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III. Kormányrendeletek

A Kormány 52/2015. (III. 17.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) között az Egyiptomi Arab 
Köztársaság és Izrael állam közötti békeszerződés jegyzőkönyve alapján békefenntartói feladatokat ellátó 
MFO kötelékében történő magyar részvételről szóló megállapodás megszüntetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyar Közlöny 1995.  évi 88. számában 8. sorszámon közzétett, 
a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) között az  Egyiptomi Arab 
Köztársaság és Izrael állam közötti békeszerződés jegyzőkönyve alapján békefenntartói feladatokat ellátó MFO 
kötelékében történő magyar részvételről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megszüntetésére.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet a Megállapodás megszűnésének időpontjában hatályát veszti.
 (3) A  Megállapodás megszűnésének és e  rendelet hatályvesztésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter 

annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelete
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás 
engedélyezésének feltételeiről

A Kormány a  kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014.  évi CII.  törvény 8.  §-ában és 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nyitva tartási tilalom alóli mentesülés engedélyezésével kapcsolatos eljárás

1. § (1) A  kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014.  évi CII.  törvény 
(a továbbiakban: Kszvmtv.) által meghatározottaktól eltérően, a mentességi feltételeknek való megfelelés esetében 
az  e  rendelet által meghatározott mentesülési engedélyezési eljárásnak megfelelő nyitva tartást az  üzlet helye 
szerinti település, Budapesten a  kerületi önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője (a továbbiakban együtt: jegyző) engedélyezi.

 (2) Az engedély iránti kérelmet a tevékenység végzésének megkezdése előtt 5 nappal kell a jegyzőhöz benyújtani.
 (3) A  kérelemnek tartalmaznia kell az  üzlet nevét, címét, cégjegyzékszámát (egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási 

számát) és a mentességi feltételeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatot.
 (4) A jegyző a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül jelzi a (7) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság hiányát, 

ha a  nyitva tartáshoz szükséges mentességi feltételek nem állnak fenn a  kérelem vonatkozásában. Ha a  jegyző 
5 napon belül nem jelzi a jogosultság hiányát, akkor a tevékenység megkezdhető vagy folytatható.

 (5) A  kérelmező kereskedő köteles – a  módosulásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 8 napon belül  – 
bejelenteni a jegyzőnek, ha a kérelem alapjául szolgáló körülmények megváltoztak. Ha a kérelmező kereskedő már 
nem felel meg a mentességi feltételeknek, e módosulás bejelentését követően a tevékenység nem folytatható.

 (6) A kérelmező kereskedő köteles a kérelmet évente ismételten benyújtani.
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 (7) A tevékenység
a) megszüntetésének a kérelmező kereskedő általi bejelentéséig,
b) a  kereskedő – a  mentességi feltételek alapján megállapítható – kivételes nyitva tartási időben való nyitva 

tartásra való jogosultsága hiányának jegyző általi jogerős megállapításáig, vagy
c) a megkezdésére vagy a folytatására jogosultság (4) bekezdés szerinti kezdetétől számított egy év elteltéig
folytatható.

 (8) A  jegyző a  kérelem vagy a  bejelentés részére való kézbesítésétől számított 15 napon belül hivatalból tájékoztatja 
a fogyasztóvédelmi hatóságot a kérelem benyújtásáról, a tevékenység folytatásáról és arról, ha a tevékenység már 
nem folytatható.

 (9) A  fogyasztóvédelmi hatóság az  általa a  Kszvmtv. alapján alkalmazott ellenőrzési intézkedések okáról, típusáról 
és az  ellenőrzést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjáról hivatalból tájékoztatja a  jegyzőt 
a tájékoztatásra okot adó körülmény bekövetkezésének napjától számított 15 napon belül.

2. A nyitva tartási tilalom alóli mentesülésre vonatkozó kérelmek és engedélyek nyilvántartásának 
rendje

2. § (1) A jegyző a kérelmező kereskedők kérelmeinek, bejelentéseinek, és az azokban foglalt adatoknak a felkutathatósága, 
valamint azokról a  nyilvánosság tájékoztatása, továbbá a  kereskedők feletti ellenőrzés segítése céljából 
nyilvántartást vezet az 1. § szerinti tevékenységek folytatásáról.

 (2) A jegyző a kérelmező kereskedő (3) bekezdésben foglalt adatait bejegyzi a nyitva tartási tilalom alóli mentesülésre 
vonatkozó kérelmek és engedélyek nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás).

 (3) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a kérelmező kereskedő

aa) nevét, cégnevét,
ab) cégjegyzékszámát, ennek hiányában regisztrációs számát,

b) a kérelem, bejelentés benyújtásának napját,
c) a kérelemmel, bejelentéssel érintett üzlet címét,
d) az üzlet nyitva tartására vonatkozó jogalapot,
e) ha a tevékenység már nem folytatható, ennek okát, beálltának napját,
f ) az  alkalmazott ellenőrzési intézkedés okát, típusát és az  ellenőrzést elrendelő határozat jogerőre 

emelkedésének napját.
 (4) A  (3)  bekezdésben foglalt adatok – a  (3)  bekezdés f )  pontjában foglalt adatok kivételével – nyilvánosak, a  jegyző 

a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
 (5) A nyilvántartás a (3) bekezdés b)–f ) pontjában foglalt adatokat közhitelesen tanúsítja, azok tekintetében közhiteles 

hatósági nyilvántartásnak minősül.

3. § (1) A  kérelmező kereskedő köteles – a  módosulásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 8 napon belül  – 
bejelenteni a jegyzőnek a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását.

 (2) A jegyző az adatváltozást bejegyzi a nyilvántartásba.

4. §  A  jegyző a  törlésre okot adó körülmény bekövetkezésének évét követő második év végén törli a  kérelmező 
kereskedő adatait a nyilvántartásból, ha
a) a tevékenység már nem folytatható, vagy
b) a kérelmező kereskedő tevékenységével felhagyott, illetve az üzlet megszűnt.

5. §  A  jegyző a  nyilvántartásba bejegyzett adatokat a  kérelmező kereskedő adatainak a  nyilvántartásból való törlését 
követően négy évig tárolja, azt követően megsemmisíti azokat.

3. Záró rendelkezések

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

7. §  Ez a  rendelet akkor alkalmazható, ha a Kormány – a Kszvmtv. 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az üzletek 
Kszvmtv. 3. §-ától eltérő nyitva tartására vonatkozó mentességi feltételeket határoz meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 54/2015. (III. 17.) Korm. rendelete
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004.  évi XXIV.  törvény 22.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A fegyver
a) forgalmazását vagy javítását végző személy szakképzettségeként, szakképesítéseként előírt képesítésnek kell 
tekinteni
aa) a puskaművesi képesítést,
ab) a fémipari technikusi képesítést,
ac) a fegyvermesteri szakvizsgát,
ad) az okleveles gépészmérnök szakképzettséget,
ae) a gépészmérnök szakképzettséget,
af ) a katonai középfokú oktatási intézményben vagy a katonai felsőoktatási intézményben szakirányú – fegyverzeti – 
szakon megszerzett szakképesítést, illetve szakképzettséget,
ag) a 09 2 7490 03 9 0 05, a 34 5237 01, a 31 863 01 0001 33 01 vagy az 55 863 02 OKJ számú Vadászpuskaműves 
szakképesítést,
ah) a 93 4 0210 02 2 4 06, az 51 8917 01, a 31 863 01 0000 00 00 vagy az 54 863 01 OKJ számú Fegyverműszerész 
szakképesítést,
ai) a 93 5 0210 16 9 0 02 vagy az 52 8917 01 OKJ számú Fegyvertechnikus szakképesítést,
aj) a vadászpuskaműves mester végzettséget, valamint
ak) forgalmazási tevékenység esetén a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon letett fegyverforgalmazási vizsgát, 
továbbá
b) gyártását végző személy szakképesítéseként, végzettségeként előírt képesítésnek kell tekinteni az  a)  pont af ), 
ag) és aj)  alpontjában meghatározott képesítést, valamint a  gépgyártás-technológia szakon végzett okleveles 
gépészmérnök, illetve gépészmérnök szakképzettséget.”

