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III. Kormányrendeletek

A Kormány 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelete
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott közbeszerzések, szerződések és szerződésmódosítások 
indokoltságának vizsgálata, és a  közbeszerzési eljárások, valamint a  rendelet hatálya alá tartozó szerződések, 
illetve szerződésmódosítások szabályosságának ellenőrzése a közbeszerzésekért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) feladata. Ennek keretében ellátja a  közbeszerzési eljárások indokoltságának és szabályosságának 
megítélésével, a központi ellenőrzés koordinálásával, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésével, valamint a rendelet 
hatálya alá tartozó szerződések, szerződésmódosítások ellenőrzésével és engedélyezésével összefüggő feladatokat. 
A szabályossági ellenőrzés keretében minőségellenőrzési tanúsítvány kerül kiállításra. A miniszter e rendelet hatálya 
alá tartozó közbeszerzési eljárások folyamatba épített ellenőrzését az 5. és 6. §-ban foglaltak szerint látja el.”

2. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott személyek vagy szervek a  közbeszerzéseik megkezdését 
megelőzően, a 4. §-ban foglaltak szerint a miniszter hozzájárulását kötelesek kérni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztést tartalmazó kérelmet minden évben 
legkésőbb november 30-án, munkaidő végéig kell benyújtani. Az  e  határidőn túl beérkezett előterjesztések 
esetében a 4/A. § szerinti határidőket a következő év első munkanapjától kell számítani.
(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  miniszter kivételes esetben, a  beszerzés kiemelt indokoltságának és rendkívüli 
sürgősségének mérlegelése alapján engedélyezheti a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn túl beérkezett 
előterjesztések ellenőrzését a 4/A. § szerinti határidők alkalmazásával.”

3. § (1) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően az  érintett szervezet a  keretmegállapodásos eljárás 
második részének lefolytatása során az (5) és (6) bekezdés szerint köteles eljárni.”

 (2) A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az érintett szervezet a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint kötött keretmegállapodásokból a miniszter 
előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést kezdeményezhet.”

4. §  A Rendelet 4/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A miniszter hozzájárulása annak közlésétől számított 90 napig érvényes.”

5. §  A Rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az érintett szervezet a 4. § (1) bekezdése szerinti eljárásban az ajánlati, az ajánlattételi vagy a részvételi felhívást 
annak megjelenésétől vagy megküldésétől számított 5 munkanapon belül megküldi a delegált megfigyelőnek.”

6. §  A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott személyek vagy szervek kötelesek a  6.  melléklet szerinti 
előterjesztés benyújtásával egyeztetést kezdeményezni a miniszterrel, az általuk lefolytatott közbeszerzési eljárások 
ajánlati szakaszában az  eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését 
megelőzően legalább 17 nappal.
(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni a miniszter részére 
a  bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a  nyertes ajánlatot vagy nyertes ajánlatokat, a  hiánypótlásokat, 
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a felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási 
jegyzőkönyvet, az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezést, valamint a miniszter által kért további iratokat.
(3) A  4.  § (2) és (5)  bekezdése szerinti eljárás esetén az  érintett szervezet köteles megküldeni a  miniszter részére 
a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlatot vagy nyertes ajánlatokat, a hiánypótlásokat, 
a  felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az  ezekre adott válaszokat, továbbá az  összegezést és adott esetben 
a  tárgyalási jegyzőkönyvet, az  eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő 
megküldését megelőzően legalább 17 nappal.
(4) A  miniszter 15 napon belül állást foglal az  adott közbeszerzésről. Az  ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 
a miniszter állásfoglalásának kézhezvételét követően küldhető meg az ajánlattevők részére.
(5) Amennyiben a miniszter a (4) bekezdésben meghatározott időn belül nem közli döntését az érintett szervezettel, 
az írásbeli összegzés az ajánlattevők részére megküldhető.”

7. §  A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  rendelet szerinti eljárás azon szerződésmódosításokra terjed ki, amelyek esetében a  szerződésben 
foglalt ellenérték a  módosítás eredményeként az  eredeti értéket több mint három százalékkal meghaladná. 
Az  érintett szervezet az  ilyen szerződésmódosítás megkötéséhez a  módosítást 15 munkanappal megelőzően 
köteles a  miniszter jóváhagyását kérni. Az  érintett szervezet a  szerződést, a  módosítás tervezetét és indokolását, 
a módosításra vonatkozó fedezetigazolást, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles 
a miniszter részére a módosítás jóváhagyására irányuló kérelemmel együtt megküldeni.”

8. § (1) A Rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet
lép.

