamikai
röntgenmunkahely.

2015. december 10.

2015.december 14.

324 153 500

A pályázat keretében cserélni kívánt
eszközökön felül a támogatást
igénylő további meglévő és
elavult képalkotó diagnosztikai
eszközöket kíván cserélni az alábbi
berendezésekre:
- 1 db felvételező digitális átvilágító
röntgen és kiértékelő,
- 1 db digitális C-íves átvilágító
röntgen.

2015. december 10.

2015.december 14.
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6.

KEOP-5.6.0/
E/15-20150039
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4.

Egyesített Szent
István és Szent László
Kórház-Rendelőintézet
röntgensugárzáson alapuló
diagnosztikai eszközök
beszerzése

A pályázat keretében cserélni kívánt
eszközökön felül a támogatást
igénylő további meglévő és
elavult képalkotó diagnosztikai
eszközöket kíván cserélni az alábbi
berendezésekre:
1.) Szent László Kórház telephely:
- 1 db digitális felvételi
röntgenberendezés,
- 2 db digitális mobil
röntgenberendezés,
- 1 db röntgen leletező
munkaállomás,
2.) Merényi Gusztáv Kórház telephely:
- 2 db digitális felvételi
röntgenberendezés,
- 1 db digitális mobil
röntgenberendezés,
- 1 db röntgen leletező
munkaállomás,
- 2 db C-íves sebészeti digitális
röntgen képerősítő.

8.

9.

KEOP-5.6.0/
E/15-20150055

KEOP-5.6.0/
E/15-20150059

KEOP-5.6.0/
E/15-20150069

„Hagyjátok magatok
mögött a tegnap álmait“
– Egészségügyi eszközök
energia-megtakarítást
célzó beszerzése a Szent
János Kórházban

Energia-megtakarítást
célzó röntgen készülékek
beszerzése a győri Petz
Aladár Megyei Oktató
Kórházban

Gróf Esterházy Kórház
és Rendelőintézeti
Szakrendelő

Szent János Kórház és
Észak-Budai Egyesített
Kórházak

Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház, Győr

178 115 723

1 100 364 830

716 340 198

72 009 000

265 125 200

279 232 360

250 124 723

A pályázat keretében cserélni kívánt
eszközökön felül a támogatást
igénylő további meglévő és elavult
képalkotó diagnosztikai eszközt kíván
cserélni az alábbi berendezésre:
- 1 db digitális mammográf készülék.

2015. december 10.

2015. december 14.

1 365 490 030

A pályázat keretében cserélni kívánt
eszközökön felül a támogatást
igénylő további meglévő és
elavult képalkotó diagnosztikai
eszközöket kíván cserélni az alábbi
berendezésekre:
- 3 db C-íves képerősítő,
- 1 db digitális tüdőszűrő berendezés
működtetéséhez szükséges leletező
munkaállomás,
- 3 db radiológiai berendezésekkel
kompatibilis másodkonzol,
- 3 db kiemelt klinikusi másodkonzol,
- 2 db radiológiai archiváló
másodkonzol,
- 3 db radiológiai berendezéshez
szükséges röntgengépekkel
kompatibilis, DICOM (Digitális
képkezelés és kommunikáció az
orvostudományban szabványok)
képet előállító másodkonzol,
- 2 db radiológiai berendezéshez
szükséges röntgen kiolvasó.

2015. december 10.

2015.december 14.

995 572 558

A projekt célja az elavult
képalkotó diagnosztikai eszköz
új röntgenberendezésre történő
cseréjével egyrészt az energia
felhasználásának csökkentése,
másrészt a kórház eszközparkjának
modernizálása. A támogatást igénylő
gondoskodik az új berendezés minél
hosszabb élettartama érdekében,
a pályázat fenntartási időszakának
végéig tartó, a napi működtetéshez
szükséges tervszerű, megelőző
karbantartás ellátásáról.

2015. december 10.

2015. december 14.
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7.

Egészségügyi eszközök
energia-megtakarítást
célzó beszerzése a
Gróf Eszterházy Kórház
és Rendelőintézeti
Szakrendelő részére
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11.

12.

KEOP-5.6.0/
E/15-20150092

KEOP-5.6.0/
E/15-20150096

Energiatakarékos
kardiológiai röntgen
angiográfia berendezés
beszerzése a balatonfüredi
Állami Szívkórházba

Röntgen berendezések
energia-megtakarítást
eredményező
cseréje a Heim Pál
Gyermekkórházban

Heim Pál Gyermekkórház

Felső-Szabolcsi Kórház

179 935 140

975 386 416

450 408 971

59 289 950

318 770 000

429 768 000

239 225 090

2015. december 10.

2015. december 14.

1 294 156 416

A pályázat keretében cserélni kívánt
eszközökön felül a támogatást
igénylő további meglévő és
elavult képalkotó diagnosztikai
eszközöket kíván cserélni az alábbi
berendezésekre:
- 1 db digitális mennyezeti sínes
felvételi röntgen,
- 1 db digitális mobil rtg
(radioizotópos termoelektromos
generátor) berendezés,
- 1 db fogászati digitális panoráma
röntgen.

