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III. Kormányrendeletek

A Kormány 2/2015. (I. 22.) 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

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,
az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 4. § b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16.2., 17. és 24. pontjában,
a 8. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés k) 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 Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 13431/1, 13431/2 és 13431/3 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) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat – ideértve az  (1)  bekezdésben megjelölt ingatlanokon túlmenően más, egyéb ingatlanokat 
érintő eljárásokat is –, amelyek a  Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez 
szükségesek.

 (3) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügy koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság − a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható − előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást 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 eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő − ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg − nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő − ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg − tizenöt nap.

4. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
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b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (2) Az  eljáró hatóság az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban meghozott döntéseket 
−  az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések, valamint az  ingatlan-nyilvántartással összefüggő 
döntések kivételével − hirdetményi úton közli. A  döntés közlésének napja a  hirdetmény kifüggesztését követő 
ötödik nap.

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

7. §  E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §  Hatályát veszti az  országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) 
Korm. rendelet 3. mellékletében a „6 (2) Lovasberény – Bicske” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1. Beruházás 

megnevezése

Beruházás 

azonosítója

A Beruházás 

megvalósításával 

kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró 

hatóság

Másodfokon eljáró 

hatóság

2. Gül Baba türbéje 
és környezete 
komplex 
rekonstrukciója

Budapest  
II. kerület 13431/1, 
13431/2 és 13431/3 
helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, 
természetben 
a Budapest  
II. kerület, Mecset 
utca 14. szám alatt 
található ingatlan

a) építésügyi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások,  
b) örökségvédelmi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások,  
c) régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 
eljárások  
(a további régészeti 
feladatellátás 
meghatározása 
kivételével)

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
V. Kerületi 
Hivatalának 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

3. további régészeti 
feladatellátás 
meghatározása

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

nincs
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4. környezetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Közép- 
Duna-völgyi 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség

5. útügyi hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Központja

6. gépi működtetési 
közlekedési 
berendezések 
engedélyezési 
eljárásai

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Központja

7. felvonó, 
mozgólépcső, 
emelők létesítésére, 
áthelyezésére, főbb 
műszaki adatainak 
megváltoztatásával 
járó átalakítására, 
használatba- 
vételére, 
elbontására 
irányuló hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar 
Kereskedelmi 
Engedélyezési 
Hivatal

8. a Magyar 
Kereskedelmi 
Engedélyezési 
Hivatalról 
és a területi 
mérésügyi és 
műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló  
320/2010. (XII. 27.)  
Korm. rendelet 
12. § (2) bekezdése 
és 13. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
engedélyezési 
eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar 
Kereskedelmi 
Engedélyezési 
Hivatal

9. vízügyi és 
vízvédelmi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügy- 
minisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

10. hírközlési hatósági 
eljárások

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elnöke
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11. telekalakítási, 
földmérési, 
ingatlan-
nyilvántartási 
hatósági eljárások

Budapesti 1. Számú 
Földhivatal

Budapest Főváros 
Kormány- 
hivatalának 
Földhivatala

12. talajvédelmi 
hatósági eljárások

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
Növény- és 
Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti 
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

13. tűzvédelmi 
hatósági 
ügyekben eltérési 
engedélyezési 
eljárások;  
beépített 
tűzjelző, tűzoltó 
berendezések 
létesítési és 
használatbavételi 
eljárásai;  
a jogszabályban 
rögzített 
tűzvédelmi 
hatósági 
egyeztetésekkel 
kapcsolatos 
hatósági eljárások

Belügy- 
minisztérium 
Országos 
Katasztrófa- 
védelmi 
Főigazgatóság

nincs

14. bányahatósági 
engedélyek

Magyar Bányászati 
és Földtani 
Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal

15. azok a 2–14. sorban 
nem szereplő 
további hatósági 
engedélyezési 
eljárások, amelyek 
a Beruházások 
megvalósításához 
és használatba- 
vételéhez 
közvetlenül 
szükségesek

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 
jogszabály 
szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt 
hatóság

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 
jogszabály szerint 
másodfokú 
hatóságként kijelölt 
hatóság
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2. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2. Építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi 
építési szabályzatnak való 
megfelelőség vizsgálata

Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

4. Környezetvédelem, 
természetvédelem

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség

5. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

7. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

8. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

9. Közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

10. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

11. Egészségügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

12. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke

13. Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

14. Élelmiszer-biztonság Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

15. Földtan Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal
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16. Bányászat Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal

17. Honvédelem Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

18. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és 
a közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetén

II. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelete
a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés 
z) pontjában,
a 14. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
100. § (3) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a  továbbiakban: Kultv.) meghatározott ágazati irányítási 
jogkörének érvényesítése, valamint a  közművelődési tevékenységek fejlesztése, a  szakmai munka színvonalának 
emelése, a közművelődési közfeladat hatékonyabb ellátása, valamint az állami, önkormányzati döntések sokoldalú 
megalapozása érdekében közművelődési szakfelügyeletet (a továbbiakban: szakfelügyelet) működtet.

2. §  A rendelet hatálya kiterjed a  közművelődési feladatellátásra kötelezett helyi önkormányzatok, továbbá a  helyi 
nemzetiségi önkormányzatok, az  önkormányzati társulások, a  közművelődési intézmények, a  közművelődési 
megállapodás keretében közművelődési feladatellátásban résztvevő szervezetek által és a közművelődési közösségi 
színterekben folytatott közművelődési tevékenységek és a  területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltatást 
nyújtó szervezetek (a továbbiakban: közművelődési feladatellátók) szakfelügyeletére.

3. § (1) A szakfelügyelet kiterjed
a) a közművelődési feladatellátás, közművelődési intézmények, közösségi színterek és szervezetek működésére, 

tevékenységére vonatkozó jogszabályok végrehajtása, érvényesülésük módja, a  szakmai követelmények 
betartása és a központi költségvetési támogatások rendeltetésszerű felhasználása ellenőrzésére,

b) a  Kultv. alapján helyi önkormányzati rendeletben rögzített közművelődési feladatok megvalósulásának 
ellenőrzésére,

c) az  egyes közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek, foglalkoztatási 
előírások betartásának, valamint a  közművelődési továbbképzés és minősített szakmai továbbképzés 
követelményeinek teljesítésének ellenőrzésére,

d) a szakfelügyelet korábbi javaslatai megvalósításának ellenőrzésére,
e) a feladatellátás, az intézményi, szervezeti működés hatékonyságának értékelésére,
f ) a  közművelődési feladatellátók és az  intézmények, szervezetek közötti együttműködés értékelésére, ennek 

során az együttműködés fejlesztésére irányuló javaslattételre,
g) a feladatellátáshoz, a közművelődési intézmények és közösségi színterek működéséhez szükséges személyi, 

létesítményi, tárgyi, pénzügyi feltételek értékelésére,
h) a központi költségvetési támogatásból és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló közművelődési 

fejlesztések eredményességének ellenőrzésére, a  nemzeti szintű közművelődési szakpolitikai programok 
megvalósulása értékelésére, az eredmények feltárására és hatékonyságuk értékelésére,

i) a  helyi, területi, országos szinten foglalkoztatott közművelődési szakemberek és önkéntesek létszámának, 
valamint végzettségének vizsgálatára,

j) a közművelődési feladatellátásban tapasztalt eredmények és a hiányosságok vizsgálatára,
k) a  közművelődési feladatellátási színvonal emelése érdekében a  szakmai tanácsadásra, javaslattételre, 

valamint
l) a  közművelődési feladatellátás egészét érintő szakmai irányelvek és jogszabályok előkészítésében, 

a szakmapolitikai elképzelések kialakításában való közreműködésre.

I. Az Alaptörvény és annak módosításai
II. Törvények
III. Kormányrendeletek
IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei
V. A Kormány tagjainak rendeletei
VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési 
állásfoglalásai és végzései
VII. A Kúria határozatai
VIII. Az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai
IX. Határozatok Tára
X. A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének a 
helyi önkormányzat nevében megalkotott rendeletei
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 (2) A szakfelügyelet keretében átfogó, cél- vagy utóvizsgálat folytatható.
 (3) Az  átfogó vizsgálat során a  szakfelügyelő egy település által az  (1)  bekezdés a)–g)  pontjában meghatározott 

közművelődési feladatokat, szolgáltatásokat és a közművelődési feladatellátással összefüggő feltételeket vizsgálja.
 (4) A célvizsgálat során a szakfelügyelő

a) egy közművelődési feladatellátót,
b) az (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti közművelődési szakmai feladatot vagy
c) a közművelődési feladatellátással összefüggő feltételek valamelyikét
vizsgálja.

 (5) A szakfelügyelet javaslatainak megvalósítását utóvizsgálat keretében kell ellenőrizni.

4. §  A miniszter
a) jóváhagyja a szakfelügyelet szempontrendszerét, működési rendjét és éves munkaprogramját,
b) gondoskodik arról, hogy a  közművelődési feladatellátó vezetője tájékoztatást kapjon a  vizsgálat 

megkezdéséről, végzéséről és eredményeiről, ennek keretében
ba) a vizsgálat megkezdéséről írásban értesíti a közművelődési feladatellátót,
bb) a  szakfelügyelői jelentéstervezetet véleményezésre megküldi a  szakfelügyelt közművelődési 

feladatellátónak és a fenntartónak,
bc) a  végleges szakfelügyelői jelentést megküldi a  közművelődési feladatellátónak és a  fenntartónak, 

valamint
c) a  szakfelügyelet működtetésének költségeit a  Nemzeti Művelődési Intézet (a  továbbiakban: Intézet) éves 

költségvetésében elkülönítetten biztosítja.