 (2) A Rendelet az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

9. §  A Rendelet
1. 1.  § (2)  bekezdésében az  „a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseire, 

a  Külügyminisztérium állami protokoll feladatokkal összefüggő beszerzéseire” szövegrész helyébe  
az  „a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek 
beszerzéseire, a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
állami protokoll feladatokkal összefüggő beszerzéseire” szöveg,

2. 4/A.  § (2) és (4)  bekezdésében, 4/B.  §-ában, 5.  § (1)  bekezdésében, 8.  §-ában, 9.  § (4) és (5)  bekezdésében, 
10.  §-ában, 12.  § (2)  bekezdésében, 12/A.  §-ában, 13/A.  §-ában, 14.  §-ában a „nemzeti fejlesztési miniszter” 
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

3. 4.  § (1), (2) és (5)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében az  „az NFM-nek” szövegrész helyébe  
az „a miniszternek” szöveg,

4. 4. § (8) bekezdésében, 6. §-ában, 9. § (1) bekezdésében, 11. § (1)–(3) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 
14. §-ában az „az NFM” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

5. 4/A. § (1) és (3) bekezdésében a „nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg,
6. 9. § (2) és (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében az „az NFM” szövegrészek helyébe az „a miniszter” szöveg,
7. 9. § (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében a „nemzeti fejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „miniszter” szöveg
lép.

10. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti a Rendelet 4. § (4) bekezdése.
 (3) Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklete.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

Előterjesztés 
a nettó 25 millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás 

megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot elérő becsült értékű építési beruházások 
ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI  
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége: 
(telefonszám és e-mail cím) 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

  
2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek 
pontos megnevezése): 

  
 

3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:  
4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó): 

 
Uniós eljárásrend 

nyílt eljárás meghívásos eljárás 
hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos eljárás 
 

versenypárbeszéd 
 keretmegállapodásos eljárás első 

része (Kbt. 109. § a)/b)/c)/d); 
nyílt/meghívásos/ hirdetménnyel 

induló tárgyalásos eljárás) 

keretmegállapodásos eljárás 
második része 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás 

    

 
Nemzeti eljárásrend 

 Kbt. 121. § b) 
  

Kbt. 121. § a) 
nyílt meghívásos 

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 
versenypárbeszéd 

keretmegállapodásos 
eljárás (első/második rész) 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

 
4.b) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén a meghívottak*: 
Ajánlattételre felhívott neve:  
Székelye/Címe:  
Cégjegyzékszáma:  

 
4.c) Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények: 

 
 
4.d) Gyorsított eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények: 

 
 
 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
5.1. Összeg (nettó + ...% ÁFA = bruttó)  
5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele 
(előirányzat, támogatási szerződés stb.): 
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6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja:  

 
7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a 
szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi 
határidő, bontás, az ajánlatok elbírálásáról szóló 
összegezés megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a 
részvételi szakasz bontásának, a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról szóló összegezés megküldésének, valamint 
az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi 
szakasz bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló 
összegezés megküldésének tervezett időpontja; bíráló 
bizottság ülésének tervezett időpontja - lehetőség 
szerint): 

 

 
8. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): 

határozott határozatlan 

Határozott idejű szerződésnél annak 
időtartama: 

  

   
9. Nyilatkozat: 
A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a 
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 
alapján tervezi kiírni. 
(A megfelelő válasz aláhúzandó.) 

IGEN       NEM 

Amennyiben igen, ennek indoka: 
 

  
10. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához 
szükséges stb.) 

 
 

 
 

11. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk 
11.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés? igen/nem 
11.2. A becsült érték kiszámításának módszere (előzetes 
ajánlatok bekérése, korábbi tapasztalatok stb.) 

  

 
12. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata 
12.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az 
eljárásban? 

igen/nem 

12.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon igen/nem (ha igen, ennek indoka) 
12.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az 
eljárásban? 

igen/nem 

12.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az 
eljárásban, aki általános szerződési feltételeket 
alkalmaz? 

igen/nem 

12.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az 
ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre 
felhívni kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az 
előírni kívánt kizáró okok hatálya alatt? 

igen/nem 

 
13. Külső szakértők 
13.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, 
bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső 
szakértőt? 

igen/nem 
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13.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi 
tanácsadást? 

igen/nem 

 
14. Szociális és környezetvédelmi szempontok  
14.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a 
közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

14.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi 
szempontokat a közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

15. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos 
előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer stb.) 

 

 
Mellékletek: 
a) ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás és dokumentáció, két szakaszból álló eljárásban mindkét szakasz 
tekintetében, 
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás 
esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is, 
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az előminősítési 
hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi felhívásokat és dokumentációkat csak a konkrét 
közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell megküldeni, 
d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökének küldendő indokolás, 
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a becsült érték meghatározására és bíráló 
bizottság megalakítására és összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá 
amennyiben a közbeszerzési eljárás megindításához más szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló 
nyilatkozat, 
f) a 4. § (7) bekezdés szerinti irat. 

*A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a 
feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával. 

Keltezés 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H.” 
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Előterjesztés 
a nettó 25 millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás 
megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot el nem érő becsült értékű építési 

beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI  
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége: 
(telefonszám és e-mail cím) 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

  
2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek 
pontos megnevezése): 

 
 

 
 

3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:  
4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó): 

 
 Kbt. 121. § b) 
 nyílt meghívásos hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 
 

Kbt. 121. § a) 
 

versenypárbeszéd 
keretmegállapodásos 
eljárás (első/második 

rész) 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

 
Kbt. 