2015. december 10.

2015. december 14.

880 176 971

A pályázat keretében cserélni kívánt
eszközökön felül a támogatást
igénylő további meglévő és
elavult képalkotó diagnosztikai
eszközöket kíván cserélni az alábbi
berendezésekre:
- 1 db multifunkciós digitális felvételi
átvilágító berendezés,
- 1 db mennyezeti rögzítésű digitális
felvételi röntgen fali állványzattal,
- 1 db fogászati panoráma röntgen.

2015. december 10.

2015. december 14.
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Egészségügyi eszközök
energia-megtakarítást
célzó beszerzésének
támogatása a
Felső-Szabolcsi Kórházban,
2. szakasz

Állami Szívkórház
Balatonfüred
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10.

KEOP-5.6.0/
E/15-20150088

A projekt célja az elavult
képalkotó diagnosztikai eszköz
új röntgenberendezésre történő
cseréjével egyrészt az energia
felhasználásának csökkentése,
másrészt a kórház eszközparkjának
modernizálása. A támogatást igénylő
gondoskodik az új berendezés minél
hosszabb élettartama érdekében,
a pályázat fenntartási időszakának
végéig tartó, a napi működtetéshez
szükséges tervszerű, megelőző
karbantartás ellátásáról.

A

B

C

Projekt

1.

azonosító

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

száma

2.

KEOP-5.6.0/
E/15-20150098

Egészségügyi eszközök
energia-megtakarítást
célzó beszerzése az
Országos Onkológiai
Intézetben

Országos Onkológiai
Intézet

D

E

Projekt

Többlet-

támogatása

támogatás

(Ft)

(Ft)

805 402 250

31 750 000

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Kötelezettségvállalás határideje

Projekt
megnövelt
támogatása
(Ft)

837 152 250

A pályázat keretében cserélni kívánt eszközökön felül a
támogatást igénylő további meglévő és elavult képalkotó
diagnosztikai eszközt kíván cserélni az alábbi berendezésre:
- 1 db digitális röntgen átvilágító (Flat paneles).

2015. december 10.
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2. melléklet az 1880/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1881/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.8-14-2015-0002 azonosító számú („Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) projekt
akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról, a projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalásról és
a támogatási szerződés megkötéséről
A Kormány
1. jóváhagyja a TIOP-2.2.8-14-2015-0002 azonosító számú, „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című,
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektet (a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,
2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

TIOP-2.2.8-142015-0002

B

C

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

D

E

Projekt támogatása legfeljebb
(közkiadás összege)

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

Infrastrukturális
fejlesztések
megvalósítása

Állami Egészségügyi Ellátó Központ mint
konzorciumvezető, és
Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem,
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr, Kaposvári
Egyetem, Felső-szabolcsi Kórház, Bács-Kiskun
Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza,
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet

15 000 000 000

A projekt közvetlen célja az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
követelményei teljesítésének elősegítése.
A projekt további célja egyes
fekvőbeteg-ellátó intézmények esetében
a működési költségek csökkentése
érdekében a kiszervezett egészségügyi
szolgáltatások kiváltása eszközbeszerzéssel
– költséghatékony és fenntartható módon.
Emellett a projekt közvetlen célja az állami
fenntartású kórházak számára
a betegellátását segítő eszközök (beleértve
ápolási eszközök, informatikai eszközök,
műszerek) egységes beszerzése.
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1. melléklet az 1881/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1882/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról
szóló 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet végrehajtása során a rendőrség 2015. október 17. nap és
2015. október 28. nap közötti időszakban felmerült kiadásainak megtérítéséről
A Kormány jóváhagyja, hogy a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon ideiglenesen visszaállított
határellenőrzés során a 2015. október 17. nap és 2015. október 28. nap között felmerült kiadások megtérítése
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím
terhére kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2015. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1883/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
az Európa Tanács Sportversenyek Tiltott Befolyásolásáról szóló Egyezménye szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az Európa Tanács Sportversenyek Tiltott Befolyásolásáról szóló Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény)
bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat előadójának
az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1884/2015. (XII. 2.) Korm. határozata
a Magyarország és Spanyolország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
A Kormány
1. egyetért a Magyarország és Spanyolország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
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4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 110/2015. (XII. 2.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről
szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki
együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon résztvevő 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, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 111/2015. (XII. 2.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a belügyminiszter előterjesztésére megállapítom, hogy
Simonné dr. Berta Krisztinának, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása – a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel –
2015. november 17-ei hatállyal megszűnt.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 112/2015. (XII. 2.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy
Szalay-Bobrovniczky Vincének,
a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdés a) pontja alapján – más fontos beosztásba történő áthelyezésére tekintettel
– 2015. november 30-ai hatállyal –
megszűnt.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 113/2015. (XII. 2.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy
dr. Wetzel Tamásnak, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása más vezetői munkakörbe történt
áthelyezésére tekintettel
– 2015. november 14-ei hatállyal –
megszűnt.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