5. § (1) A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletét a miniszter irányítja, és az Intézet szervezi.
 (2) Az Intézet szakfelügyelet-szervezői feladatkörében

a) javaslatot tesz a szakfelügyelet működési rendjére, éves munkaprogramjára és szempontrendszerére,
b) kidolgozza és folyamatosan fejleszti a szakfelügyelet minőségügyi rendszerét,
c) a  miniszter által jóváhagyott munkaprogramban szereplő szakfelügyeleti vizsgálatok lefolytatására állandó 

vagy eseti, határozott időre szóló szakfelügyelői megbízást ad,
d) a  szakfelügyelet tervezésére, megszervezésére, a  szakfelügyeleti vizsgálat vezetésére és dokumentálására 

a 7. § (2) bekezdésében foglaltak esetekben vezető szakfelügyelői megbízást adhat,
e) kiállítja a szakfelügyelő és a vezető szakfelügyelő megbízólevelét,
f ) a szakfelügyeleti jelentéstervezet és a vizsgált közművelődési feladatellátó, a  fenntartó észrevételei alapján, 

formai és tartalmi ellenőrzést követően, intézkedési javaslatot is megfogalmazva összeállítja a  vizsgálatról 
szóló végleges szakfelügyelői jelentést, elvégzi a  jelentések tudományos szintű feldolgozását, és megküldi 
azokat a miniszternek,

g) a  végleges szakfelügyeleti jelentés alapján szakfelügyelet-típusonként és a  szakfelügyelet éves 
munkaprogramjának végrehajtásáról összesített zárójelentést készít, melynek részeként intézkedési 
javaslatot fogalmaz meg a  miniszter közművelődési ágazatirányítói hatáskörébe tartozó ügyekben, azokat 
megküldi a miniszternek,

h) szervezi a szakfelügyelők éves továbbképzését,
i) gyűjti, rendszerezi és megőrzi a szakfelügyeleti vizsgálat során keletkezett dokumentumokat,
j) ellátja a szakfelügyelet működésével kapcsolatos pénzügyi lebonyolítási feladatokat, valamint
k) a  szakfelügyeleti vizsgálatok eredményes ellátása érdekében együttműködési megállapodást köt a  fővárosi 

közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel.
 (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti éves munkaprogram tartalmazza:

a) a szakfelügyeleti vizsgálatok 3. § (2) bekezdése szerinti típusát,
b) a vizsgálandó közművelődési feladatellátók jegyzékét,
c) a vizsgálatok céljait, témáit, valamint
d) a vizsgálatok időbeli ütemezését.

 (4) A szakfelügyelet miniszter által jóváhagyott éves munkaprogramja az Intézet éves munkatervének részét képezi.
 (5) A  szakfelügyelet működési rendjét szabályozó dokumentum az  Intézet szervezeti és működési szabályzatának 

mellékletét képezi.
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6. § (1) Szakfelügyeleti munkát az  a  kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a  kulturális szakértői 
nyilvántartás vezetéséről szóló miniszteri rendelet szerinti közművelődési szakterületen kulturális szakértői 
tevékenység végzésére jogosult szakértő végezhet, aki
a) legalább 10 éves közművelődési, művelődésigazgatási feladatkörben végzett szakmai gyakorlattal 

rendelkezik, és
b) az 5. § (2) bekezdés h) pontja szerinti továbbképzésen részt vett.

 (2) Ha az Intézet megállapítja, hogy a szakfelügyelő az 5. § (2) bekezdés h) pontja szerinti továbbképzést elmulasztotta, 
akkor a  szakértő részére szakfelügyelői megbízást nem adhat mindaddig, amíg a  szakértő a  továbbképzés 
elvégzését nem igazolja.

7. § (1) A szakfelügyeleti vizsgálat lefolytatására az Intézet szakfelügyelői megbízást ad.
 (2) Az Intézet vezető szakfelügyelői megbízást adhat

a) átfogó vizsgálat esetén, ha az legalább 100,
b) célvizsgálat esetén, ha az valamely 3. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti
közművelődési szakmai feladatra és legalább 30 közművelődési feladatellátóra terjed ki.

8. §  A vezető szakfelügyelő és a  szakfelügyelő a  szakfelügyelet működési rendje, éves munkaprogramja, 
szempontrendszere és a megbízási szerződésben foglaltak alapján végzi tevékenységét.

9. § (1) A szakfelügyeleti vizsgálat során a szakfelügyelő
a) tanulmányozhatja a közművelődési feladatokkal összefüggő dokumentumokat, adatokat, nyilvántartásokat,
b) helyszíni vizsgálatot folytathat,
c) a  közművelődési feladatellátást szolgáló helyiségekbe beléphet, nyilvántartásokba és dokumentumokba 

betekinthet, a közművelődési szakmai tevékenységet megfigyelheti.
 (2) A  szakfelügyelő leíró és értékelő megállapításait, észrevételeit és javaslatait szakfelügyeleti jelentéstervezetben 

rögzíti.

10. §  A szakfelügyelő nem folytathat vizsgálatot olyan közművelődési feladatellátónál,
a) amellyel közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b) amelynek tagja vagy tulajdonosa, vagy
c) amelynél a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójával ellenőrzési kapcsolatba kerülne.

11. §  A vezető szakfelügyelő és a  szakfelügyelő díjazásban részesül, és a  szakfelügyelettel összefüggésben felmerült, 
igazolt úti- és szállásköltségei megtérítésére jogosult. A  díjazás és a  költségtérítés részletes szabályait 
a szakfelügyelet működési rendjében kell rögzíteni.

12. §  A vizsgált közművelődési feladatellátó
a) köteles

aa) a szakfelügyelő munkáját elősegíteni és támogatni, és
ab) a szóban vagy írásban, jogszerűen kért felvilágosítást megadni és adatokat rendelkezésre bocsátani, 

a dokumentumokba betekintést engedni, azok másolatát rendelkezésre bocsátani,
b) jogosult

ba) a szakfelügyelő megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában a vizsgálat engedélyezését 
és az abban való közreműködést megtagadni, és

bb) a szakfelügyelői jelentéstervezetet megismerni, arra írásban észrevételt tenni.

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

14. §  A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. 
(III. 11.) OKM rendelet
a) 3. alcím címében a  „Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Művelődési Intézet”,
b) 12. §-ában a „Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Művelődési 

Intézet (a továbbiakban: Intézet)”,



206 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 5. szám 

c) 13.  § (4)  bekezdésében az  „a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet” szövegrész helyébe  
az „az Intézet”,

d) 14.  §-ában a  „közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 23/2005. (VIII. 9.) 
NKÖM  rendelet” szövegrész helyébe a  „közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 
miniszteri rendelet”

szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az igazságügyi miniszter 1/2015. (I. 22.) IM rendelete
a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet F)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6. és 
16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, valamint a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével –,
a 15. § tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában és 1. melléklet F) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével –,
a következőket rendelem el:

1. A szellemitulajdon-védelmi képesítések megszerzése

1. § (1) Alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi képesítés, valamint alap- és középfokú szerzői jogi képesítés 
(a továbbiakban együtt: szellemitulajdon-védelmi képesítés) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: 
Hivatal) által szervezett tanfolyam elvégzését követően, a Hivatal által szervezett szakvizsga letételével szerezhető.

 (2) A  Hivatal gondoskodik a  tanfolyamok lebonyolításának technikai feltételeiről, valamint az  oktatóknak 
a szellemitulajdon-védelmi szakértelemmel vagy a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tevékenységi területen 
szakismerettel rendelkező személyek közül történő felkéréséről.

2. Jelentkezés szellemitulajdon-védelmi tanfolyamra

2. § (1) Alap- és középfokú tanfolyamra az jelentkezhet, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
 (2) Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamra az jelentkezhet, aki

a) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik; vagy
b) felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet biztosító mesterképzésben vesz részt.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott iskolai végzettséget vagy − a  (2)  bekezdés b)  pontja esetében − 
a felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyt a tanfolyamra történő jelentkezéskor igazolni kell.

3. § (1) A  tanfolyamra a  Hivatalnál kell jelentkezni az  1.  melléklet szerinti, kitöltött jelentkezési lap, továbbá a  2.  § 
(3) bekezdésében meghatározott, végzettséget vagy jogviszonyt igazoló okiratok benyújtásával.

 (2) A  tanfolyam helyét, időbeosztását és a  tanfolyammal kapcsolatos egyéb fontos információkat tartalmazó 
tájékoztatót a Hivatal a honlapján közzéteszi.
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4. § (1) Az alapfokú tanfolyamok díja 30 000 forint, amelyet a tanfolyam kezdetéig kell megfizetni.
 (2) A középfokú tanfolyamok díja 80 000 forint, amelyet a tanfolyam kezdetéig kell megfizetni.
 (3) A  felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam díja 360 000 forint, amelyet három egyenlő részletben − a  tanfolyam 

kezdetén, 90 befejezett tanórát követően és 180 befejezett tanórát követően − kell megfizetni.
 (4) Az  (1)−(3)  bekezdések szerinti díjakat a  Hivatalnak a  Magyar Államkincstárnál vezetett  

10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára az  azonosítási adatok (résztvevő 
neve) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével kell megfizetni.