122/A. § 
   Kbt. 

122. § (7) 
egyéb h.n.t.   

4.b) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételre felhívottak*: 
Ajánlattételre felhívott neve:  
Székelye/Címe:  
Cégjegyzékszáma:  

 
4.c) A 4.a) pont szerinti egyéb hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás alkalmazásának indoka: 

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
5.1. Összeg (nettó + ...% ÁFA = bruttó)  
5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja:  

 
7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a 
szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi 
határidő, bontás, az ajánlatok elbírálásáról szóló 
összegezés megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a 
részvételi szakasz bontásának, a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról szóló összegezés megküldésének, valamint 
az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi 
szakasz bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló 
összegezés megküldésének tervezett időpontja; bíráló 
bizottság ülésének tervezett időpontja - lehetőség 
szerint): 

 

2. melléklet a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez
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8. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): 

határozott határozatlan 

Határozott idejű szerződésnél annak 
időtartama: 

  

  
9. Nyilatkozatok: 
A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a 
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 
alapján tervezi kiírni. (A megfelelő válasz aláhúzandó.) 
 

IGEN             NEM 
Amennyiben igen, ennek indoka:  

  
10. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetlegesen a dokumentáció tartalmára vonatkozó információk 
10. a) a közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
10. b) részletes műszaki leírás: 
 
10. c) kizáró okok és igazolás módja: 
 
10. d) alkalmassági feltételek és az igazolás módja: 
 
10. e) bírálati szempontok és a bírálat módszere: 
 

 

11. A közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges stb.) 
 
 

 
 

12. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk 
12.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés? igen/nem 
12.2. A becsült érték kiszámításának módszere (előzetes 
ajánlatok bekérése, korábbi tapasztalatok stb.) 

 

   
13. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata 
13.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az 
eljárásban? 

igen/nem 

13.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon igen/nem (ha igen, ennek indoka) 
13.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az 
eljárásban? 

 
igen/nem 

13.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az 
eljárásban, aki általános szerződési feltételeket 
alkalmaz? 

 
igen/nem 

13.5. Hirdetmény nélküli eljárás esetében az ajánlatkérő 
megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt 
gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró 
okok hatálya alatt? 

 
igen/nem 

 
14. Külső szakértők 
14.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, 
bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső 
szakértőt? 

 
igen/nem 

14.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót, vagy az eljáráshoz 
kapcsolódóan jogi tanácsadást? 

 
igen/nem 

 
15. Szociális és környezetvédelmi szempontok  
15.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a 
közbeszerzési eljárásban? 

 
igen/nem 
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15.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi 
szempontokat a közbeszerzési eljárásban? 

 
igen/nem 

16. Egyéb információk  

Mellékletek: a 4. § szerinti iratok 

*A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a 
feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával. 

Keltezés 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H.” 
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Előterjesztés 
a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodások második részében 

lefolytatandó konzultációhoz vagy versenyújranyitáshoz 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI  
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:  
(telefonszám, e-mail): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

  
2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok 
2. a) A keretmegállapodás azonosítója:  
2. b) A keretmegállapodás hatálya:  

 
3. A második rész fajtája (megfelelő aláhúzandó) konzultáció/versenyújranyitás 

 
 
4. A beszerzés tárgya: 
 

 

 
5. A beszerzés nettó értéke:  

 
6. Az ajánlattételi/konzultációra felhívás tartalma 
6. a) a közbeszerzés tárgyának pontos, részletes leírása és a beszerzés mennyisége: 
 
6. b) bírálati szempontok és a bírálat módszere:  
7. A közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges stb.) 

 

Mellékletek: a 4. § (7) bekezdés szerinti iratok 

Keltezés 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H.” 
 
  

3. melléklet a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez
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Előterjesztés 
a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő vagy módosítandó,  

nettó 50 millió forintot elérő értékű (közbeszerzési) szerződésekre vonatkozóan 

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI  
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

2. A szerződés tárgyának pontos leírása: 
 
3. Nettó érték:  
3.1 Nettó érték (szerződéskötés)  

3.2 Nettó érték (szerződésmódosítás, közbeszerzési 
szerződés módosítás) 

Alapszerződés nettó értéke  
Módosítás nettó értéke  
Nettó összérték  

4. A Kedvezményezett kiválasztásának leírása: 
 

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
5.1. Bruttó összérték  
5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
6. A szerződéskötés vagy -módosítás tervezett 
időpontja: 

 

 
7. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó): határozott határozatlan 
Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:   

 
A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI 
8.1. Hivatalos név:  
8.2. Székhely:  
8.3. Postacím:  
8.4. Szervezeti-működési forma:  
8.5. Cégjegyzékszám:  
8.6. Bíróság és nyilvántartási szám:  
8.7. Adószám:  
8.8. Statisztikai szám:  
8.9. Kapcsolattartó személy neve:  
8.10. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

 

4. melléklet a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez
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9. A szerződéskötés vagy -módosítás indokoltságának és fontosabb előzményeinek bemutatása: 
 