 (2) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  vizsgabizottság tagjait a  megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány jelöli ki, egy tagjának az  (1)  bekezdés a)  pont 
aa)  alpontjában, ac)  alpontjában, af )  alpontjában, ag)  alpontjában, ah) vagy ai)  alpontjában meghatározott 
képesítéssel vagy igazságügyi fegyverszakértői képesítéssel kell rendelkeznie.”

2. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) A sportegyesület a lőfegyverét és a lőszerét
a) átengedheti
aa) a  tizennegyedik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolójának 
– a tizennyolcadik életév betöltéséig az ab) alpontban vagy a b) pontban meghatározott személyek valamelyikének 
folyamatos felügyelete mellett – a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének időtartamára, továbbá
ab) a tizennyolcadik életévét betöltött tagjának az edzés időtartamára, valamint
b) átadhatja a tizennyolcadik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolójának 
a  lőfegyver és a  lőszer tárolásának helye és a  sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének helyszíne közötti 
közvetlen szállítás időtartamára.”

3. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § A 37. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szállítás esetén
a) a 38. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést is megfelelően alkalmazni kell, valamint
b) a szállítás jogszerű voltát a lőfegyvert, lőszert saját jogon tartó által kiállított – a szállítás jogcímére is kiterjedő – 
igazolás igazolja, amelyet a szállító a szállítás során mindvégig köteles magánál tartani.”
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4. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 
55/B. §-sal egészül ki:
„55/B. § Az e rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
54/2015. (III. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet 2.) megállapított 10. § (1) bekezdése
a) a  Módosító Rendelet 2. hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági engedély hatályosságát nem érinti, 
valamint
b) nem alkalmazandó az  a)  pontban meghatározott hatósági engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelmek 
elbírálása során.”

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap tizenötödik napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 55/2015. (III. 17.) Korm. rendelete
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007.  évi LX.  törvény 14.  § (5)  bekezdés g), k) és l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 5.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti adatbázis informatikai rendszere üzemeltetésével kapcsolatos, az  e  rendeletben 
foglalt hatósági feladatok elvégzéséhez szükséges adatbázis berendezés-, hűtőkör- és adatnyilvántartó, számlázási, 
valamint személy- és cégképesítő IT rendszerének informatikai támogatását, e rendszer üzemeltetési, rendelkezésre 
állási és adatfeldolgozással kapcsolatos feladatainak ellátását a  Hatóság a  központosított informatikai és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt központi szolgáltató 
igénybevételével látja el.”

2. §  Az R. 22. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A tanúsítványt F-GÁZ ügyfélazonosítójának feltüntetésével a telepítést végző vállalkozás készíti el, amely annak 
kiállításával egyidejűleg az adatbázisban legalább a következő adatokat köteles regisztrálni az alkalmazásra nézve:
a) HR szektor esetén a telepítés helyszíne (helységnév és irányítószám, a főváros esetében a kerület megjelölésével),
b) MR szektor esetén az alvázszám,
c) HR és MR szektor esetén a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás megnevezése és székhelye.
(3) A  végfelhasználó köteles a  tanúsítványt az  értékesítéskor a  forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás számára 
egy eredeti példányban átadni.
(4) A  forgalmazó az  értékesítéskor köteles az  F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy 
az  értékesítés megtörtént, és az  adatbázisba feltölteni az  értékesített termék vagy berendezés megnevezését, 
típusszámát, azonosítóját, a  berendezésben megtalálható F-ÜHG típusát, tömegét kg-ban és széndioxid 
egyenértékben kifejezve, valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét.
(5) A  telepítést követően a  tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás köteles az  F-GÁZ ügyfélazonosító alatt 
található adatlapon tanúsítani, hogy a  telepítés az  adatlapon rögzített termékre nézve a  telepítés helyén 
megtörtént.”
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3. §  Az R. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtására kiadott, a képesítési és képzési programokra vonatkozó minimumkövetelményeket 
megállapító közösségi jogi normák alapján kiadott képesítési és képzési igazolások azok érvényességi idejének 
lejárati dátumáig, de legalább 2015. július 1-jéig továbbra is hatályosak.”

4. §  Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdése.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 56/2015. (III. 17.) Korm. rendelete
a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzésével megvalósuló társasági összefonódás 
közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti a tisztességtelen piaci magatartás 
és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény (a  továbbiakban: Tpvt.) 24/A.  §-a alapján a  Corvinus 
Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043547, székhelye: 
1065 Budapest, Nagymező u 46–48. 1. em.) a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, közvetlen részesedésszerzés 
útján megvalósuló összefonódását a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
(cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041037, székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., a  továbbiakban: Budapest Bank 
Zrt.), vagy azon hitelintézettel, amely a  Budapest Bank Zrt. teljes üzletmenetét, valamennyi eszközét, forrását, 
infrastruktúráját és kötelezettségét átveszi.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 57/2015. (III. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, 
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.  § b)  pontja és a  2.  melléklet tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:10. mezőjében a  „3594 helyrajzi számú ingatlan” szövegrész helyébe 
a „230 helyrajzi számú ingatlan” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 57/2015. (III. 17.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 29–68. sorral egészül ki:

  (A) (B)

(1.)  (A beruházás megnevezése) (A beruházás azonosító adatai)

„

29. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Dabas közigazgatási területén fekvő,  
2256/32 helyrajzi számú ingatlan

30. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Konyár közigazgatási területén fekvő,  
589 helyrajzi számú ingatlan

31. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Andocs közigazgatási területén fekvő,  
162/1 helyrajzi számú ingatlan

32. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Bogyiszló közigazgatási területén fekvő,  
490 helyrajzi számú ingatlan

33. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Görgeteg közigazgatási területén fekvő,  
440 helyrajzi számú ingatlan

34. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Nagyberény közigazgatási területén fekvő,  
4 helyrajzi számú ingatlan

35. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Báránd közigazgatási területén fekvő,  
3/2 helyrajzi számú ingatlan

36. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Nagyrábé közigazgatási területén fekvő,  
943/1 helyrajzi számú ingatlan

37. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Szomód közigazgatási területén fekvő,  
561/2 helyrajzi számú ingatlan
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38. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Jászfelsőszentgyörgy közigazgatási területén 
fekvő, 655 helyrajzi számú ingatlan

39. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Dunaalmás közigazgatási területén fekvő,  
4264 helyrajzi számú ingatlan

40. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Zichyújfalu közigazgatási területén fekvő,  
8638/2 helyrajzi számú ingatlan

41. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Tiszatarján közigazgatási területén fekvő,  
12 helyrajzi számú ingatlan

42. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Érd közigazgatási területén fekvő,  
15253/4 helyrajzi számú ingatlan

43. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Pázmánd közigazgatási területén fekvő,  
496 helyrajzi számú ingatlan

44. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Sárrétudvari közigazgatási területén fekvő, 
1038/2 helyrajzi számú ingatlan

45. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Szerep közigazgatási területén fekvő,  
164 helyrajzi számú ingatlan

46. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Gárdony közigazgatási területén fekvő,  
3655/2 helyrajzi számú ingatlan

47. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Kaba közigazgatási területén fekvő,  
141/3 helyrajzi számú ingatlan

48. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Kistarcsa közigazgatási területén fekvő,  
357/1 helyrajzi számú ingatlan

49. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Nyírbogát közigazgatási területén fekvő,  
225/5 helyrajzi számú ingatlan

50. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Csanádpalota közigazgatási területén fekvő,  
309 helyrajzi számú ingatlan

51. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Tiszabő közigazgatási területén fekvő,  
192 helyrajzi számú ingatlan

52. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Dunakeszi közigazgatási területén fekvő,  
73/34 helyrajzi számú ingatlan

53. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Gyál közigazgatási területén fekvő,  
499/3 helyrajzi számú ingatlan

54. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Sárbogárd közigazgatási területén fekvő,  
1083 helyrajzi számú ingatlan

55. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Budapest közigazgatási területén fekvő,  
1783/6 helyrajzi számú ingatlan

56. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Kemecse közigazgatási területén fekvő,  
1290 helyrajzi számú ingatlan, illetve az ebből 
az ingatlanból telekalakítási eljárások jogerős 
befejezését követően kialakított ingatlanok

57. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Füzesgyarmat közigazgatási területén fekvő, 
512/30 helyrajzi számú ingatlan

58. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Sümeg közigazgatási területén fekvő,  
543 helyrajzi számú ingatlan

59. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Enying közigazgatási területén fekvő,  
1474/58 helyrajzi számú ingatlan

60. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Putnok közigazgatási területén fekvő,  
1130 helyrajzi számú ingatlan

61. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Tolna közigazgatási területén fekvő,  
970/89 helyrajzi számú ingatlan
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62. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Edelény közigazgatási területén fekvő,  
1193/4 helyrajzi számú ingatlan

63. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Sásd közigazgatási területén fekvő,  
111/1 helyrajzi számú ingatlan

64. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Abádszalók közigazgatási területén fekvő, 
3014/1 helyrajzi számú ingatlan

65. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Bélapátfalva közigazgatási területén fekvő,  
111/2 helyrajzi számú ingatlan

66. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Tokaj közigazgatási területén fekvő,  
1196 helyrajzi számú ingatlan

67. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Derecske közigazgatási területén fekvő,  
834 helyrajzi számú ingatlan

68. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Pannonhalma közigazgatási területén fekvő, 
473/1 helyrajzi számú ingatlan

”

2. melléklet az 57/2015. (III. 17.) Korm. rendelethez

Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 28–67. sorral egészül ki:

(A) (B)

(1.) (A beruházás megnevezése) (Település)

„

28. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Dabas 

29. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Konyár 

30. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Andocs 

31. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Bogyiszló 

32. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Görgeteg 

33. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Nagyberény 

34. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Báránd 

35. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Nagyrábé 

36. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Szomód 

37. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Jászfelsőszentgyörgy 

38. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Dunaalmás 

39. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Zichyújfalu 
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40. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Tiszatarján 

41. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Érd

42. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Pázmánd 

43. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Sárrétudvari 

44. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Szerep 

45. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Gárdony 

46. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Kaba 

47. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Kistarcsa 

48. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Nyírbogát 

49. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Csanádpalota 

50. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Tiszabő

51. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Dunakeszi

52. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Gyál

53. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Sárbogárd

54. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Budapest XI. kerület

55. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Kemecse

56. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Füzesgyarmat

57. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Sümeg

58. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Enying

59. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Putnok

60. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Tolna

61. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Edelény

62. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Sásd

63. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Abádszalók

64. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Bélapátfalva
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65. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Tokaj

66. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Derecske

67. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Pannonhalma

”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelete
egyes NMHH rendeleteknek a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás változásával összefüggő 
módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 29. pontjában, a mozgóképről 
szóló 2004.  évi II.  törvény 38.  § i)  pontjában, valamint a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi 
CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 11. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 12. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 13. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3. pontjában,
a 7. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 5. és 8. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény 
109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és 
a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosítása

1. § (1) A  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a  díjfizetés módjáról 
szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatban a Hivatal elsőfokú és – a 16. § (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérően – az Elnök másodfokú hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege 0 Ft.”

 (2) Az  R1. 10.  §-ában a  „Hivatal frekvenciagazdálkodással” szövegrész helyébe a  „Hivatal polgári célú 
frekvenciagazdálkodással” szöveg lép.

2. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba 
hozataláról és megfelelőségének igazolásáról szóló 10/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosítása

2. § (1) A  nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról 
és megfelelőségének igazolásáról szóló 10/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet (a  továbbiakban: R2.) 1.  § (2)  bekezdés 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal).”

 (2) Az R2. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem terjed ki a  rendelet hatálya a  légiközlekedési célú, valamint víziközlekedési célú fedélzeti 
rádióberendezésekre.”

3. §  Az R2. 2. §-a a következő 2a. és 2b., valamint 3a. és 3b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2a. légiközlekedés: a légiközlekedésről szóló törvény által meghatározott fogalom;
2b. légiközlekedési célú fedélzeti rádióberendezés: a légijárművön alkalmazott, a légiforgalom és a légi rádiónavigáció, 
valamint a vészjelzés, kutatás és mentés céljára szolgáló rádióberendezés;”
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„3a. víziközlekedés: a víziközlekedésről szóló törvény által meghatározott fogalom;
3b. víziközlekedési célú fedélzeti rádióberendezés: az  úszólétesítményen alkalmazott, a  víziközlekedés forgalma és 
a rádiónavigáció, valamint a vészjelzés, kutatás és mentés céljára szolgáló rádióberendezés.”

4. §  Az R2.
a) 1.  § (4)  bekezdésében a  „KFGH” szövegrész helyébe a  „Hivatal” szöveg, a  „KFGH-t” szövegrész helyébe 

a „Hivatalt” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „KFGH-hoz” szövegrész helyébe a „Hivatalnak” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében a „KFGH a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH)” szövegrész 

helyébe a „Hivatal az NMHH” szöveg,
d) 3. § (5) bekezdésében a „KFGH” szövegrészek helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti az R2. 6. § a) pontja.

3. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló  
11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosítása

6. §  A  nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal).”