 (5) A  Hivatal elnöke a  díj megfizetése alól kérelemre felmentést adhat azon résztvevők számára, akik a  tanfolyam 
megkezdésekor – felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam esetében a tanfolyam megkezdésekor, továbbá a befejezett 
90 és 180 tanórát követően fizetendő következő díjrészlet esedékességekor – közszolgálati, kormányzati szolgálati 
vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati viszonyban, köztestülettel vagy nonprofit gazdasági társasággal 
munkaviszonyban állnak, és a  munkakörükből fakadó feladatok ellátásához szükségesek az  adott tanfolyam 
keretében elsajátítható szellemitulajdon-védelmi ismeretek.

 (6) A  díjfizetés alóli felmentés iránti kérelmet a  tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtani, és 
a kérelemhez csatolni kell az (5) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét igazoló okiratok másolatát.

3. A szellemitulajdon-védelmi tanfolyam képzési ideje, a tantárgyak

5. § (1) Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam képzési ideje 20 óra.
 (2) Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) szabadalmi jog;
b) védjegyjog;
c) formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog;
d) nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog;
e) iparjogvédelmi tájékoztatás.

 (3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 2. melléklet tartalmazza.
 (4) A  tanfolyam résztvevőjének kérelmére az  alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam a  tantermi képzés tantárgyainak és 

témaköreinek megfelelő tartalmú, a  Hivatal által e  célra biztosított internetes felületen hozzáférhető távoktatás 
formájában, a tanórákon való személyes megjelenés nélkül is elvégezhető. Ebben az esetben
a) a távoktatási tananyag a tanfolyam teljes képzési idejével egyező tanóra-ekvivalensnek felel meg;
b) a tanfolyam, vagy az egyes tantárgyak távoktatás útján történő elvégzéséhez a Hivatal biztosítja a tanfolyam 

résztvevője számára az  internetes felülethez való hozzáférést, a  tananyag távoktatási formában történő 
elsajátításához szükséges felhasználói kézikönyvet, valamint a konzultációs lehetőséget az 1. § (2) bekezdése 
szerinti oktatók útján.

6. § (1) A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam képzési ideje 60 óra.
 (2) A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) szabadalmi jog;
b) védjegyjog;
c) formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog;
d) nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog;
e) iparjogvédelmi tájékoztatás;
f ) innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai és versenyjog.

 (3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 3. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam képzési ideje 270 óra.
 (2) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) az iparjogvédelem gazdasági és jogi alapjai;
b) nemzeti szabadalmi jog;
c) külföldi, európai és nemzetközi szabadalmi jog;
d) használatiminta-oltalmi jog;
e) nemzeti védjegyjog és az egyéb árujelzők oltalma;
f ) nemzetközi és európai közösségi védjegyjog;
g) nemzeti, európai közösségi és nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi jog;
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h) szerzői jog;
i) versenyjog;
j) bírósági eljárás iparjogvédelmi ügyekben és perekben;
k) iparjogvédelmi tájékoztatás;
l) innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai, iparjogvédelmi ügyfélképviselet.

 (3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az alapfokú szerzői jogi tanfolyam képzési ideje 20 óra.
 (2) Az alapfokú szerzői jogi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) a szerzői jog alapjai;
b) a szerző és a szerzői jog egyéb jogosultjai;
c) a szerző jogai és a szerzői jog korlátai;
d) a szerzői művek felhasználása;
e) szerzői jogi jogérvényesítés;
f ) nemzetközi és európai uniós szerzői jog.

 (3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket az 5. melléklet tartalmazza.
 (4) A  tanfolyam résztvevőjének kérelmére az  alapfokú szerzői jogi tanfolyam a  tantermi képzés tantárgyainak és 

témaköreinek megfelelő tartalmú, a  Hivatal által e  célra biztosított internetes felületen hozzáférhető távoktatás 
formájában, a tanórákon való személyes megjelenés nélkül is elvégezhető. Ebben az esetben
a) a távoktatási tananyag a tanfolyam teljes képzési idejével egyező tanóra-ekvivalensnek felel meg;
b) a tanfolyam, illetve az egyes tantárgyak távoktatás útján történő elvégzéséhez a Hivatal biztosítja a tanfolyam 

résztvevője számára az  internetes felülethez való hozzáférést, a  tananyag távoktatási formában történő 
elsajátításához szükséges felhasználói kézikönyvet, valamint a konzultációs lehetőséget az 1. § (2) bekezdése 
szerinti oktatók útján.

9. § (1) A középfokú szerzői jogi tanfolyam képzési ideje 60 óra.
 (2) A középfokú szerzői jogi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) a szerzői jog alapjai;
b) a szerző és a szerzői jog egyéb jogosultjai;
c) a szerző jogai és a szerzői jog korlátai;
d) az egyes műfajokra vonatkozó különös rendelkezések;
e) a szerzői művek és teljesítmények felhasználása;
f ) szerzői jogi jogérvényesítés;
g) nemzetközi és európai uniós szerzői jog;
h) a szerzői joghoz kapcsolódó jogterületek.

 (3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 6. melléklet tartalmazza.

4. A szellemitulajdon-védelmi szakvizsga

10. § (1) Az  alapfokú tanfolyam elvégzését követően a  résztvevők írásban alapfokú szakvizsgát tesznek. A  középfokú 
tanfolyam elvégzését követően a résztvevők középfokú szakvizsgát tesznek.

 (2) A középfokú szakvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
 (3) A  középfokú szakvizsga szóbeli részét háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A  vizsgabizottság tagjait és 

elnökét a  Hivatal elnöke kéri fel a  szellemitulajdon-védelmi szakértelemmel vagy a  szellemi tulajdon védelmével 
kapcsolatos tevékenységi területen szakismerettel rendelkező személyek közül.

 (4) Az alap- és középfokú szakvizsgát a tanfolyam befejezését követően, legkésőbb hat hónapon belül kell letenni.
 (5) A  vizsgázó kérheti a  (4)  bekezdésben meghatározott határidő lejártáig e  határidő egy alkalommal, hat hónappal 

történő meghosszabbítását.

11. § (1) A  felsőfokú iparjogvédelmi szakvizsga a  tanfolyam tárgyaiból tett vizsgákból, valamint a  tanfolyam elvégzését 
követően a megírt szakdolgozat megvédéséből áll.

 (2) A  felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamon a  tantárgyi vizsgákat az  adott tárgy befejezését követően, legkésőbb 
a  következő félév megkezdéséig, az  utolsó félévi vizsgákat a  szakdolgozat benyújtásáig a  tantárgy tanfolyami 
előadója előtt kell írásban vagy szóban letenni.
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 (3) A  szakdolgozatot a  tanfolyam befejezését követően, legkésőbb hat hónapon belül kell benyújtani a  Hivatalhoz. 
A  szakdolgozat elkészítéséhez a  Hivatal konzulenst biztosít. A  szakdolgozatot a  benyújtásától számított hat 
hónapon belül kell megvédeni a vizsgabizottság előtt. A vizsgabizottság háromtagú, elnöke a Hivatal elnöke vagy 
a Hivatal elnöke által felkért személy. A vizsgabizottság tagjait és − ha a vizsgabizottságot más elnököli − elnökét 
a  Hivatal elnöke kéri fel az  iparjogvédelmi szakértelemmel vagy az  iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységi 
területen szakismerettel rendelkező személyek közül.

 (4) A vizsgázó kérheti a (3) bekezdésben meghatározott határidők lejártáig e határidők egy alkalommal, hat hónappal 
történő meghosszabbítását.

 (5) A  felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet biztosító mesterképzésben történő részvétel esetén 
a  felsőfokú tanfolyam tárgyaiból a  vizsgák a  felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél megszerzését 
megelőzően is letehetőek, a  szakdolgozat a  felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél megszerzését 
megelőzően is benyújtható és megvédhető.

 (6) A  tanfolyam résztvevője a  tanfolyam halasztását egy alkalommal legfeljebb három évre kérheti. A  képzés 
a halasztás időtartamának lejártát követő legközelebbi alkalommal indított felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamhoz 
kapcsolódva folytatható. A  legközelebbi alkalommal indított felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam kezdetét 
legkésőbb harminc nappal megelőzően a  tanfolyam kezdő időpontjáról a  Hivatal elnöke értesíti a  tanfolyam 
résztvevőjét.

5. A szellemitulajdon-védelmi szakvizsga értékelése, a bizonyítvány

12. § (1) Az  alap- és középfokú szakvizsgán, valamint a  felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyi vizsgáin és 
a szakdolgozat megvédése során a vizsgázó felkészültségét jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) vagy elégtelen 
(1) osztályzattal kell értékelni.

 (2) Elégtelen osztályzat esetén az  alap- és középfokú szakvizsgát, a  felsőfokú tanfolyamon a  tantárgyi vizsgát és 
a szakdolgozat megvédését egy alkalommal, a sikertelen vizsgát követő hat hónapon belül lehet megismételni.