 
 
 

Melléklet: szerződés-tervezet; módosítás esetén eredeti szerződés és a módosítás tervezete, fedezetigazolás 

Keltezés 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H.” 
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Előterjesztés 
az eljárás eredményére vonatkozó állásfoglalás kiadásához 

 Ajánlatkérő és az eljárás adatai   
1.Hivatalos név:   
2. A közbeszerzési eljárás tárgya, a szerződéshez rendelt 
megnevezés 

 

3. A visszaigazolás iktatószáma  
4. Az eljárás megindítására vonatkozó engedély 
megküldésének napja 

 

 
5. Az eljárás fajtája  
6. Az eljárást megindító felhívás 
feladásának/megküldésének dátuma 

 

7. Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma 
(TED vagy KÉ) 

 

Részvételi szakasz (amennyiben releváns)  
8. Részvételi határidő  
9. A részvételi felhívás módosításra kerül-e? 
(Amennyiben igen, ennek indoka.) 

 

10. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi 
felhívás feladásának és 
megjelenésének/megküldésének dátuma 

 

11. Módosított részvételi határidő  
12. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma  
13. Kiegészítő tájékoztatások 
megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok) 
dátumai 

 

14. Bontás dátuma  
15. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma, 
hiánypótlási határidő 

 

16. Felvilágosítás kérések kiküldésének dátuma, a 
felvilágosítások megadásának határideje 

 

17. Előzetes vitarendezési kérelmek beérkezésének 
dátuma 

 

18. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési 
kérelmekre 

 

19. Jogorvoslati eljárás megindításának dátuma  
20. Jogorvoslati eljárás lezárásának dátuma   
21. Összegezés kiküldésének dátuma  
22. Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma  
Egy szakaszos eljárások, két szakaszos eljárások 
ajánlattételi szakasza 

 

23. Ajánlattételi határidő  
24. Az ajánlati/ajánlattételi felhívás módosításra kerül-e? 
(Amennyiben igen, ennek indoka.) 

 

25. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi 
felhívás feladásának/megküldésének dátuma 

 

26. Módosított ajánlattételi határidő  
27. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma  
28. Kiegészítő tájékoztatások 
megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok) 
dátumai 

 

29. Bontás (és a végső ajánlatok bontásának) dátuma  

5. melléklet a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez
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30. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma, 
hiánypótlási határidő 

 

31. Felvilágosítás kérések kiküldésének dátuma, a 
felvilágosítások megadásának határideje 

 

32. Indokoláskérés(ek) kiküldésének dátuma, az 
indokolás(ok) benyújtására vonatkozó határidő 

 

33. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás(ok) időpontja  
34. Előzetes vitarendezési kérelmek beérkezésének 
dátuma 

 

35. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési 
kérelmekre 

 

36. Jogorvoslati eljárás megindításának dátuma  
37. A jogorvoslati eljárás lezárásának dátuma  

Keltezés 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H." 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 45/2014. (IX. 23.) BM rendelete
a vízrajzi feladatok ellátásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 29.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  vízrajzi tevékenység a  vizekkel, azok medrével és víztartó képződményeivel, továbbá a  vízrajzi létesítményekkel 
kapcsolatosan az alábbiakra terjed ki:
a) a megfigyelésre, észlelésre, mérésre, adat- és információszerzésre;
b) az  országos vízrajzi állomáshálózat és mérőeszközök, valamint adatátviteli hálózat működtetésére és 

fejlesztésére;
c) az adatok feldolgozására, továbbítására, tárolására, értékelésére és szolgáltatására;
d) a vizek mennyiségi jellemzőinek változásaival kapcsolatos előrejelzésre;
e) az előrejelzések szolgáltatására és közreadására, valamint
f ) a vízrajzi tevékenységből származó adatok vízügyi igazgatási szervek vízrajzi adattárban történő tárolására.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokat a  vízgazdálkodásért és a  vízügyi igazgatási szervek irányításáért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) és a vízügyi 
igazgatóságok (a továbbiakban: VIZIG) látják el.

2. §  A vízrajzi tevékenység körében a miniszter feladata:
a) a vízügyi igazgatás vízrajzi feladatainak szabályozása;
b) a  vízrajzzal kapcsolatos fejlesztési programok, közép- és hosszútávú tervek jóváhagyása, beszámolók 

elfogadása;
c) más ágazatok vízrajzi típusú feladatainak összehangolásával kapcsolatos teendők ellátása;
d) a vízrajzi feladatokkal összefüggő nemzetközi kapcsolatok alakítása;
e) a  felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló, valamint a  felszíni vizek megfigyelésének és 

állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott víztest monitoring 
végrehajtásához, az állami vízrajzi tevékenység részét képező észlelőhálózat fejlesztésének meghatározása;

f ) az előző pontokban említettekről a közvélemény tájékoztatása.