7. §  Az R3. 2. § (1) bekezdése a következő 6a. és 6b., valamint 11a. és 11b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6a. légiközlekedés: a légiközlekedésről szóló törvény által meghatározott fogalom;
6b. légiközlekedési célú fedélzeti rádióberendezés: légijárművön alkalmazott, a  légiforgalom és a  légi rádiónavigáció, 
valamint a vészjelzés, kutatás és mentés céljára szolgáló rádióberendezés;”
„11a. víziközlekedés: a víziközlekedésről szóló törvény által meghatározott fogalom;
11b. víziközlekedési célú fedélzeti rádióberendezés: az  úszólétesítményen alkalmazott, a  víziközlekedés forgalma és 
a rádiónavigáció, valamint a vészjelzés, kutatás és mentés céljára szolgáló rádióberendezés;”

8. §  Az R3. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolására irányuló tevékenység műszaki 
vizsgálatnak minősül.”

9. §  Az R3. 4. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A rádiófrekvenciák használati jogának megszerzéséhez nem szükséges frekvencia-kijelölés)
„e) a légiközlekedési és a víziközlekedési célú fedélzeti rádióberendezésekkel létrehozott rádiórendszernél.”

10. § (1) Az R3. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Rádiórendszert üzemben tartani rádióengedély alapján lehet. Rádióengedély akkor adható, ha az alkalmazott 
rádióberendezés teljesíti a forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeket.”

 (2) Az R3. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az  Sr. alapján könnyített engedélyezési eljárás alá tartozó frekvenciák használatára vonatkozó 
szándékát a  kérelmező a  Hivatalnak bejelenti, a  kérelemnek a  (2)  bekezdés a) és c)–g)  pontjában meghatározott 
adatokat, valamint a Hivatal által – az NMHH internetes honlapján közzétett – előírt formájú adatszolgáltatást kell 
tartalmaznia.”

11. § (1) Az R3. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal keret-rádióengedélyben engedélyezi az üzemben tartást
a) azon rádiótávközlési szolgálatnál és alkalmazásnál, amelyhez hatósági frekvenciajegyzéket tettek közzé,
b) azon rádiórendszernél, amelyhez a Hivatal különleges eseti frekvenciajegyzéket adott ki,
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c) azon rádiórendszernél, amelynél a  Hivatal a  frekvenciakijelölésben a  felhasználót felhasználói gazdálkodásra 
feljogosította,
d) a légiközlekedési és a víziközlekedési célú fedélzeti rádióberendezésekkel létrehozott rádiórendszer esetében.”

 (2) Az R3. 18. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  keret-rádióengedély kérelem – az  e)  pont kivételével – a  10.  § (2)  bekezdésében, a  légiközlekedési és 
a  viziközlekedési célú fedélzeti rádióberendezésekkel létrehozott rádiórendszer esetében az  5.  § (2)  bekezdés 
d) pontjában, továbbá e) pont ee) és eh) alpontjában, valamint a 10. § (2) bekezdés a) és b) pontjában megállapított 
adatokat tartalmazza.”

12. §  Az R3. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti tiltás nem vonatkozik a  honvédség gyakorlatára, gyakorlására, ha azt 
a  Hivatalnál – előzetes egyeztetés után – a  frekvenciasáv, a  tevékenység körzetének és időszakának megadásával 
harminc nappal korábban bejelentették.”

13. §  Az R3. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás vonatkozásában a hatósági ellenőrzési hatáskört a Hivatal gyakorolja.”

14. §  Az R3. 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben az  ellenőrzés során rádiómérés is történt, a  Hivatal a  mérési jegyzőkönyvet az  ellenőrzést záró 
iratokkal együtt megküldi az engedélyesnek.”

15. §  Az R3. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyedi engedélyezési eljárás során a Hivatal ellenőrzi – a  légiközlekedési célú fedélzeti rádióberendezések 
kivételével – a rádióberendezés megfelelőségét igazoló okiratok, műszaki dokumentációk tartalmát és valódiságát.”

16. §  Az R3. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § A  Hivatal nem polgári célú rádióalkalmazás üzemében észlelt zavar esetén az  engedélyes Eht. szerinti 
bejelentésére vagy rádiómérések alapján hivatalból végzi a  zavar kivizsgálását. Amennyiben a  bejelentés alapján 
a Hivatal nem indít hatósági ellenőrzést vagy eljárást, arról – indokolási kötelezettséggel – tájékoztatja a bejelentőt.”

17. § (1) Az R3. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  zavar kivizsgálása után a  Hivatal a  rendelkezésre álló információk alapján műszeres zavarvizsgálatot végez, 
vagy intézkedik a zavar elhárítása érdekében.”

 (2) Az R3. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  zavart okozó engedélyes – a  rendeltetéséből adódó feladatok végrehajtása mellett – a  Hivatal felhívása 
alapján köteles az abban foglaltaknak megfelelően a zavart megszüntetni és erről tájékoztatni a Hivatalt.”

18. § (1) Az R3. 2. § (1) bekezdés 3. pontjában a „magyar frekvenciagazdálkodó hatóságok fogadnak el” szövegrész helyébe 
a  „Hivatal fogad el” szöveg, 4.  pontjában a  „Hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után 
internetes honlapján” szövegrész helyébe a  „Hivatal más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után 
az NMHH internetes honlapján” szöveg lép.

 (2) Az R3.
a) 3. § (3) bekezdésében a „KFGH” szövegrész,
b) 3. § (5) bekezdésében a „KFGH” szövegrészek,
c) 3. § (6) és (7) bekezdésében és 4. § b) pontjában a „KFGH” szövegrész,
d) 5. § (1) bekezdésében a „KFGH” szövegrészek,
e) 5. § (3) bekezdésében, 7. §-ában, 8. § g) pontjában, 12. §-ában, 13. § (3) bekezdésében, 15. §-ában, 17. § (1) és 

(1a) bekezdésében a „KFGH” szövegrész,
f ) 17. § (4) bekezdésében a „KFGH” szövegrészek,
g) 17. § (5) bekezdésében a „KFGH” szövegrész
helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

 (3) Az R3. 3. § (7) bekezdésében a „KFGH-t” szövegrész helyébe a „Hivatalt” szöveg lép.
 (4) Az R3. 18. § (2) bekezdés b) pontjában a „4. § a)–b) pontja” szövegrész helyébe a „4. § a), b) vagy e) pontja” szöveg lép.
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 (5) Az R3.
a) 21. § (2) bekezdésében a „Hatóság mérőszolgálata” szövegrész,
b) 22. § (2) bekezdésében a „KFGH” szövegrész,
c) 22. § (3) bekezdésében és 23. § a) pontjában a „KFGH vagy a Hatóság mérőszolgálata” szövegrész,
d) 24. § (1) bekezdésében a „Hatóság mérőszolgálata” szövegrész,
e) 25. § (2) bekezdésében a „KFGH és a Hatóság mérőszolgálata” szövegrész,
f ) 29. § (2) és (3) bekezdésében a „Hatóság mérőszolgálata” szövegrész,
g) 29. § (4) és (6) bekezdésében, 31. § a) pontjában, 32. §-ában, 33. § (1) és (2) bekezdésében a „KFGH” szövegrész
helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

 (6) Az R3. 34. § (1) és (2) bekezdésében a „KFGH” szövegrész helyébe a „Hivatal nem polgári célú” szöveg lép.
 (7) Az R3. 35. § (2) bekezdésében a „KFGH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti az R3. 1. § (1) bekezdés d) pontja.

4. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú 
frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet 
módosítása

20. §  A  nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a  nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe 
tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet (a  továbbiakban: R4.) 3.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatokat a  Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) látja el.
(2) A  nem polgári célú frekvenciagazdálkodásra vonatkozó adatot, tájékoztatást, nyilvántartást és letöltési 
lehetőséget a Hivatal az NMHH internetes honlapján teszi közzé.”

21. §  Az R4. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felhasználók fórumának elnöke a Hivatal nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatok ellátásáért felelős 
szervezeti egységének vezetője; tagja a  2.  §-ban felsorolt szervezetek illetékes vezetője által megbízott egy-egy 
személy.”

22. §  Az R4.
a) 4. § (2) és (3) bekezdésében a „KFGH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
b) 4. § (5) bekezdésében a „KFGH-val” szövegrész helyébe a „Hivatallal” szöveg,
c) 4. alcímének címében a  „KFGH” szövegrész helyébe a  „Hivatal nem polgári célú frekvenciagazdálkodási” 

szöveg,
d) 5. §-ában és 6. § (1) bekezdésében a „KFGH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
e) 6. § (5) bekezdésében az „az NMHH Hivatala” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg
lép.

23. §  Hatályát veszti az R4. 4. § (1) bekezdése.

5. A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet módosítása

24. §  A  nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet (a  továbbiakban: R5.) 
1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya)
„c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal)”
(terjed ki.)

25. § (1) Az R5. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Hivatal a  frekvenciahasználati jogot igénylő, (1)  bekezdésben meghatározott ügyfelei számára az  FNFT 
nemzeti felosztást tartalmazó részének „Polgári” (F) oszlopából, (2)  bekezdésben meghatározott ügyfelei 
számára az  FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Nem polgári” (E) oszlopából ideiglenesen, korlátozott 
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időtartamra – honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, kormányzati, közigazgatási és más közérdekből, 
előre nem meghatározható eseményekre, esetekre és célra – biztosíthat frekvenciát a  nem polgári és a  polgári 
frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után.”

 (2) Az R5. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Közös” (G) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére 
felosztott frekvenciasávokat nem polgári és polgári célra egyaránt fel lehet használni. Ezekben a frekvenciasávokban 
frekvenciahasználati jog csak a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után 
szerezhető.”

26. §  Az R5. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

27. §  Az R5.
a) 2.  § 63.  pontjában a  „polgári vagy a  nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrész helyébe 

a „Hivatal” szöveg,
b) 10.  § (4) és (5)  bekezdésében a „polgári frekvenciagazdálkodó hatóságtól” szövegrész helyébe a „polgári 

frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet szerint” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat F:323 mezőjében a „H29 H111” szövegrész helyébe a „H29” szöveg,
d) 5. melléklet 2. pont

da) H23A és H51 nemzeti lábjegyzetében a  „frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes 
egyeztetés alapján” szövegrész helyébe a  „nem polgári és a  polgári frekvenciagazdálkodási 
szempontok összehangolása után” szöveg,

db) H79 és H122A nemzeti lábjegyzetében az  „a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti 
megállapodásnak” szövegrész helyébe az  „az összehangolt nem polgári és polgári 
frekvenciagazdálkodási szempontoknak” szöveg,

dc) H151, H177, H180, H191 és H194 nemzeti lábjegyzetében a  „frekvenciagazdálkodó hatóságok 
közötti eredményes egyeztetés alapján” szövegrész helyébe a  „nem polgári és a  polgári 
frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után” szöveg,

e) 11.  mellékletében foglalt táblázat D:67 és D:69 mezőjében a  „frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti 
eredményes egyeztetés alapján” szövegrész helyébe a  „nem polgári és a  polgári frekvenciagazdálkodási 
szempontok összehangolása után” szöveg

lép.

28. §  Hatályát veszti az R5. 1. § d) pontja.

6. A nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 
1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosítása

29. §  A  nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 1/2013. (I. 7.) 
NMHH rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal).”

30. § (1) Az R6. 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat
a) E:3, E:5, E:6, E:7, E:8 és E:9 mezőjében a „KFGH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
b) E:11 mezőjében a „KFGH” szövegrészek helyébe a „Hivatal” szöveg,
c) E:14 mezőjében a  „frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján” szövegrész 

helyébe a „nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után” szöveg,
d) E:17 és E:19 mezőjében a „KFGH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.

 (2) Az R6. 2. melléklet
a) 1.1. pontjában foglalt táblázat

aa) E:7, E:9 és E:16 mezőjében a „KFGH” szövegrész,
ab) E:19 mezőjében a „KFGH” szövegrészek,
ac) E:24, E:26, E:27 és E:28–E:29 mezőjében a „KFGH” szövegrész,
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ad) E:31 mezőjében a „KFGH” szövegrészek,
ae) E:32 mezőjében a „KFGH” szövegrész,

b) 2.1.2., 2.1.3., 2.5.3., 2.6.3. és 2.8.1. pontjában a „KFGH” szövegrész
helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

 (3) Az R6. 3. melléklet
a) 1.1.  pontjában foglalt táblázat E:3–E:4 mezőjében a „frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes 

egyeztetés alapján” szövegrész helyébe a  „nem polgári és a  polgári frekvenciagazdálkodási szempontok 
összehangolása után” szöveg,

b) 1.2. pontjában foglalt táblázat E:3–E:4, E:6–E:7 és E:8 mezőjében a „KFGH” szövegrész helyébe a „Hivatal” 
szöveg lép.

 (4) Az  R6. 4.  melléklet 1.1.  pontjában foglalt táblázat E:10, E:12 és E:21 mezőjében, valamint 2.  pontjában a „KFGH” 
szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

 (5) Az R6. 5. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat E:3 és E:11 mezőjében, valamint 2. pontjában a „KFGH” szövegrész 
helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

 (6) Az  R6. 6.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében az „a frekvenciagazdálkodó hatóságok, valamint 
a KFGH és a légiközlekedési hatóság közötti megállapodások” szövegrész helyébe az „az összehangolt nem polgári 
és polgári frekvenciagazdálkodási szempontoknak megfelelően, a  Hivatal és a  légiközlekedési hatóság közötti 
megállapodás” szöveg lép.

 (7) Az  R6. 7.  mellékletében a  „KFGH akkor kezdeményezi az  NMHH hatáskörrel rendelkező szervezeti egységénél” 
szövegrész helyébe a „Hivatal akkor végez” szöveg lép.

7. A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 
2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosítása

31. §  A  polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) 
NMHH rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya)
„d) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal)”
(terjed ki.)