 (3) Az alap- és középfokú szakvizsgán elért osztályzatot a vizsgajegyzőkönyvbe, a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam 
tantárgyi vizsgáin és a szakdolgozat megvédésekor elért osztályzatokat pedig a leckekönyvbe kell bejegyezni.

13. § (1) A szellemitulajdon-védelmi képesítés megszerzéséről a Hivatal bizonyítványt állít ki, amelyben a minősítést az alap- 
és középfokú szakvizsga eredménye vagy a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyi vizsgái és a szakdolgozat 
osztályzatainak számtani átlaga szerint számított eredmény alapján kell feltüntetni. Ha az  eredmény eléri a  4,8-as 
átlagot, a  minősítés: kiválóan megfelelt. Ez  alatti, de a  3,8-at elérő eredmény esetén: jól megfelelt, a  2,0-t elérő,  
de 3,8 alatti eredmény esetén: megfelelt.

 (2) Az iparjogvédelmi képesítés megszerzéséről szóló bizonyítványt a 7. melléklet tartalmazza.
 (3) A szerzői jogi képesítés megszerzéséről szóló bizonyítványt a 8. melléklet tartalmazza.
 (4) A  11.  § (5)  bekezdésében meghatározott esetben a  bizonyítvány a  felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló 

oklevél megszerzésének a Hivatal előtti igazolását követően állítható ki az iparjogvédelmi képesítésről.
 (5) A  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott bizonyítványok iskolai végzettséget és államilag elismert szakképesítést 

nem tanúsítanak.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) E  rendelet nem érinti a  hatálybalépése előtt hatályos rendelkezések alapján kiállított, iparjogvédelmi 

szakképesítésről szóló bizonyítványok érvényességét.

15. §  Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott díjat a  Hivatalnak a  Magyar Államkincstárnál vezetett  
10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni az  azonosítási 
adatok (ügyszám) és a  rendeltetés (jogcím) feltüntetésével. A  díj a  kérelem benyújtásával egyidejűleg válik 
esedékessé.”
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16. §  Hatályát veszti az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter

1. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

JELENTKEZÉSI LAP
szellemitulajdon-védelmi tanfolyamra a szellemitulajdon-védelmi képesítésről szóló  

1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján

 1. A jelentkező
– neve:
– születési helye és ideje:
– lakóhelye:
– anyja neve:
– munkáltatójának neve és címe:

 2. A tanfolyam megnevezése:
o alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam
o középfokú iparjogvédelmi tanfolyam
o felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam
o alapfokú szerzői jogi tanfolyam
o középfokú szerzői jogi tanfolyam

 3. Az 1/2015. (I. 22.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján csatolt mellékletek száma és megnevezése:

Kelt ........................., ........... év ...... hó ...... napján.

  ................................................ 
  jelentkező aláírása

2. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyainak témakörei

 1. Szabadalmi jog:
1.1. a szabadalmi oltalom tárgya
1.2. a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok és kötelezettségek
1.3. a szabadalomhasznosítási szerződés
1.4. találmány- és szabadalombitorlás
1.5. a szabadalmi oltalom megszűnése
1.6. bírósági eljárás szabadalmi ügyekben

 2. Védjegyjog:
2.1. a védjegyoltalom tárgya és tartalma
2.2. a védjegyoltalomból eredő jogok
2.3. a védjegyhasználati szerződés
2.4. védjegybitorlás
2.5. a védjegy lajstromozására irányuló eljárás
2.6. bírósági eljárás védjegyügyekben
2.7. a földrajzi árujelzők oltalma
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 3. Formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog:
3.1. a formatervezésiminta-oltalom tárgya és tartalma
3.2. a használatiminta-oltalom tárgya és tartalma
3.3. a Hivatal eljárása mintaoltalmi ügyekben
3.4. bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben

 4. Nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog:
4.1. az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény
4.2. a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
4.3. a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv
4.4. az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás
4.5. az Európai Unió iparjogvédelmi joga

 5. Iparjogvédelmi tájékoztatás:
5.1. az iparjogvédelmi információ szerepe és jelentősége
5.2. a szabadalmi hatósági publikáció formái
5.3. bibliográfiai, szöveges és képmás-adatbázisok
5.4. kutatási gyakorlatok

3. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyainak témakörei

 1. Szabadalmi jog:
 1.1. a szabadalmi oltalom tárgya
 1.2. a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok és kötelezettségek
 1.3. a szabadalomhasznosítási szerződés
 1.4. szabadalmi kényszerengedély
 1.5. találmány- és szabadalombitorlás
 1.6. a szabadalmi oltalom megszűnése
 1.7. a szabadalmi eljárások általános szabályai
 1.8. szabadalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás
 1.9. a szabadalom megadására irányuló eljárás
1.10. egyéb szabadalmi eljárások
1.11. bírósági eljárás szabadalmi ügyekben

 2. Védjegyjog:
2.1. a védjegyoltalom tárgya és tartalma
2.2. a védjegyoltalomból eredő jogok
2.3. a védjegyhasználati szerződés
2.4. védjegybitorlás
2.5. a Hivatal eljárása védjegyügyekben
2.6. a védjegy lajstromozására irányuló eljárás
2.7. egyéb védjegyeljárások
2.8. bírósági eljárás védjegyügyekben
2.9. a földrajzi árujelzők oltalma

 3. Formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog:
3.1. a formatervezésiminta-oltalom tárgya és tartalma
3.2. a használatiminta-oltalom tárgya és tartalma
3.3. a minta és a mintaoltalom bitorlása
3.4. a Hivatal eljárása mintaoltalmi ügyekben
3.5. bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben

 4. Nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog:
4.1. az Európai Szabadalmi Egyezmény
4.2. az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény
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4.3. a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
4.4. a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv
4.5. az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás
4.6. a közösségi védjegy- és formatervezésiminta-oltalmi rendszer, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
4.7. a földrajzi árujelzők oltalma az Európai Unióban
4.8. közösségi növényfajta-oltalom

 5. Iparjogvédelmi tájékoztatás:
5.1. az iparjogvédelmi információ szerepe és jelentősége
5.2. a szabadalmi hatósági publikáció formái
5.3. bibliográfiai, szöveges és képmás-adatbázisok
5.4. kutatási gyakorlatok

 6. Innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai és versenyjog:
6.1. az innováció fogalma és folyamata
6.2. a nemzeti innovációs rendszer
6.3. az iparjogvédelmi tevékenység szervezése
6.4. a találmányok ügyintézésének vállalati rendje
6.5. versenyjogi alapismeretek

4. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyainak témakörei

 1. Az iparjogvédelem gazdasági és jogi alapjai:
1.1. az iparjogvédelmi szabályozási rendszer kialakulása és fejlődése, a hatályos szabályozás bemutatása
1.2. az iparjogvédelem szerepe és jelentősége a  gazdaságban, különös tekintettel az  innovációra és 

a kutatás-fejlesztésre
 2. Nemzeti szabadalmi jog:

 2.1. a szabadalmi oltalom tárgya
 2.2. a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok és kötelezettségek
 2.3. a szabadalmi igény
 2.4. a szabadalmi oltalom keletkezése, tartalma, korlátjai, időtartama, fenntartása, terjedelme
 2.5. a szabadalomhasznosítási szerződés
 2.6. szabadalmi kényszerengedély
 2.7. találmány- és szabadalombitorlás
 2.8. a nemleges megállapítás
 2.9. a szabadalmi oltalom megszűnése
2.10. a szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
2.11. a szabadalom megsemmisítése és korlátozása
2.12. a Hivatal eljárása szabadalmi ügyekben
2.13. határidők, igazolások, képviselet, nyilvánosság
2.14. szabadalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás
2.15. a szabadalom megadására irányuló eljárás
2.16. a találmány feltárása, az igénypont és a kivonat, igénypont-szerkesztési alapismeretek
2.17. a bejelentés benyújtását követő vizsgálat
2.18. érdemi vizsgálat
2.19. egyéb szabadalmi eljárások
2.20. bírósági eljárás szabadalmi ügyekben
2.21. megváltoztatási kérelem, hatáskör és illetékesség, nyilvánosság, kizárás, képviselet, mulasztás, igazolás, 

határozatok
2.22. szabadalmi perek
2.23. a növény- és állatfajták szabadalmi oltalma
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 3. Külföldi, európai és nemzetközi szabadalmi jog:
3.1. az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény szabadalmi jogi rendelkezései
3.2. a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) jogállása, feladatai, szervezete, működése
3.3. a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
3.4. az Európai Szabadalmi Egyezmény
3.5. az egységes hatályú európai szabadalom és az Egységes Szabadalmi Bíróság
3.6. a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló TRIPS-megállapodás szabadalmakra vonatkozó 

előírásai
3.7. a szabadalmi osztályozásról szóló nemzetközi megállapodások
3.8. egyes fejlett, Európán kívüli ipari országok szabadalmi rendszerének főbb jellemzői