3. § (1) Az OVF vízrajzzal kapcsolatos feladata a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységének összehangolása, irányítása és fejlesztése, 
a vízrajzi tevékenység működési feltételeinek biztosítása.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben az OVF:
a) felelős a  vízrajzzal kapcsolatos módszertani fejlesztéseket megalapozó kutatási és műszaki fejlesztési 

programok kidolgozásáért, összeállítja a  középtávú és távlati fejlesztési terveket, részt vesz a  normatív 
szabályozás előkészítésében;

b) előkészíti a  VIZIG-ek intézményi (működési és beruházási) forrásain felüli vízrajzi fejlesztési és beruházási 
terveit, engedélyezi a VIZIG-ek vízrajzi törzshálózattal kapcsolatos változtatásait;

c) felügyeli a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységét, országos szinten összehangolja a vízrajzi adatforgalmat;
d) tájékoztatást ad a vízrajzi tevékenységről és az aktuális hidrológiai helyzetről;
e) vízrajzi szakmai követelményeket határoz meg a  vízgazdálkodási információs rendszer (a továbbiakban:  VIZIR) 

fejlesztésére és működtetésére vonatkozóan.
 (3) A vízrajzi tevékenység egységes ellátása érdekében az OVF gondoskodik:

a) a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységének országos egységességét biztosító szakfelügyeletéről;
b) a központi vízrajzi műszerszolgálat szervezéséről és ellátásáról;
c) a meghatározott vízrajzi állomásokon mért adatok összehangolásáról;
d) az adatforgalmi és adatfeldolgozási szabályok betartatásáról;
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e) a  vízjelzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az  Országos Vízjelző Szolgálaton keresztül, beleértve 
az országos hidrológiai előrejelző rendszer működtetését, karbantartását, fejlesztését;

f ) a központi vízrajzi adattár működtetéséről;
g) a  védekezési, vízkárelhárítási munkákhoz szükséges adatszolgáltatásról, adatgyűjtésről, illetve ezek 

elrendelésének előkészítéséről, a vonatkozó szabályzatok elkészítéséről;
h) a hidrológiai állapot országos értékeléséről;
i) a  nemzetközi vízügyi együttműködés során a  magyar álláspont vízrajzi szempontból történő 

megalapozásáról;
j) a Vízrajzi Évkönyv, valamint egyéb vízrajzi kiadványok szerkesztéséről és közreadásáról;
k) a hazai vízügyi feladatokban érintett társintézményekkel a kétoldalú adatszolgáltatásról.

 (4) A miniszter az OVF bevonásával a vízrajzi tevékenység fejlesztése érdekében gondoskodik:
a) a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos igények feltárásáról és a módszerek fejlesztéséről;
b) a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos módszertani fejlesztések, műszaki szabályozások megalapozásáról;
c) a  vízrajzi tevékenység során alkalmazásra kerülő módszerekre, műszerekre, eszközökre, adatgyűjtő és 

továbbító rendszerekre, építményekre vonatkozó javaslatok kidolgozásáról és bevezetéséről;
d) a vízügyi igazgatási szervezet és az országos működési körű belföldi, valamint a külföldi, illetve nemzetközi 

szervezetek közötti rendszeres adat- és információcserére vonatkozó megállapodások szakmai 
előkészítéséről;

e) a  vízrajzi tevékenység középtávú és távlati működési, fejlesztési és beruházási tervjavaslatainak 
összeállításáról, különösen az észlelőhálózatok, az adattárak és adatbázisok fejlesztése vonatkozásában;

f ) a hidrológiai értékelések fejlesztésének megalapozásáról.

4. §  A VIZIG-ek vízrajzi szakfeladatai:
a) a  vízrajzi adatok – beleértve a  VIZIG üzemirányításhoz szükséges adatigényét is – gyűjtése, feldolgozása, 

értékelése, tárolása és az adatszolgáltatás biztosítása;
b) a  vízrajzi állomáshálózat és mérőeszközök, a  vízrajzi adatátviteli hálózat fenntartása, üzemeltetése és 

a jóváhagyott tervek szerinti fejlesztése;
c) a  VIZIG vízrajzi tevékenységére vonatkozó éves tervek elkészítése, közreműködés a  középtávú és távlati 

tervek készítésében;
d) a VIZIG-ek védekezési, vízkárelhárítási munkáihoz szükséges mérések végrehajtása, adatgyűjtés, mennyiségi 

állapotfelvétel, adatszolgáltatás, valamint hidrológiai előrejelzések készítése;
e) részvétel a nemzetközi vízügyi egyezményekben megállapított, a VIZIG-ek területére vonatkozó vízrajzi adat- 

és információcserében, s az ezekkel kapcsolatos egyeztetésekben;
f ) hidrológiai tájékoztatók és előrejelzések készítése és közzététele;
g) vízrajzi szakmai javaslat készítése a VIZIR fejlesztésére és működtetésére vonatkozóan;
h) a közvélemény tájékoztatása a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységéről és az aktuális hidrológiai helyzetről;
i) a  regionális célú hidrológiai ismeretszerzés érdekében időszakos vízmennyiségi állapotfelvételek és 

felmérések végzése.

