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III. Kormányrendeletek

A Kormány 376/2015. (XII. 7.) Korm. rendelete
a SURJÁNY-HUS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag 
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a 
alapján a SURJÁNY-HUS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” gazdasági társaságot 
(székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 22., cégjegyzékszáma: 01-09-880560) stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  SURJÁNY-HUS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás 
alatt” gazdasági társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet esetében a Cstv. 65–67. §-át 
kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 10/2015. (XII. 7.) MEKH rendelete
a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték 
betáplálási-kiadási pontján a havi megszakítható kapacitások felajánlási határidejéről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 6.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az  e  rendeletben használt fogalmakat a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a  felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályok, valamint a  földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat 
szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a  715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet kiegészítéséről szóló 984/2013/EU bizottsági rendelet alapján kell értelmezni.

2. §  A  nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási 
pontjára a  szállítási rendszerüzemeltető a  havi megszakítható kapacitásokat az  adott hónap első naptári napját 
megelőző harmadik munkanapon köteles lekötésre felajánlani.

3. §  Ez a rendelet 2015. december 8-án lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 1/2015. (XII. 7.) MK rendelete
a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 78.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a) a Miniszterelnöki Kabinetiroda,
b) a miniszterelnök kabinetfőnöke által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv,
c) a  miniszterelnök kabinetfőnöke által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem 

minősülő költségvetési szerv.

2. §  A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a  továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a  Polgári Törvénykönyv 
szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, 
a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. §  A foglalkoztató szervezetnél
a) a gazdasági vezető,
b) a belső ellenőr,
c) az integritás tanácsadó,
d) a biztonsági vezető,
e) az informatikai vezető,
f ) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,
g) a titkos ügykezelő,
h) az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős személy,
i) a rendszerbiztonsági felügyelő,
j) a rendszeradminisztrátor,
k) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező
munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. §  A  foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a  Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses 
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül
a) ha a  jogviszony a  foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a  foglalkoztató szervezet 

közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával 
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
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5. §  A  foglalkoztató szervezetnél a  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a  4.  § a)  pontja és 
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

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

  Rogán Antal s. k.,
  miniszterelnök kabinetfőnöke

1. melléklet az 1/2015. (XII. 7.) MK rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A)  Miniszterelnöki Kabinetiroda hivatali szervezete

 1. A Miniszterelnöki Kabinetirodánál
1.1. a miniszteri kabinet, a miniszteri titkárság valamennyi munkaköre
1.2. az állami vezetők kabinetének, titkárságának valamennyi munkaköre
1.3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető
1.4. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó
1.5. belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
1.6. az iratkezelési és belső adatvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
1.7. a protokoll és rendezvényszervezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
1.8. a jogszabály-előkészítéssel foglalkozó szervezeti egység valamennyi munkaköre
1.9. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

B)  Központi hivatalok

 1. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál
1.1. közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

A belügyminiszter 62/2015. (XII. 7.) BM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 13.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:12 mező 5. pontja.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 62/2015. (XII. 7.) BM rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(1 A B C D E F)

(12 256501 Víz, környezeti és 
természeti katasztrófa 

kárelhárítás)

„Az előirányzat felhasználható
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján 
az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes 
mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat 
ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és 
természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett 
védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő 
többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő 
feladatokra, ideértve a védekezési időszak 
elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő 
hajók üzemeltetése során jelentkező költségeket, 
külön kormánydöntés alapján preventív feladatok 
elvégzésére,
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek 
biztosítására,
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a 
személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő 
járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet 
felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, 
valamint a károsodott eszközök visszapótlásával 
kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, 
tevékenységekre,
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél 
és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási 
programok saját erő költségeire, az előirányzatból 
nyújtott támogatást az irányító/középirányító szerv 
a védekezésben részt vevő irányított költségvetési 
szervek, továbbá a BM OKF az önkéntes tűzoltó 
és mentőszervezetek részére a támogatást 
továbbadhatja,
5. a mezőgazdasági vízszolgáltatással kapcsolatban 
a 2015. július 1-től 2015. december 31-ig tartó 
időszakban felmerült költségekre, ezen belül 
öntözésre, rizstelepek elárasztására, valamint 
halastavak feltöltésére, legfeljebb 134,8 millió forint 
összegig.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 520/2015. (XII. 7.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel Jelinekné dr. Durkó Mária Annát 2016. január 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2015. november 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06429-3/2015.

A köztársasági elnök 521/2015. (XII. 7.) KE határozata
bírói kinevezésről

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

Budapest, 2015. november 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06429-4/2015.

A köztársasági elnök 522/2015. (XII. 7.) KE határozata
bírói kinevezésről

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

Budapest, 2015. november 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06429-5/2015.
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A köztársasági elnök 523/2015. (XII. 7.) KE határozata
bírói kinevezésről

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

Budapest, 2015. november 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06429-6/2015.

A köztársasági elnök 524/2015. (XII. 7.) KE határozata
bírói kinevezésről

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

Budapest, 2015. november 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06429-7/2015.

A köztársasági elnök 525/2015. (XII. 7.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Nagy Lászlóné  
dr. Csernák Hajnalkát 2015. december 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2015. november 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06429-8/2015.
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A köztársasági elnök 526/2015. (XII. 7.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Surányi Katalint 
2015. december 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2015. november 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06429-9/2015.

A köztársasági elnök 527/2015. (XII. 7.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bors Csabát 
2016. január 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2015. november 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06429-10/2015.
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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.
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