 4. Használatiminta-oltalmi jog:
4.1. a használatiminta-oltalom tárgya és tartalma
4.2. a minta és a mintaoltalom bitorlása
4.3. a nemleges megállapítás
4.4. a mintaoltalom megszűnése
4.5. a Hivatal hatásköre és eljárása mintaoltalmi ügyekben
4.6. a mintaoltalmi bejelentés vizsgálata
4.7. a mintaoltalmi ügyek intézése
4.8. bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben

 5. Nemzeti védjegyjog és az egyéb árujelzők oltalma:
 5.1. a védjegyoltalom tárgya
 5.2. a védjegyoltalomból eredő jogok és kötelezettségek
 5.3. a védjegyoltalom keletkezése, időtartama, tartalma, korlátai, kimerülése
 5.4. a védjegyhasználat elmulasztása
 5.5. a védjegy és oltalma a vagyoni forgalomban
 5.6. a védjegyhasználati szerződés
 5.7. védjegybitorlás
 5.8. a védjegyoltalom megszűnése, lemondás a  védjegyoltalomról, a  védjegy törlése, megszűnés a  használat 

hiánya miatt
 5.9. a Hivatal hatásköre és eljárása védjegyügyekben, döntések, határidők, igazolások, képviselet, nyilvánosság
5.10. a védjegyügyek nyilvántartása, hatósági tájékoztatás
5.11. a védjegy lajstromozására irányuló eljárás
5.12. egyéb védjegyeljárások
5.13. bírósági eljárás védjegyügyekben
5.14. a földrajzi árujelzők oltalma

 6. Nemzetközi és európai uniós védjegyjog:
6.1. az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény védjegyjogi rendelkezései
6.2. a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv
6.3. a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló TRIPS-megállapodás védjegyekre vonatkozó 

előírásai
6.4. a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról 

szóló Nizzai Megállapodás
6.5. a védjegyek ábrás elemei nemzetközi osztályozásának létrehozásáról szóló Bécsi Megállapodás
6.6. az eredetmegjelölések oltalmáról és nemzetközi lajstromozásáról szóló Lisszaboni Megállapodás
6.7. a közösségi védjegyrendszer, a  Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és a  közösségi védjegyrendelet alapján 

lajstromozott közösségi védjegy
 7. Nemzeti, európai uniós és nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi jog:

 7.1. a formatervezésiminta-oltalom tárgya
 7.2. a mintából és a mintaoltalomból eredő jogok és kötelezettségek
 7.3. a mintaoltalmi igény
 7.4. a mintaoltalom keletkezése, tartalma, korlátai, kimerülése, időtartama, terjedelme
 7.5. a mintaoltalom megszűnése
 7.6. a minta és a mintaoltalom bitorlása
 7.7. a Hivatal eljárása mintaoltalmi ügyekben
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 7.8. mintaoltalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás
 7.9. a mintaoltalom megadására irányuló eljárás
7.10. egyéb mintaoltalmi eljárások
7.11. bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben
7.12. az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás
7.13. az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény mintaoltalmi szabályai
7.14. az ipari minták nemzetközi osztályozásáról szóló Locarnói Megállapodás
7.15. a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló TRIPS-megállapodás formatervezési mintákkal 

kapcsolatos szabályai
7.16. a közösségi formatervezésiminta-oltalmi rendszer

 8. Szerzői jog:
 8.1. a szerzői jog által védett művek és teljesítmények
 8.2. a szerző és a szerzői jog egyéb jogosultjai
 8.3. az önkéntes műnyilvántartás
 8.4. a szerző személyhez fűződő és vagyoni jogai
 8.5. a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott mű
 8.6. a szerzői jog korlátai: a védelmi idő és a szabad felhasználás esetei
 8.7. a szerzői művek felhasználása: felhasználási és jogátruházási szerződés, közös jogkezelés
 8.8. az árva mű felhasználásának engedélyezése
 8.9. a szerzői jogi jogérvényesítés
8.10. a Szerzői Jogi Szakértő Testület

 9. Versenyjog:
9.1. a versenyjogi szabályozás tárgya, rendszere
9.2. a tisztességtelen verseny tilalma
9.3. a fogyasztók megtévesztésének tilalma
9.4. az európai uniós versenyjogi rendszer, az iparjogvédelmi oltalom kimerülésének versenyjogi összefüggései

 10. Bírósági eljárás iparjogvédelmi ügyekben és perekben:
10.1. az eljáró bíróságok hatásköre és illetékessége
10.2. a szabadalmi kényszerengedéllyel, az előhasználati és a továbbhasználati joggal kapcsolatos perek
10.3. bitorlási perek

 11. Iparjogvédelmi tájékoztatás:
11.1. iparjogvédelmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás
11.2. az iparjogvédelmi információ szerepe és jelentősége
11.3. az iparjogvédelmi dokumentáció nemzetközi előírásai
11.4. a Hivatal Szakkönyvtárának feladatköre és gyakorlata
11.5. a szabadalmi hatósági publikáció formái
11.6. bibliográfiai, szöveges és képmás-adatbázisok
11.7. az iparjogvédelmi tájékoztatás nemzetközi műhelyei
11.8. kutatási gyakorlatok

 12. Innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai, iparjogvédelmi ügyfélképviselet:
12.1. a nemzeti innovációs rendszer
12.2. versenyképesség és technológiamenedzsment
12.3. a kockázati tőke szerepe az innováció finanszírozásában
12.4. az innováció és a vállalati stratégia
12.5. az iparjogvédelmi tevékenység szervezése
12.6. a találmányok ügyintézésének vállalati rendje
12.7. a szellemi alkotások, know-how értékesítése
12.8. a szabadalmi ügyvivői működésre vonatkozó jogszabályi előírások
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5. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

Az alapfokú szerzői jogi tanfolyam tantárgyainak témakörei

 1. A szerzői jog alapjai:
1.1. a szellemitulajdon-védelem alapjai
1.2. a szerzői jog által védett művek és teljesítmények
1.3. a szerzői jog keletkezése

 2. A szerző és a szerzői jog egyéb jogosultjai:
2.1. a szerző és a szerzői jog más jogosultjai
2.2. az önkéntes műnyilvántartás

 3. A szerző jogai és a szerzői jog korlátai:
3.1. a szerző személyhez fűződő jogai
3.2. a szerző vagyoni jogai
3.3. a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott mű
3.4. a védelmi idő
3.5. a szabad felhasználás esetei

 4. A szerzői művek felhasználása:
4.1. a felhasználási és a jogátruházási szerződés
4.2. az árva művek felhasználása
4.3. a közös jogkezelés

 5. Szerzői jogi jogérvényesítés:
5.1. polgári és büntetőjogi jogérvényesítés
5.2. az értesítési és eltávolítási eljárás
5.3. a Szerzői Jogi Szakértő Testület

6. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

A középfokú szerzői jogi tanfolyam tantárgyainak témakörei

 1. A szerzői jog alapjai:
1.1. a szellemitulajdon-védelem alapja
1.2. a szerzői jogi szabályozás kialakulása és fejlődése
1.3. a szerzői jog szerepe és jelentősége a gazdaságban
1.4. a szerzői jog által védett művek és teljesítmények

 2. A szerző és a szerzői jog egyéb jogosultjai:
2.1. a szerző és a szerzői jog más jogosultjai
2.2. közös művek, többszerzős és együttesen létrehozott művek
2.3. a szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultjai
2.4. az önkéntes műnyilvántartás

 3. A szerző jogai és a szerzői jog korlátai:
3.1. a szerző személyhez fűződő jogai
3.2. a szerző vagyoni jogai
3.3. a szomszédos jogi jogosultak jogai
3.4. a védelmi idő
3.5. a szabad felhasználás esetei

 4. Az egyes műfajokra vonatkozó különös rendelkezések:
4.1. a zeneművek és az ezekkel szomszédos jogi teljesítmények
4.2. a filmalkotások és más audiovizuális művek
4.3. a számítógépi programalkotás
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4.4. az adatbázis és az adatbázis-előállító
4.5. a képzőművészeti, fotóművészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotások,
4.6. az építészeti alkotások és a műszaki létesítmények

 5. A szerzői művek és teljesítmények felhasználása:
5.1. a felhasználási, a jogátruházási és a kiadói szerződés
5.2. a munkaviszonyban létrehozott művek
5.3. reklámozás céljára megrendelt mű
5.4. az árva művek felhasználása
5.5. a közös jogkezelés rendszere

 6. Szerzői jogi jogérvényesítés:
6.1. védelem a műszaki intézkedések megkerülésével szemben
6.2. a jogkezelési adatok védelme
6.3. polgári jogi jogérvényesítés
6.4. a szerzői jog megsértésének vámjogi következményei
6.5. a büntetőjogi jogérvényesítés
6.6. az értesítési és eltávolítási eljárás
6.7. a Szerzői Jogi Szakértő Testület és az Egyeztető Testület

 7. Nemzetközi és európai uniós szerzői jog:
7.1. a főbb szerzői jogi nemzetközi szerződések [az irodalmi és a  művészeti művek védelméről szóló Berni 

Egyezmény, a  Szellemi Tulajdon Világszervezetének Előadásokról és a  Hangfelvételekről szóló Szerződése 
(WPPT), a  Szellemi Tulajdon Világszervezetének Szerzői Jogi Szerződése (WCT), Egyezmény a  szellemi 
tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól (TRIPS)]

7.2. európai uniós szerzői jogi szabályok
 8. A szerzői joghoz kapcsolódó jogterületek:

8.1. a szerzői jog és az egyes iparjogvédelmi oltalmi formák kapcsolata
8.2. a védett ismeret (know-how), üzleti titok- és személyiségvédelem
8.3. közbeszerzés és versenyjog
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7. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A bizonyítvány sorszáma:

BIZONYÍTVÁNY

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tanúsítja, hogy

...........................................................................,
(név)

született ........................................................................
(születési név)

........................................................................
(születési hely és idő)

az 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján

FELSŐFOKÚ/KÖZÉPFOKÚ/ALAPFOKÚ IPARJOGVÉDELMI*

KÉPESÍTÉST szerzett.