32. §  Az R7. 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

33. § (1) Az R7.
a) 2. § (1) bekezdés

aa) 14.  pontjában a  „magyar frekvenciagazdálkodó hatóságok fogadnak el” szövegrész helyébe 
a „Hivatal fogad el” szöveg,

ab) 18.  pontjában a  „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti 
egyeztetés után internetes honlapján” szövegrész helyébe a „Hivatal más hatóságokkal való szükség 
szerinti egyeztetés után az NMHH internetes honlapján” szöveg,

ac) 21. pontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrészek helyébe a „Hivatal” szöveg,
ad) 24. pontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

b) 6.  § (2)  bekezdésében az  „a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság vélelmezi” szövegrész helyébe 
a „vélelmezni kell” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében a „polgári frekvenciagazdálkodó hatóságnál” szövegrész helyébe a „Hivatalnak” szöveg,
d) 9. § (3) bekezdésében a „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.

 (2) Az  R7. 1.  mellékletében foglalt táblázat E:1211–E:1212 mezőjében az „a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti 
megállapodás alapján” szövegrész helyébe az  „az összehangolt nem polgári és polgári frekvenciagazdálkodási 
szempontoknak megfelelően” szöveg, E:2760–E:2761, E:2768–E:2769 és E:2794–E:2795 mezőjében a  „polgári 
frekvenciagazdálkodó hatóságnál” szövegrész helyébe a „Hivatalnak” szöveg lép.

 (3) Az R7. 2. melléklet I. fejezet
a) 7. pont 7.2. és 7.7. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrész,
b) 8a. pont 8a.1. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodási hatóság” szövegrész,
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c) 8a.  pont 8a.2. és 8a.4.2.  alpontjában, valamint 8b.  pont 8b.6.  alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó 
hatóság” szövegrész,

d) 8b. pont 8b.7. alpontjában és 9. pont 9.3. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodási hatóság” szövegrész,
e) 9. pont 9.6. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrész,
f ) 10. pont 10.1. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrészek,
g) 11.  pont 11.1.  alpontjában, valamint 12.  pont 12.1. és 12.2.  alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó 

hatóság” szövegrész
helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

 (4) Az  R7. 2.  melléklet I. fejezet 12.  pont 12.3.  alpontjában a  „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság a  honlapján” 
szövegrész helyébe a „Hivatal az NMHH internetes honlapján” szöveg lép.

 (5) Az R7. 2. melléklet I. fejezet
a) 14. pont 14.3. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodási hatóság” szövegrész,
b) 14. pont 14.7. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrész,
c) 15. pont 15.2. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodási hatóság” szövegrész,
d) 15.  pont 15.4. és 15.8.  alpontjában, valamint 17.  pont 17.4.  alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó 

hatóság” szövegrész,
e) 17. pont 17.6. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodási hatóság” szövegrész,
f ) 17. pont 17.18.1. és 17.18.3. alpontjában, valamint 18. pont 18.8. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó 

hatóság” szövegrész,
g) 18. pont 18.10. alpontjában a „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrészek
helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

 (6) Az R7. 2. melléklet II. fejezet 11. pont
a) 11.14. alpontjában az „az engedélyező hatóságtól” szövegrész helyébe az „a Hivataltól” szöveg, az „A hatóság” 

szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,
b) 11.18.  alpontjában a  „polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrész, 11.20.  alpontjában a  „polgári 

frekvenciagazdálkodási hatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.
 (7) Az  R7. 2.  melléklet III. fejezet 6.  pontjában az „a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságnak” szövegrész helyébe 

az  „az  NMHH-nak” szöveg, 7.  pontjában az  „A polgári frekvenciagazdálkodó hatóság” szövegrész helyébe 
az „Az NMHH” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E  rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépését követően indult ügyekben és a  megismételt eljárásokban kell 

alkalmazni.

35. §  Hatályát veszti a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet és a polgári 
célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet 
módosításáról szóló 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. melléklet az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelethez

Az R5. 5. melléklet 2. pont H111 nemzeti lábjegyzete helyébe a következő rendelkezés lép:
„H111 Nincs felhasználva.”

2. melléklet az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelethez

Az R7. 8. melléklete az NGSO rövidítést követően a következő szövegrésszel egészül ki:
(A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése)
„NMHH  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1149/2015. (III. 17.) Korm. határozata
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok 
nemzeti feladatainak végrehajtásáról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII.  törvény 21. § (1) bekezdés e) és h) pontjában meghatározott feladatainak végrehajtása érdekében a következő 
határozatot hozza:

A Kormány
a) az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a  továbbiakban: NATO), valamint az  Európai Unió (a  továbbiakban: 

EU) által tervezett, stratégiai szintű katonai válságkezelési gyakorlatok (a  továbbiakban együtt: gyakorlat) 
végrehajtásában történő magyar részvétel előkészítésére, tervezésére és nemzeti végrehajtásának – ideértve 
az értékelési és tapasztalat-összegző feladatokat is – koordinálására a honvédelemért felelős minisztert jelöli 
ki;

b) felhatalmazza a  honvédelemért felelős minisztert, hogy a  gyakorlat jellegére, céljaira és módszereire 
tekintettel határozza meg a  gyakorlat előkészítésébe és végrehajtásába bevonásra kerülő központi 
államigazgatási szervek – az  autonóm államigazgatási szervek és önálló szabályozó szervek kivételével – 
körét (a  továbbiakban: részt vevő központi államigazgatási szervek), és a  részvétel szükségességéről ezen 
szervek vezetőjét tájékoztassa, továbbá kérje fel az előkészítésben és a végrehajtásban való közreműködésre 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 18.  § (2)  bekezdése szerinti, a  honvédelemi felkészülés egyes feladatainak 
ellátásában részt vevő azon szerveket, amelyek közreműködése a  gyakorlat eredményes végrehajtásához 
szükséges;
Felelős: honvédelemért felelős miniszter
Határidő: a gyakorlat kezdete előtt 90 nap

c) felhívja a  részt vevő központi államigazgatási szervek vezetését, irányítását vagy felügyeletét ellátó 
minisztereket, hogy a részt vevő központi államigazgatási szervek vezetői útján biztosítsák a honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt szervével előzetesen egyeztetett, megfelelő szintű 
döntéshozói képviseletet, valamint szakértői-végrehajtói részvételt a  gyakorlat előkészítésében és 
végrehajtásában, illetve a  részt vevő központi államigazgatási szervek infrastrukturális hátterének szükség 
szerinti alkalmazásával, rendelkezésre állításával járuljanak hozzá a  gyakorlattal kapcsolatos nemzeti 
feladatok eredményes ellátásához;
Felelős: részt vevő központi államigazgatási szervek irányítását vagy felügyeletét ellátó miniszterek
Határidő: a gyakorlat előkészítéséhez és végrehajtásához igazodóan

d) felhívja a  honvédelemért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  adott gyakorlat előkészítése és 
végrehajtása során a  részt vevő központi államigazgatási szervek együttműködésével az  alábbi alapvető 
feladatok ellátásáról:
da) a NATO és az EU tervezési folyamatával összhangban álló nemzeti tervezési rend kialakítása;
db) a hazai végrehajtási tervek, levezetési okmányok kidolgozása;
dc) a hazai gyakorlattervezői és a végrehajtó állomány kijelölése, illetve a gyakorlatvezetőség felkérése;
dd) a végrehajtó állomány szükséges mértékű tájékoztatása és felkészítése;
de) feltételek biztosítása a gyakorlat végrehajtására és az együttes feladatok ellátására;
df ) a  gyakorlatokhoz kötődő nemzetközi fórumokon a  nemzeti álláspontot képviselő delegáció 