5. §  A vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéből származó közérdekű vízrajzi adatait a  központi és területi 
vízrajzi adattárak tárolják és szolgáltatják.

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

7. §  Hatályát veszti a vízrajzi feladatok ellátásról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 360/2014. (IX. 23.) KE határozata
miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 42. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy dr. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszternek e megbízatása 2014. szeptember 22-ei 
hatállyal megszűnik.

Budapest, 2014. szeptember 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. szeptember 22.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/04607-1/2014.

A köztársasági elnök 361/2014. (IX. 23.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, továbbá a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy Szijjártó Péternek, a  Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárának e  megbízatása 
2014. szeptember 22-ei hatállyal megszűnik.

Budapest, 2014. szeptember 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. szeptember 22.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/04610-1/2014.
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A köztársasági elnök 362/2014. (IX. 23.) KE határozata
miniszteri kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja és a  16.  cikk (7)  bekezdése alapján –  a  miniszterelnök javaslatára  – 
Szijjártó Pétert 2014. szeptember 23-ai hatállyal külgazdasági és külügyminiszterré kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. szeptember 22.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/04608-1/2014.

A köztársasági elnök 363/2014. (IX. 23.) KE határozata
államtitkári felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai 
és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 55.  §-a alapján – a  miniszterelnök javaslatára  – 
Győri Enikőt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárát e megbízatása alól 2014. szeptember 20-ai hatállyal 
felmentem.

Budapest, 2014. szeptember 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. szeptember 22.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/04357-1/2014.
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A köztársasági elnök 364/2014. (IX. 23.) 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 – lemondására tekintettel 
dr. Vályi Katalint 2014. szeptember 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-1/2014.

A köztársasági elnök 365/2014. (IX. 23.) 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 – lemondására tekintettel 
dr. Antal Erikát 2014. november 5-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-2/2014.

A köztársasági elnök 366/2014. (IX. 23.) 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 – lemondására tekintettel 
dr. Karuczka Zoltán Pétert 2014. november 6-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-3/2014.
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A köztársasági elnök 367/2014. (IX. 23.) 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. Folmeg Mónikát 
2014. október 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-4/2014.

A köztársasági elnök 368/2014. (IX. 23.) 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. Fülöp Juditot 
2014. október 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-5/2014.

A köztársasági elnök 369/2014. (IX. 23.) 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. Tóth Annamáriát 
2014. október 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-6/2014.
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A köztársasági elnök 370/2014. (IX. 23.) 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. Dénes Rajmondot 
2014. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-7/2014.

A köztársasági elnök 371/2014. (IX. 23.) 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. Hegedűs Ákost 
2014. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-8/2014.

A köztársasági elnök 372/2014. (IX. 23.) 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. Pálosi-Magyari Lászlót 2014. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-9/2014.
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A köztársasági elnök 373/2014. (IX. 23.) 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 – Sterné 
dr. Deák Andreát 2014. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-10/2014.

A köztársasági elnök 374/2014. (IX. 23.) 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. Zombory Rita Évát 
2014. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04510-11/2014.

A Kormány 1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozata
a menekültügyi eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyarországon nemzetközi védelemért folyamodó, illetve nemzetközi védelemben 

részesített személyek eljárásainak gyors és hatékony lefolytatása érdekében a  Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal részére – a  megváltozott körülményekre tekintettel – az  európai normáknak megfelelő ügyintézéshez 
szükséges személyi feltételeket biztosítani kell;

 2. egyetért azzal, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létszámában a menekültügyi szakterületen keletkező 
feladatok ellátása érdekében 2014. október 15-től 60 fő állandó státusz létesüljön;

 3. egyetért azzal, hogy a  menedékkérők elhelyezésének biztosítása érdekében 2014. október 15-től 300 fő 
befogadására alkalmas ideiglenes befogadó intézmény kezdje meg a működését;

 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítse elő a  Miniszterelnökségen, a  minisztériumokban, 
az  igazgatási és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítását a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
mindenkori engedélyezett létszáma 2. pontban meghatározottak szerinti módosítása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal
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 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pontban meghatározott létszámbővítéshez 
szükséges működési költségek fedezetének 2015. évtől történő tartós biztosításához szükséges intézkedések 
megtételéről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. január 1.

 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  menekültügyi eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatokhoz szükséges források biztosítása érdekében 
241,3  millió  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 13. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal cím javára 
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -241,3

XIV. Belügyminisztérium
001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

K1 Személyi juttatások 35,1
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,1
K3 Dologi kiadások 172,0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,1
K6 Beruházások 24,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 241,3

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 241,3 241,3
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1535/2014. (IX. 23.) Korm. határozata
a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának 
módosításáról és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkert Bazár fejlesztése” című) kiemelt 
projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. megállapítja a  Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritását 

az 1. melléklet szerint,
 2. jóváhagyja a  KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú, „Várkert Bazár fejlesztése” című kiemelt projekt 

elszámolható közkiadásának legfeljebb 300 000 000 forinttal történő növelését a 2. melléklet szerint,
 3. hozzájárul a 2. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének módosításához,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. visszavonja a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról 
szóló 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1. pont i) alpontját és 9. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1535/2014. (IX. 23.) Korm. határozathoz  

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése 
 Közép-Magyarországi Operatív Program 

 
    Akcióterv 2011–2013 

1. Prioritás tartalma    
 

  
Prioritás rövid tartalma   

A régió vonzerejének komplex fejlesztését célzó prioritás turisztikai, természetvédelmi és környezetvédelmi fejlesztéseket fogalmaz meg. A turisztikai 
vonzerő fejlesztésével megjeleníthetővé válnak olyan fejlesztések, melyek komplex módon egyesítik egy természeti, kulturális érték turisztikai célú 
hasznosítását. 