A képesítés megszerzésének minősítése:

E bizonyítvány iskolai végzettséget és államilag elismert szakképesítést nem tanúsít.

Kelt Budapesten, ................................

  ........................................................ 
  vizsgabizottság elnöke

  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  
  hivatalos bélyegzője___________

* A megfelelő aláhúzandó.
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8. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A bizonyítvány sorszáma:

BIZONYÍTVÁNY

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tanúsítja, hogy

...........................................................................,
(név)

született ........................................................................
(születési név)

........................................................................
(születési hely és idő)

az 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján

KÖZÉPFOKÚ/ALAPFOKÚ SZERZŐI JOGI*

KÉPESÍTÉST szerzett.

A képesítés megszerzésének minősítése:

E bizonyítvány iskolai végzettséget és államilag elismert szakképesítést nem tanúsít.

Kelt Budapesten, ................................

  ........................................................ 
  vizsgabizottság elnöke

  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  
  hivatalos bélyegzője___________

* A megfelelő aláhúzandó.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 68/2015. (I. 22.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 36. § (4) bekezdése, 52. §-a, 53. § i) pontja, 59. § (1) bekezdés a) pontja és 
(2) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy Szukics Ferenc rendőr dandártábornok 
hivatásos szolgálati viszonya 2015. január 27-ei hatállyal, a törvény erejénél fogva megszűnik.

Budapest, 2015. január 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. január 19.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/00006-1/2015.

A Kormány 1011/2015. (I. 22.) Korm. határozata
a közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról

 1. A  Kormány elrendeli a  közigazgatási perjog felülvizsgálatát, az  önálló közigazgatási perrendtartás kidolgozására 
irányuló munkálatok megkezdését, és felhívja az  igazságügyért felelős minisztert a  közigazgatási perrendtartás 
koncepciójának kidolgozására.

Felelős: igazságügyért felelős miniszter
Határidő: 2015. I. negyedév

 2. A  Kormány elrendeli a  tudomány, az  igazságszolgáltatás, a  központi és a  területi közigazgatás, valamint 
az  igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselőinek részvételével – koncepcionális súlyú 
kérdésekben való álláspont kialakítása, valamint szakmai agyagok előkészítésében, véleményezésében való 
részvétel céljából – az  Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal létrehozott 
Államreform Bizottság eseti munkacsoportjaként, a  Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottság létrehozását. 
A  Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottság elnöke az  Államreform Bizottság elnöke. A  Kormány felhívja 
az  igazságügyért felelős minisztert, hogy tegye meg a Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottság létrehozásához 
szükséges intézkedéseket.

Felelős: igazságügyért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3. A Kormány felhívja az igazságügyért felelős minisztert, és felkéri az Államreform Bizottság elnökét, hogy együttesen 
kérjék fel a Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottság tagjait.

Felelős: igazságügyért felelős miniszter
Határidő: azonnal
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 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1012/2015. (I. 22.) Korm. határozata
a polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról

 1. A polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A felülvizsgálatban az alábbi bizottságok, a következők szerint vesznek részt:
– Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság, amelynek feladata a  munka- és témabizottságok tevékenységének 
irányítása, koordinálása, valamint a munka- és témabizottságok javaslatai alapján álláspont kialakítása és képviselete 
a  koncepcionális súlyú kérdésekben, továbbá az  igazságügyért felelős miniszter által készített szakmai anyagok, 
előterjesztések és normaszöveg tervezetek véleményezése;
– munka- és témabizottságok, amelyeknek feladata a  jogtudomány, a  joggyakorlat és a  minisztériumok 
képviselőinek bevonásával a  perrendtartás egyes részterületeire, jogintézményeire vonatkozó javaslatok 
kidolgozása, valamint az igazságügyért felelős miniszter felkérése alapján háttéranyagok készítése.”

 2. A Korm. határozat melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 3. Hatályát veszti a  Korm. határozat 3.  pontjában az „az érintett minisztériumok, érdekképviseletek és köztestületek 

bevonásával” szövegrész.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1012/2015. (I. 22.) Korm. határozathoz
„Melléklet az 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozathoz

Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság

A Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság Kormány által felkért tagjai:
 1. Németh János professzor emeritus, a Főbizottság elnöke,
 2. az igazságügyi miniszter,
 3. a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára,
 4. az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
 5. a Kúria elnöke,
 6. a legfőbb ügyész,
 7. a Magyar Jogász Egylet elnöke,
 8. a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke,
 9. a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke,
10. Varga István tanszékvezető, habil. egyetemi docens a Főbizottság tudományos titkára,
11. Wopera Zsuzsa miniszteri biztos, a Főbizottság szervezési titkára.

A Főbizottság 2–9.  pont alatt felsorolt tagjai személyesen vagy képviselőjük útján vesznek részt a  Főbizottság 
ülésein.”
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A Kormány 1013/2015. (I. 22.) Korm. határozata
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat és a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról

1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat módosítása

 1. A  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NBT tagság megszűnése:)
„b) A  rendészetért felelős miniszter az  NBT tagjának kinevezését a  tagra javaslatot tevővel történt egyeztetést 
követően
ba) a tag szakmai alkalmatlansága,
bb) a tagsággal járó kötelezettségek legalább 90 napig történő elhanyagolása, vagy
bc) a 3. pont d) alpontjában meghatározott személy által javasolt tag esetén a  tagnak a  javaslattevő – államtitkár 
esetén a miniszter – által vezetett vagy irányított szervezettel fennálló foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése
esetén vonhatja vissza.
A kinevezés visszavonása azonnali hatályú.”

 2. A Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az NBT elnöke a helyettes államtitkári illetmény összegével megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Az NBT 
társelnökei és további tagjai az NBT-ben ellátott tevékenységért nem részesülnek díjazásban vagy költségtérítésben.”

 3. A Korm. határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A titkárság működteti az NBT honlapját.”

 4. A Korm. határozat a következő 11a. ponttal egészül ki:
„11a. A  bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter az  NBT elnökét kötelezettségvállalási jogosultsággal 
ruházhatja fel a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű 
előirányzat felhasználása tekintetében.”

 5. A Korm. határozat 3. pont a) alpontjában a „legfeljebb huszonkét fő” szövegrész helyébe a „legfeljebb huszonhárom 
fő” szöveg lép.

 6. A  Korm. határozat 3.  pont d)  alpont df )  alpontjában a „rendészetért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter” szöveg lép.

 7. Hatályát veszti a Korm. határozat 7. pont c) alpont cb) alpontja.

2. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 
módosítása

 8. A  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a  következő 
2a. ponttal egészül ki:
„2a. A  bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter a  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013–2023) és 
az abban foglalt intézkedések végrehajtása során a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot bevonhatja.”

3. Záró rendelkezések

 9. Ez a határozat 2015. február 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozata
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

I.

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak zárása során törekedni kell 

a költségvetési kockázat kizárására, illetve minimalizálására, a 100%-os kifizetés teljesítése mellett;
 2. felhívja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 

tagjait, hogy az  Európai Bizottsággal egyeztetett módon az  irányító hatóságok közreműködői feladatokat ellátó 
szervezeti egységei integrálódjanak az irányító hatóságok szervezeti egységeibe;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 31.

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja felül 
a zárási feladatok végrehajtásához szükséges humánkapacitást – beleértve az operatív programok végrehajtásáért 
felelős intézményrendszer-szereplők közötti létszám-átcsoportosítást, illetve a projektvégrehajtásban meghatározó 
szerepet betöltő kedvezményezett állami szervezeteket is –, és szükség esetén tegyen javaslatot a  kapacitás 
bővítésére, figyelemmel a költségvetés teherbíró képességére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhatalmazza a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására 
kijelölt tagjait, hogy biztosítsák a  megfelelő mennyiségű és felkészültségű humán erőforrást a  2007–2013 közötti 
programozási időszak operatív programjai zárásával összefüggő teendőinek ellátása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 5. felhatalmazza a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  nemzetgazdasági minisztert, a  nemzeti fejlesztési 
minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy saját hatáskörükben teremtsék meg az  uniós források 
kezelésével foglalkozó munkatársak, illetve a  projektvégrehajtásban meghatározó szerepet betöltő 
kedvezményezett állami szervezetek munkatársai számára a  zárással kapcsolatos feladatok elvégzésének 
érdekeltségi rendszerét, amely a 100%-os forrásfelhasználás irányába mutat;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. február 28.