kijelölése;
dg) a  gyakorlat helyzetbeállításának megfelelő, a  gyakorlat idején érvényesülő kormányzati 

döntés-előkészítési rend kialakítása és működtetése;
dh) a  gyakorlatok vonatkozásában képviselendő nemzeti álláspont kialakítása, továbbá ha az  adott 

gyakorlat nemzetközi vagy hazai forgatókönyve, illetve a hazai szervezetek bevonása ezt indokolja, 
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a  Kormány tájékoztatása a  gyakorlatról és javaslattétel a  nemzeti álláspontra, vagy más szükséges 
kormányzati intézkedésre vonatkozóan;

di) a gyakorlathoz kapcsolódó, konszenzusos állásfoglalások kialakításának elősegítése;
dj) a  gyakorlattal kapcsolatos rész- és összegző értékelés összeállítása, szükség szerint javaslattétel 

a nemzeti eljárási rend ésszerűsítésére, javítására;
dk) a gyakorlat jellegétől függően a NATO vagy az EU szervezetén belül kialakított összegzett értékelés 

elfogadását követő egy hónapon belül a  lefolytatott gyakorlatról átfogó jelentés összeállítása 
a Kormány részére;

Felelős: honvédelemért felelős miniszter
 részt vevő központi államigazgatási szervek vezetői
Határidő: a gyakorlat előkészítéséhez és végrehajtásához igazodóan

e) felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  honvédelemért felelős miniszterrel egyeztetve, a  vezetésük, 
irányításuk vagy felügyeletük alatt álló központi államigazgatási szerv gyakorlatban való részvételével 
arányosan, az  általuk vezetett minisztérium éves költségvetési tervében tervezzék és biztosítsák 
a gyakorlatban való magyar részvétel kiadásainak fedezetét;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: első alkalommal a 2016. évi költségvetés tervezés folyamatában, ezt követően évente 

a költségvetési tervezéshez igazodóan
f) felhívja a  honvédelemért felelős minisztert, hogy a  központi költségvetési tervezés során képezzen 

tartalékkeretet a  csak a  tárgyévben ismertté váló, az  adott évi központi költségvetésről szóló törvényben 
az e) alpont szerint nem tervezhető gyakorlatokban való magyar részvétel kiadásainak fedezetére.
Felelős: honvédelemért felelős miniszter
Határidő: első alkalommal a 2016. évi költségvetés tervezés folyamatában, ezt követően évente

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1150/2015. (III. 17.) Korm. határozata
a NATO válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló  
1088/2012. (IV. 2.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 1.  Hatályát veszti a  NATO válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1088/2012. (IV. 2.) 
Korm. határozat.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1151/2015. (III. 17.) Korm. határozata
a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Kazah Köztársaság között a  kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 

(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény tervezetét az  Egyezmény 

szövegének végleges megállapítását követően terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1152/2015. (III. 17.) Korm. határozata
a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása 
érdekében
a) 2311,7 millió forint egyszeri jelleggel és
b) 761,6 millió forint tartós jelleggel
történő biztosításáról a  Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény 1.  melléklet 
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára gondoskodjon.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. május 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1153/2015. (III. 17.) Korm. határozata
a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtása érdekében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt érintő 
intézkedésekről

A Kormány felhívja az  agrárpolitikáért felelős minisztert, hogy az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter 
bevonásával az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kifizető ügynökségek és más 
szervek, a  pénzgazdálkodás, a  számlaelszámolás, az  ellenőrzési szabályok, a  biztosítékok és az  átláthatóság 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. augusztus 6-i  
908/2014/EU bizottsági rendelet, valamint a  Bizottság 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kifizető ügynökségek és más szervek, 
a  pénzgazdálkodás, a  számlaelszámolás, a  biztosítékok és az  euro használata tekintetében történő kiegészítése 
végrehajtása érdekében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) kifizető ügynöksége és mint az  Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) közreműködő szerve 
működőképességének és akkreditációs feltételeinek biztosításához szükséges intézkedéseket tegye meg, így 
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különösen gondoskodjon a  szervezeti és működési szabályzat és egyéb belső szabályzatok előkészítéséről, 
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet – jelen határozat közzétételekor folyamatban lévő – módosításának 
kihirdetését követően, azok véglegesítéséről.

Felelős: agrárpolitikáért felelős miniszter
 agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1154/2015. (III. 17.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány a  2014.  évi költségvetési maradványokból az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  XI. Miniszterelnökség 
fejezetnél keletkezett 2  034  300  ezer forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 
felhasználását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1155/2015. (III. 17.) Korm. határozata
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján  
a XI. Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Fővárosi és megyei 
kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a  Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
17.  §-a, valamint a  4.  melléklet 2.  pontja alapján biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres 
ügyei alcím kiadási előirányzatának legfeljebb 105,4 millió forint összeggel történő túllépését.

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1156/2015. (III. 17.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról, valamint az Amerikai Egyesült Államokban 
bejegyzésre kerülő „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozására irányuló koncepció elfogadásáról és 
működési feltételeinek megteremtéséről szóló 1522/2012. (XI. 28.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 

a  Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímnek a  70. A  Magyar Foundation of North 
America támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. tudomásul veszi, hogy az  Amerikai Egyesült Államokban bejegyzésre került „Friends of Hungary” Alapítvány neve 
„The Hungary Initiatives Foundation”-ra változott;

 3. az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzésre kerülő „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozására irányuló 
koncepció elfogadásáról és működési feltételeinek megteremtéséről szóló 1522/2012. (XI. 28.) Korm. határozat 
8. pontját visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozata
a Fiumei úti temető vagyonkezelésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Fiumei úti temető mint állami tulajdon vagyonkezelése, működtetése és 
fejlesztése feltételrendszerének biztosítása céljából – nemzeti emlékezet-központtá válása, egységes Nemzeti Sírkert 
és Nemzeti Emlékhely jellege megteremtése érdekében –
a) a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16–18. szám alatti, 38821/2 helyrajzi számú ingatlan a  Nemzeti Örökség 

Intézet vagyonkezelésébe, a  Kegyeleti Múzeum – Temetkezési és Kegyeleti Szakgyűjtemény a  Nemzeti 
Örökség Intézete fenntartásába kerüljön,

b) a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16. szám alatti, 38821/5 helyrajzi számú ingatlan (Salgótarjáni úti zsidó 
temető), valamint a Kegyeleti Múzeum – Temetkezési és Kegyeleti Szakgyűjteményben őrzött kulturális javak 
(a  továbbiakban: temetkezési szakgyűjtemény) tulajdonjogát az  állam megszerezze és azokat a  Nemzeti 
Örökség Intézete vagyonkezelésébe adja.