  

 
        
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete       

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)    

2011 2012 2013 Összesen    
3,649 7,480 4,391 15,520    

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):  max. 10%    
        
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)      

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007-2010 2011 2012 2013 2014–2015 Összesen   
43,579 3,649 7,480 3,645 0,947 59,300   

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

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt 
projektek  

meghirdethető kerete 
(Mrd Ft) 

Konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 2011 2012 2013 

3.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés 1,374 7,100 0,760 

Turisztikai vonzerők, illetve attrakciók létrehozásán, 
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a 
hazai turizmus szektor versenyképességének erősítése, a 
turizmusból származó jövedelmek növelése és 
munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági 
miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 
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3.1.2 Turisztikai fogadóképesség 
fejlesztése 0,090 0,000 0,000 

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

3.2.1 Természeti értékek védelme     földművelésügyi 
miniszter  

3.2.2 
Élőhely-megőrző mező- és 
erdőgazdálkodás infrastrukturális 
alapjainak megteremtése  

    földművelésügyi 
miniszter  

3.2.3 Az erdei iskola és erdei óvoda 
hálózat infrastrukturális fejlesztése     földművelésügyi 

miniszter  

3.3.1 Vízgazdálkodási tevékenységek     belügyminiszter  

3.3.2 Települési hulladéklerakók 
rekultivációja     földművelésügyi 

miniszter  

3.3.3 Megújuló energia-hordozó 
felhasználás növelése 2,185 0,380 3,631 

A kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia 
alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a 
megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és 
villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson 
belül és ezen keresztül csökkenteni a szén-dioxid 
kibocsátást. A konstrukció elsősorban az együttműködő 
villamosenergia hálózatba termelő kapacitások 
kiépítését, másodsorban a sziget üzemmódban működő 
villamosenergia-termelő kapacitások kiépítését, tovább 
a földgáz hálózatba táplálható biometán termelést 
támogatja. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

földművelésügyi 
miniszter 

3.3.4 Fenntartható életmód és fogyasztás     földművelésügyi 
miniszter  

3. Prioritás összesen 3,649 7,480 4,391    
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2. melléklet az 1535/2014. (IX. 23.) Korm. határozathoz  

 A B C D E F G H I J 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt 
megnevezése 

Támogatást 
igénylő neve 

A támogatási 
szerződésben jelenleg 
szereplő elszámolható 

közkiadás 

A költségnövekmény 
elfogadásával a támogatási 
szerződés módosításában 

szerepeltethető 
elszámolható közkiadás 

A költségnövekmény 

Projekt rövid bemutatása 

2. 
Támogatás 

összege 
(Ft) 

Önerő 
összege 

(Ft) 

Támogatás 
összege 

(Ft) 

Önerő 
összege 

(Ft) 

Támogatás 
összege 

(Ft) 

Önerő 
összege 

(Ft) 

3. 

KMOP-
3.1.1/E-12-

k-2012-
0001 

Várkert Bazár 
fejlesztése 

Várgondnokság 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság 

7 100 000 000 0 7 400 000 000 0 300 000 000 0 

A kiemelt projekt célja egy nemzetközi jelentőségű 
turisztikai attrakció létrehozása az Ybl Miklós által 
tervezett műemlék épületegyüttes és a 
kapcsolódó királyi kertek eredeti állapotában 
történő helyreállítása és a kapcsolódó 
szolgáltatások kialakítása révén. A létrejövő terek 
állandó és időszakos kiállításoknak, valamint a 
Várban megrendezésre kerülő zenei, kulturális, 
turisztikai rendezvények számára biztosítanak 
majd helyszínt. Mindezeken felül az 
épületegyüttes fenntartható hasznosítása 
érdekében kerül sor az új építésű, felszín alá 
süllyesztett rendezvénytér kiépítésére is, amely így 
a műemléki környezetet esztétikájában nem 
zavarja, és funkciójában a műemlék épületek 
használatát egészíti ki. A fentieken túl egyéb, 
látogatóbarát szolgáltatásokkal bővül a Várkert 
hasznosítási lehetősége: a fenntarthatóság 
elősegítésére étterem, múzeum, múzeumi kávézó 
és ajándékboltok kerülnek kialakításra, 
tartalmában is kiegészítve a kulturális szakmai 
koncepciót. 
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A Kormány 1536/2014. (IX. 23.) Korm. határozata
az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0008 azonosító számú („Menjetek be kapuin hálaénekkel” – turisztikai 
fejlesztés a Debreceni Református Nagytemplomban című) és az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0001 azonosító 
számú („Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében” című) kiemelt projektek 
támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja

a) az  ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0008 azonosító számú, „Menjetek be kapuin hálaénekkel” – turisztikai 
fejlesztés a  Debreceni Református Nagytemplomban című kiemelt projekt elszámolható közkiadásának 
149 099 338 forinttal, és

b) az  ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0001 azonosító számú, „Komplex gyógyhelyfejlesztés a  debreceni Nagyerdő 
parkerdejében” című kiemelt projekt elszámolható közkiadásának 277 551 805 forinttal

történő növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul az 1. pontban meghatározott kiemelt projektek támogatási szerződéseinek módosításához.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1536/2014. (IX. 23.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

A támogatási szerződésben jelenleg 

szereplő elszámolható közkiadás

A költségnövekmény elfogadásával 

a támogatási szerződés 

módosításában szerepeltethető 

elszámolható közkiadás

A költségnövekmény

Projekt rövid bemutatása

2.
Támogatás összege 

(Ft)

Önerő 

összege 

(Ft)

Támogatás összege 

(Ft)

Önerő 

összege 

(Ft)

Támogatás 

összege 

(Ft)

Önerő 

összege 

(Ft)

3.
ÉAOP-2.1.1/ 

E-12-k2-2012-0008

„Menjetek be kapuin 

hálaénekkel” – 

turisztikai fejlesztés 

a Debreceni Református 

Nagytemplomban

Debrecen–

Nagytemplomi 

Református 

Egyházközség

962 847 444 0 1 111 946 782 0 149 099 338 0

A projekt célja a Debreceni Református Egyházközség 

tulajdonában álló Nagytemplom turisztikai vonzerejének 

növelése, melyet az építészeti, szerkezeti megújítással, 

restaurálási munkák elvégzésével (padozat, ajtók, 

Úrasztala, Szószék, orgona), akadálymentesítéssel (lift 

kialakítása, akadálymentes illemhely kialakítása), a jelenleg 

funkció nélküli keleti torony kihasználásával, új (kiállító)

terek megnyitásával kíván a támogatást igénylő elérni.

4.
ÉAOP-2.1.1/ 

E-12-k2-2012-0001

Komplex 

gyógyhelyfejlesztés 

a debreceni Nagyerdő 

parkerdejében

Debrecen Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

2 104 228 580 0 2 381 780 385 0 277 551 805 0

A beavatkozás eredményeként a gyógyfürdőt 

körülvevő Parkerdőben megvalósul az erősen leromlott 

állapotú Szabadtéri Színpad rekonstrukciója az épület 

modernizációja és komfortos nézőtér kialakításával, 

a Parkerdő rendezvényterének fejlesztése a térszín 

újraburkolásával és esőbeálló építésével. Megújul 

a játszótér, kondi-park kerül kialakításra. Szociális blokk 

épül a Szabadtéri Színpad, a rendezvénytér és a játszótér 

kiszolgálására. Megvalósul a vízhiánnyal küzdő Békás-tó 

revitalizációja új kút fúrásával, a tó medrének kotrásával 

és újrabélelésével. Kialakításra kerül a „Virágerdő” díszpark, 

általános parkrekonstrukció valósul meg: a 19 hektáros 

zöldfelület növényvilágának, a gyalogutak burkolatának 

és a közvilágítás megújítása, kamerarendszer kiépítése, 

sövénykerítés kiépítése a park zárhatóvá tétele érdekében, 

Ködszínház – vízi attrakció a Csónakázó-tó helyén.
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A Kormány 1537/2014. (IX. 23.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) 
támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek 
támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási 
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának 
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklet
a) C:16 mezőjében a „998 900 000” szövegrész helyébe az „1 997 700 000” szöveg,
b) C:37 mezőjében a „655 000 000” szövegrész helyébe a „735 221 604” szöveg,
c) C:41 mezőjében a „376 780 747” szövegrész helyébe az „574 509 099” szöveg
lép.

 2. A Kormány visszavonja a Határozat 1. mellékletének 17. és 19. sorát.
 3. A  Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pont szerinti visszavonással érintett 

projektek támogatási szerződéseinek elállással történő felbontásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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	miniszteri kinevezésről

	A köztársasági elnök 363/2014. (IX. 23.) KE határozata
	államtitkári felmentésről

	A köztársasági elnök 364/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 365/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 366/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 367/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 368/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 369/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 370/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 371/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 372/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 373/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 374/2014. (IX. 23.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozata
	a menekültügyi eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról

	A Kormány 1535/2014. (IX. 23.) Korm. határozata
	a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkert Bazár fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1536/2014. (IX. 23.) Korm. határozata
	az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0008 azonosító számú („Menjetek be kapuin hálaénekkel” – turisztikai fejlesztés a Debreceni Református Nagytemplomban című) és az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0001 azonosító számú („Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő pa

	A Kormány 1537/2014. (IX. 23.) Korm. határozata
	a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. 
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