 6. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság tárgyhónap utolsó munkanapját 
követő első ülésére írásbeli beszámolót készítsenek az  e  határozat alapján megállapított, a  tárgyhónapban 
folyamatban lévő feladatok előrehaladásáról és a feladatok teljesítéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
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 7. felhívja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
tagjait, hogy a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai keretében pályázati kiírás 2015. február 
15-ét követően nem hirdethető meg, e  határidőn túl a  Kormány vagy a  Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 
előzetes hozzájárulásával lehet pályázati kiírást meghirdetni;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2015. február 15.

 8. felhívja a  Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására 
kijelölt tagjait, hogy gondoskodjanak arról, hogy az  irányító hatóság vezetője csak olyan kötelezettséget vállaljon 
a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai terhére, amelyre vonatkozóan a kedvezményezettek 
az utolsó kifizetést 2015. december 31-ig teljesítik, míg kötelezettségvállalások megtételének határideje 2015. április 
15., ezen túl a Kormány vagy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság előzetes hozzájárulásával lehet kötelezettséget 
vállalni, és amennyiben ezen kötelezettségvállalásból az  Európai Unió felé el nem számolható költség merül fel, 
az a kötelezettségvállaló minisztérium költségvetését terheli;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2015. április 15.

 9. felhívja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
tagjait, hogy a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai keretében támogatási szerződések 
2015. május 15-ig köthetők, e  határidőn túl a  Kormány vagy a  Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság előzetes 
hozzájárulásával lehet támogatási szerződést kötni, és amennyiben ezen szerződésből az Európai Unió felé el nem 
számolható költség merül fel, az a kötelezettségvállaló minisztérium költségvetését terheli;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2015. május 15.

 10. felhívja a  Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására 
kijelölt tagjait, hogy gondoskodjanak a  tartaléklisták felülvizsgálatáról, és – ha azok alapján kötelezettség 
már nem vállalható – megszüntetéséről azzal, hogy ezt követően csak a  Kormány vagy a  Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybizottság előzetes hozzájárulásával lehet tartaléklistát megszüntetni;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2015. március 31.

 11. felhívja a  Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására 
kijelölt tagjait, hogy gondoskodjanak a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai terhére 
megkötött támogatási szerződések, vagy kibocsátott támogatói okiratok felülvizsgálatáról, és a  költségvetési 
hatások figyelembevételével a  támogatási szerződés megszüntetéséről, vagy a  támogatói okirat visszavonásáról, 
amennyiben – a  közösségi szabályok figyelembevételével – a  kedvezményezett utolsó kifizetése 2015. december 
31-ig nem történik meg;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 12. felhívja a  Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására 
kijelölt tagjait, hogy gondoskodjanak a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai terhére 
megkötött támogatási szerződések, vagy kibocsátott támogatói okiratok felülvizsgálatáról, a támogatási szerződés 
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megszüntetéséről vagy a  támogatói okirat visszavonásáról, amennyiben a  kedvezményezett több mint 90 napja 
nem tudja köztartozás-mentességét igazolni;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 13. felhívja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
tagjait, hogy gondoskodjanak a határidőben le nem zárt szabálytalansági eljárások lefolytatásának befejezéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2015. április 15.

 14. felhívja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
tagjait, hogy a  támogatási kérelmek elbírálásával kapcsolatban benyújtott kifogások esetében a  késedelemben 
lévő önrevíziót haladéktalanul végezzék el, vagy gondoskodjanak a kifogás iratainak a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter részére történő továbbításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2015. április 15.

 15. felhívja a  Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására 
kijelölt tagjait, hogy gondoskodjanak az  időszakos és záró beszámolók elfogadásáról és a számla alapú kifizetések 
késedelmeinek megszüntetéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2015. április 30.

 16. felhívja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
tagjait, hogy ne hagyjanak jóvá olyan, a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai keretében 
uniós forrásból megvalósítandó, háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű építési beruházás 
vagy építési koncesszió megvalósítására irányuló közbeszerzési dokumentációt, amelyben a  közbeszerzési 
eljárás megindításának időpontja 2015. február 1-jét követő, illetve amelyben a  tevékenység nem fejeződik be 
2015. november 30-ig azzal, hogy e határidőn – azaz 2015. február 1-jén – túl a Kormány, vagy a Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybizottság előzetes hozzájárulásával lehet közbeszerzési eljárást indítani, és amennyiben e közbeszerzésből 
az  Európai Unió felé el nem számolható költség merül fel, az  az operatív programért felelős minisztérium 
költségvetését terheli;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 17. felhívja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
tagjait, hogy költségvetési szerv kedvezményezett esetén gondoskodjanak arról, hogy az  előirányzat-maradvány 
képzési lehetőséget kihasználó kedvezményezett ne használhassa fel a hazai költségvetési forrás maradvány részét, 
amíg az uniós finanszírozású projektjében neki felróható okból adódó késedelmét nem számolta fel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
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 18. felhívja ez  érintett minisztereket, hogy amennyiben az  irányításuk, vezetésük, illetve felügyeletük alá tartozó 
költségvetési szervnek, mint kedvezményezettnek a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív 
programjaiból finanszírozott projektje 2015. december 31-ig a  projektgazdának felróható okból késedelmet 
szenved, az emiatt felmerülő forrásvesztéssel, vagy költségvetési többletteherrel megegyező összeggel csökkenjen 
a központi költségvetési szervnek – az általa biztosított közfeladat ellátásának sérelme nélkül – a 2016. évi központi 
költségvetésből történő finanszírozása;

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2016. évi központi költségvetés tervezése során folyamatosan

 19. felhívja az  érintett minisztereket, hogy ha a  költségvetési szerv kedvezményezett késedelme a  projekt 
végrehajtásában érintett harmadik félnek (pl. engedélyező szerv) róható fel, abban az esetben az érintett harmadik 
félnek – az általa biztosított közfeladat ellátásának sérelme nélkül – csökkenjen a 2016. évi költségvetése;

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2016. évi központi költségvetés tervezése során folyamatosan

 20. felhívja az  érintett minisztereket, hogy amennyiben az  önkormányzatnak, mint kedvezményezettnek 
a  2007–2013  közötti programozási időszak operatív programjaiból finanszírozott projektje a  projektgazdának 
felróható okból 2015. december 31-ig késedelmet szenved, az emiatt felmerülő forrásvesztéssel vagy költségvetési 
többletteherrel megegyező összeggel csökkenjen az  önkormányzat részére 2016. évben nyújtandó költségvetési 
támogatás, az önkormányzat által biztosított közfeladat ellátásának sérelme nélkül;

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2016. évi központi költségvetés tervezése során folyamatosan

 21. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az eljárási határidőn túl húzódó, a támogatási 
kérelmek elbírálása tárgyában benyújtott kifogások feldolgozásáról és döntéssel történő lezárásáról a  szükséges 
kapacitás bővítésével;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. április 15.

 22. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az  eljárási határidőn túl húzódó, 
a szabálytalansági döntések elleni jogorvoslati kérelmek feldolgozásáról és döntéssel történő lezárásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. április 15.

 23. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  folyamatban lévő, 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 23. alcíme szerinti közbeszerzési ellenőrzéseket zárja 
le;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. március 31.

 24. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg és készítse elő a  vonatkozó jogszabályok 
módosítását annak érdekében, hogy a finanszírozási mód megválasztása ne akadályozza a számlák 2015. december 
31-ig történő kifizetését;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. február 15.

 25. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KEOP tekintetében gondoskodjon
a) azoknak a projekteknek az esetében, amelyek vonatkozásában még az engedélyek sem állnak rendelkezésre, 

és nem is szakaszolhatóak, a  költségvetési hatás függvényében a  támogatási szerződéstől történő 
elállásról azzal, hogy amennyiben a  projekt nemzetgazdasági szempontból szükséges, akkor annak 
a  2014–2020  közötti programozási időszak európai uniós forrásaiból történő finanszírozását meg kell 
vizsgálni,

b) a szakaszolt projekteknek az Európai Bizottsággal történő, legalább kéthavonta történő egyeztetéséről,
c) az Európai Bizottsághoz eddig be nem nyújtott, 2015. december 31-ig megvalósítható nagyprojektek Európai 

Bizottsághoz történő benyújtásáról,
d) azoknak a projekteknek a lezárásáról, amelyek a próbaüzemi fázisig eljutnak 2015. december 31-ig,
e) a megfelelő műszaki előrehaladással, azaz legalább 70%-os készültséggel rendelkező projektek szakmai 

tartalmának – amennyiben lehetséges – kiegészítéséről (pl. eszközbeszerzéssel),
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f ) az operatív program módosítása lehetőségének megvizsgálásáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a) alpont tekintetében 2015. április 30.
 b) alpont tekintetében folyamatos
 c) alpont tekintetében haladéktalanul, legkésőbb 2015. június 30-ig
 d) alpont tekintetében folyamatos
 e) alpont tekintetében 2015. április 30.
 f ) alpont tekintetében 2015. március 31.