 2. A Kormány felhívja
a) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.  törvény 

44.  § (5)  bekezdése alapján, az  egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába 
adásáról szóló 1991.  évi XXXIII.  törvény 27.  § (4)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel vizsgálja felül 
Budapest Főváros Önkormányzatnak az  1.  pont a)  alpontja szerinti ingatlanon fennálló ingyenes használati 
jogát, és tegye meg az 1. pont a) alpontja végrehajtásához szükséges intézkedéseket,

b) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
útján tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont a) alpontja szerinti ingatlan Nemzeti Örökség Intézete 
vagyonkezelésébe adása érdekében.
Felelős: az a) alpont tekintetében: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a b) alpont tekintetében: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal, a b) alpont szerinti vagyonkezelésbe adás tekintetében 2015. július 1.
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 3. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  1.  pont 
b)  alpontja szerinti ingatlan és a  temetkezési szakgyűjtemény tulajdonjogának állam javára történő megszerzése, 
valamint a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésébe adása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal, a vagyonkezelésbe adás tekintetében a tulajdonjog állam javára történő megszerzését 

követően azonnal
 4. A Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  feladatkörükben érintett miniszterekkel 

együttműködve gondoskodjon az 1–3. pont végrehajtásához szükséges jogszabály-módosítások előkészítéséről és 
kezdeményezéséről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak 
a 2015. és 2016. év központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet, Nemzeti Örökség Intézet címben a Fiumei úti 
temető mint állami vagyon működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok 2015. és 2016.  évi ellátásához 
szükséges forrás biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2015. év tekintetében a felmerülés üteméhez igazodóan,
 a 2016. év tekintetében a 2016. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1158/2015. (III. 17.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó egyes projektekkel 
összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról

A Kormány a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi 
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I. 16. pontja alapján
 1. hozzájárul

a) a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, „Budapest 4. számú metróvonal I. szakasz Kelenföldi 
pályaudvar – Keleti pályaudvar” című projekt „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz – Őrmezői felszíni 
rendezés – B terület: vasúti pálya és tartozékai bontása és átalakítása a MÁV 8 vágányának helyén létesítendő 
felszíni P+R parkoló megvalósításához” tárgyú,

b) a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú, „Budapest – Piliscsaba – Esztergom vasútvonal 
rekonstrukciója II/B ütem” című projekt „Vállalkozási szerződés keretében Angyalföld – Újpest között 
a 2. vágány kiépítése” tárgyú,

c) a KÖZOP-4.1.0-13-2013-0004 azonosító számú, „Partfalépítés Paks Kikötőben” című projekt „Partfalépítés Paks 
Kikötőben, KÖZOP-4.1.0-13-2013-0004 kódszámon nyilvántartott projekt keretében” tárgyú,

d) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú, „Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az  országos 
közúthálózaton” című projekt „Jelzőlámpa-telepítések KÖZOP forrásból” tárgyú,

e) a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú, „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés 
I.  ütem” című projekt KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz 
járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében közúti vasúti peron, vágány és egyenáramú kábelépítés, valamint 
kapcsolódó felsővezeték építési, váltófűtés létesítési, közműépítési, forgalomtechnikai és útépítési munkák, 
kiegészítő tervezési munkák és egyéb szolgáltatások elvégzése.” tárgyú,

f ) a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 
átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 
beszerzésével” című projekt „Kivitelezési szerződés autóbusz telephely magasépítési munkáinak 
elvégzésére a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú ’Kecskemét város közösségi közlekedés 
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fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 
beszerzésével’ című projekt keretében (SG-845).” tárgyú,

g) a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 
átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 
beszerzésével” című projekt „Vállalkozási szerződés a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú 
’Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése, soros 
hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével’ című projekt keretében, út és közút építés, építési 
munkákhoz tartozó kivitelezési munkák ellátása” tárgyú,

h) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú, „Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az  országos 
közúthálózaton” című projekt „Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele 
az országos közúthálózaton” tárgyú,

i) a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú, „Budapest – Piliscsaba – Esztergom vasútvonal 
rekonstrukciója II/B ütem” című projekt „Vállalkozási szerződés keretében a Béke úton új villamos megállóhely 
létesítése a kapcsolódó útépítési munkákkal együtt tervezése és megvalósítása” tárgyú,

j) a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0010 azonosító számú, „Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható 
közlekedésbiztonsági beruházások a  gyorsforgalmi úthálózaton” című projekt „Építési engedélyezési eljárás 
nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a  gyorsforgalmi úthálózaton: Beton terelőfal és 
korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon” tárgyú

közbeszerzési eljárások megindításához;
 2. hozzájárul a  KÖZOP–1.5.0-09-11 azonosító számú, „Közlekedés Operatív Program keretében kiemelt projekt 

javaslatok támogatására” című pályázati felhívásra benyújtott
a) „Szolnoki Mérnökségi Telep fejlesztése” tárgyú,
b) „Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése” tárgyú,
c) „Szombathelyi Mérnökségi Telep fejlesztése” tárgyú
közbeszerzési eljárások megindításához;

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  1. és 2.  pont szerinti közbeszerzési eljárások 
dokumentumainak minőségellenőrzéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1159/2015. (III. 17.) Korm. határozata
a TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárása megindításához való 
hozzájárulásról

A Kormány hozzájárul a TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú, „Kulturális GPS–Kulturális Oktatási Központ 
Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” 
elnevezésű kiemelt projekt keretében az  építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 
2015. február 1-jét követő megindításához az 1. melléklet szerint.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1159/2015. (III. 17.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Elszámolható 

közkiadás összege 

(Ft)

Teljes (nem 

elszámolható 

17%-os önrészt 

is tartalmazó) 

összköltség 

(Ft)

A közbeszerzésre vonatkozó információk

A közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés 

elindításának 

legkésőbbi 

időpontja

A beszerzés becsült 

összege 

(Ft)

TIOP-1.2.1.B- 
12/1-2013-0001

Kulturális GPS–Kulturális 
Oktatási Központ 

Nemzeti Kulturális 
Térinformációs Rendszer 
Szolgáltató és Tanácsadó 

Multifunkcionális 
Módszertani Központ

Magyar Nemzeti 
Digitális 

Archívum és 
Filmintézet 

(MaNDA)

1 599 991 000 1 927 700 000

Kivitelezési szerződés keretében Kulturális 
GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti 
Kulturális Térinformációs Rendszer, 
Szórakoztató és Tanácsadó Multifunkcionális 
Módszertani Központ című, TIOP-1.2.1.B- 
12/1-2013-0001 azonosító számmal ellátott 
projekt építési kivitelezési feladatainak ellátása.

2015.03.27. 859 046 935 
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A miniszterelnök 24/2015. (III. 17.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) Globális Szolgáltató Központ Budapestre 
történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) Globális Szolgáltató Központ Budapestre 

történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 

a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratokat adja ki;
 5. felhívom az  igazságügyi minisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását 

követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 25/2015. (III. 17.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya, a Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya  
és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló, Budapesten,  
2002. január 18-án aláírt Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a honvédelmi miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyar Köztársaság Kormánya, a  Románia Kormánya, a  Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna 

Kormánya között a  többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló, Budapesten, 2002. január 18-án aláírt 
Megállapodás (a továbbiakban: szerződés) módosításával;

 2. felhatalmazom a  honvédelmi minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt 
vevő személyeket kijelölje;

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

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

 5. felhívom a  honvédelmi minisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  szerződés létrehozását követően 
a  szerződés végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

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