 26. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KÖZOP tekintetében gondoskodjon
a) azon projektek támogatási szerződésétől történő elállásról a  költségvetési hatások figyelembevételével, 

amelyek vonatkozásában még az engedélyek sem állnak rendelkezésre és nem is szakaszolhatóak,
b) a szakaszolt projekteknek az Európai Bizottsággal történő, legalább kéthavonta történő egyeztetéséről,
c) az Európai Bizottsághoz eddig be nem nyújtott nagyprojektek benyújtásáról, amennyiben azok 

megvalósíthatóak 2015. december 31-ig,
d) az operatív program módosítása lehetőségének megvizsgálásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a) alpont tekintetében 2015. április 30.
 b) alpont tekintetében folyamatos
 c) alpont tekintetében haladéktalanul, legkésőbb 2015. június 30-ig
 d) alpont tekintetében 2015. március 31.

 27. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  TÁMOP és a  TIOP tekintetében tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a  minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények az  egyes 
késedelemben lévő projektjeik végrehajtását felgyorsítsák.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

II.

 1. A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat 7.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozó 
szabályozási környezet kidolgozása során érvényesítse azt, hogy a  költségvetési szerv kedvezményezett 
e  programozási időszakban mindaddig ne köthessen támogatási szerződést európai uniós forrásra, amíg 
a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során 
a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos”.

 2. A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat 9.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„9. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozó 
szabályozás kidolgozása során érvényesítse azt, hogy azon gazdasági társaság és az  ezen gazdasági társaság 
többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság e programozási időszakban mindaddig 
ne köthessen támogatási szerződést európai uniós forrásra, amíg a  2007–2013 közötti programozási időszakban 
az  európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a  támogatási szerződésben rögzített 
ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. január 31.”.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1015/2015. (I. 22.) Korm. határozata
a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal összefüggésben 
a Magyar Úszó Szövetség elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban: 

Világbajnokság) előkészítésében és megrendezésében közreműködő Magyar Úszó Szövetség elhelyezését méltó 
módon, hosszú távon biztosítani kell;

 2. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján dönt arról, hogy 
a  Budapest XIII. kerület, 23800/7 helyrajzi számú, a  Budapest Főváros Önkormányzata és a  Magyar Állam közös 
tulajdonában álló ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan) a Magyar Állam tulajdonában álló tulajdoni hányada egy 
részének vonatkozásában a Klubházra és az annak használatához elengedhetetlenül szükséges területre használati 
megállapodás kerüljön megkötésre a Magyar Úszó Szövetséggel;

 3. egyetért azzal, hogy az  ingatlan a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvt.) 
11.  § (13)  bekezdésében foglaltak alapján, közfeladat ellátása érdekében ingyenesen, továbbá az  Nvt. 11.  § 
(10)  bekezdésében foglaltak alapján határozott időtartamra, a  használati megállapodás hatálybalépésétől, de 
legkorábban 2015. április 1-jétől 2021. december 31. napjáig kerüljön a  Magyar Úszó Szövetség használatába 
a Világbajnokság szervezési és rendezési feladatai mint közfeladat ellátásának biztosítása érdekében;

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyék meg a  szükséges 
intézkedéseket a 2–3. pontban foglalt feladatok végrehajtására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. április 1.
 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  ingatlannak az  1.  pontban 

nevesített feladat végrehajtásához szükséges részei használati jogának biztosítása érdekében tájékoztassa 
a  tulajdonostárs Budapest Főváros Önkormányzatát és egyeztessen Budapest Főváros Önkormányzatával 
az önkormányzatot érintő tulajdoni hányad tekintetében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Nvt. 11. § (13) bekezdése és 11. § (17) bekezdés b) pontja alapján 

gondoskodjon a  Magyar Úszó Szövetség e  határozattal érintett, Világbajnoksághoz kapcsolódó feladatainak 
jogszabályi úton történő nevesítéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. április 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1016/2015. (I. 22.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
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 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás szövegének 
végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1017/2015. (I. 22.) Korm. határozata
a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő feladatokról

A Kormány
 1. egyetért a  Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 13431/1, 

13431/2 és 13431/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a  Budapest II. kerület, Mecset utca 14. szám 
alatt található Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójával;

 2. felhívja az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy az  1.  pontban 
foglaltak végrehajtása érdekében hangolja össze a  Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójával 
kapcsolatos beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.

Felelős: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1018/2015. (I. 22.) Korm. határozata
az Apollo Tyres (Hungary) Kft. átlátható szervezetté történő minősítéséről

A Kormány
a) megtárgyalta az  Apollo Tyres (Hungary) Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 12. 3. em., 

cégjegyzékszáma: 01-09-191973) tulajdonosi struktúrájának átalakítását, és
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (2)  bekezdésében meghatározott hatáskörében 

eljárva megállapítja, hogy az Apollo Tyres (Hungary) Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 12. 3. em., 
cégjegyzékszáma: 01-09-191973) a  részére közvetlenül nyújtott fejlesztési célú költségvetési támogatás 
szempontjából az átalakított tulajdonosi struktúrának megfelelően átlátható szervezetnek minősül.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1019/2015. (I. 22.) Korm. határozata
a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  nemzeti közműszolgáltatási rendszer a  földgáz, a  villamosenergia és a  távhőszolgáltatás 

tekintetében piaci alapokon kerüljön megszervezésre a  hosszú távon fenntartható működés biztosításával, 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó MFB Magyar Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) társaságcsoporton belül;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Fővárosi 
Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyetemes szolgáltatási tevékenységének országos szintűre 
való kiterjesztéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, beleértve a  növekedési terv teljesítéséhez szükséges 
energiaforrások biztosítását, továbbá a  feladatkörébe tartozó jogszabály módosítási javaslatok és előterjesztések 
Kormány elé terjesztéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.  § (2a)  bekezdés 
b)  pontja szerinti jogkörében és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a  szükséges források 
biztosítása tekintetében a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy az  ENKSZ Első Nemzeti 
Közműszolgáltató Zrt. egymilliárd forintos alaptőkével és tizennégy milliárd forint tőketartalékkal az MFB Zrt. által 
az állam nevében, kizárólagos állami tulajdonú társaságként kerüljön megalapításra és a társaság felett az MFB Zrt. 
gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. február 28.

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az MFB Zrt. tegyen intézkedéseket 
a  nemzeti közműszolgáltatási rendszer országos szintű működéséhez szükséges informatikai fejlesztések 
megkezdése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. február 28.

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével, a nemzeti 
közműszolgáltatási rendszer megszervezéséről szóló 1545/2014. (IX. 29.) Korm. határozat 6.  pontja szerinti feladat 
végrehajtása érdekében tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatallal együttműködve a  Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat szerinti Távhő 
Fejlesztési Cselekvési Terv elfogadása és a  távhőszolgáltatás szolgáltatási terjedelmének egységesítéséhez 
szükséges jogi szabályozás módosítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. április 30.

 6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 7. Hatályát veszti

a) a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat,

b) a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításáról szóló 1484/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1.  pont 
a) alpontja és 2. pontja.

 8. A nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséről szóló 1545/2014. (IX. 29.) Korm. határozat 5.  pontjában 
„2014. december 31.” szövegrész és a 6. pontjában a „2015. január 31.” szövegrész helyébe a „2015. június 30.” szöveg 
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 4/2015. (I. 22.) ME határozata
a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti 
közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények 
határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Végrehajtási 
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Bolgár Köztársaság, a  Horvát Köztársaság, Magyarország és az  Osztrák Köztársaság között 

a  közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények 
határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Végrehajtási Megállapodás 
(a továbbiakban: végrehajtási megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon résztvevő 
személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  végrehajtási megállapodás létrehozásához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 5. felhívom a belügyminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a végrehajtási 
megállapodás létrehozását követően a  végrehajtási megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 5/2015. (I. 22.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya 

és az  Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás 
(a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegének – a  jóváhagyás fenntartásával történő – végleges 
megállapítására;

 2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás végleges szövege megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét 
a megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé;

 4. visszavonom a  Magyarország Kormánya és Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló 
152/2013. (XII. 30.) ME határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 6/2015. (I. 22.) ME határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezéséről

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva

Spaller Endrét

– 2015. január 6-ai hatállyal, 5 éves időtartamra –,

dr. Szigeti Gyula Pétert

– 2015. január 20-ai hatállyal, 5 éves időtartamra –

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesévé

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 7/2015. (I. 22.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 27.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

dr. Adrovicz Istvánt,
dr. Baglyas Ferencet,
dr. Csepeli Zsoltot,
dr. Csomós Pétert,
dr. Csuzdi Csabát,
dr. Emri Zsuzsannát,
dr. Gorjanácz Zsivkót,
dr. Kállai Gábort,
dr. Kanizsai Máriát,
dr. Kiss Gyulát,
dr. Kiss Jánost,
dr. Koller Boglárkát,
dr. Kovács Lórántot,
dr. Kovács Tímeát,
dr. Lugasi Andreát,
dr. Maczó Pétert,
dr. Máté Zoltánt,
dr. Melicz Zoltánt,
dr. Miklósné dr. Zakar Andreát,
dr. Mócz Dórát,
dr. Pálfi Sándort,
dr. Pap Józsefet,
dr. Pirisi Edina Enikőt,
Ráthy Istvánné dr.-t,
dr. Réger Bélát,
dr. Szabó Istvánt,
dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolyát,
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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.

dr. Takács Istvánt,
dr. Török Erikát és
dr. Varró Bernadettet

– 2015. január 15-ei hatállyal –

főiskolai tanárrá kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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