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II. Törvények

2015. évi X. törvény
a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről*

Az Országgyűlés a  népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016.  évi felméréséről a  következő 
törvényt alkotja:

1. §  Magyarország területén, a 2016. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a népesség személyi, családi 
és lakásviszonyairól összeírást (a továbbiakban: mikrocenzus) kell tartani.

2. § (1) A mikrocenzus kiterjed
a) a Magyarország területén élő, vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett 

lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) a Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó

ba) EGT-állampolgárokra,
bb) harmadik országbeli állampolgárokra és
bc) hontalan személyekre

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: természetes személyek],
c) a Magyarország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre és lakott egyéb lakóegységekre (a  továbbiakban 

együtt: lakások), és
d) a Magyarország területén lévő közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre – így különösen 

a  gyermekvédelmi szakellátás intézményei, diákotthonok, kollégiumok, munkavállalók elhelyezését 
szolgáló intézmények, tartós és átmeneti elhelyezést biztosító szociális intézmények, büntetés-végrehajtás 
intézményei – (a továbbiakban: intézetek).

 (2) A mikrocenzus a Magyarország területén lévő lakások, intézetek – matematikai módszerrel, a Központi Statisztikai 
Hivatal által kiválasztott – 10 százalékát és az azokban lakó személyeket érinti.

 (3) A  mikrocenzust az  internetes önkitöltéses és az  interjús módszer kombinálásával kell végrehajtani. 
Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg.

 (4) Az adatfelvételt 2016. október 1. és 2016. október 31. között kell végrehajtani, az összeírásból kimaradt személyek és 
lakások pótösszeírását 2016. november 8-ig kell befejezni.

 (5) A  (2)  bekezdésben foglaltak szerint kiválasztott lakások és intézetek lakóit a  kijelölésről és az  adatszolgáltatási 
kötelezettségről, valamint az  annak teljesítésével kapcsolatos egyéb információkról a  Központi Statisztikai Hivatal 
az adatszolgáltatást megelőzően értesíti.

3. § (1) A mikrocenzus során az adatszolgáltatás a következő adatkörök összeírására terjed ki:
a) a  természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, a  lakáshasználat 

jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, 
nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, nemzetiség, anyanyelv, családi, 
baráti közösségben beszélt nyelv, egészségi állapot, fogyatékosság;

b) a lakásokra vonatkozóan: cím, rendeltetés (típus), építési év, felújítás és korszerűsítés, falazat, tulajdoni jelleg, 
helyiségek száma, alapterület, kommunális ellátottság, felszereltség;

c) az intézetekre vonatkozóan: cím, rendeltetés, férőhelyek száma.
 (2) A mikrocenzus során az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon kell felvenni.

4. § (1) Az  adatszolgáltatás a  Központi Statisztikai Hivatal által a  mintába kijelöltek számára – a  (2)  bekezdésben felsorolt 
adatkörök kivételével – kötelező.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az  adatszolgáltatás a  mikrocenzus egészségi állapotra, fogyatékosságra, nemzetiségre, anyanyelvre és a  családi, 
baráti közösségben beszélt nyelvre vonatkozó kérdéseire önkéntes.

 (3) A  mikrocenzus kérdőívének egyértelmű utalást kell tartalmaznia arra, hogy a  (2)  bekezdésben megjelölt 
adatkörökhöz tartozó kérdésekre az adatszolgáltatás önkéntes.

 (4) A mikrocenzus során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.
 (5) A  mikrocenzussal egyidejűleg a  Központi Statisztikai Hivatal kiegészítő adatfelvételeket hajt végre, amelyekre 

a válaszadás önkéntes.
 (6) A mikrocenzus során felvett adatok kezelése, feldolgozása Magyarország területén történik.

5. § (1) A  mikrocenzus végrehajtása – a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a  Központi Statisztikai Hivatal 
feladata.

 (2) A  Magyar Honvédség és a  rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek, valamint az  ezekben az  intézetekben 
élők vonatkozásában a mikrocenzus helyi előkészítéséért és az adatfelvétel végrehajtásáért – a Központi Statisztikai 
Hivatallal együttműködve – az intézet vezetője a felelős.

6. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a 3. § (1) bekezdés a)−c) pontjában meghatározott adatkörökön belüli részletes adattartalmat,
b) az adatgyűjtés előkészítésének, az adatszolgáltatási kötelezettségről történő értesítés és az adatszolgáltatás 

teljesítésének, valamint a mikrocenzussal összefüggő adminisztratív adatátadás részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.

7. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2015. évi XI. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról*

1. §  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 23. § (1) bekezdése a következő i) ponttal 
egészül ki:
(A törvényszék hatáskörébe tartoznak:)
„i) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított perek (XXI/A. fejezet);”

2. §  A Pp. a következő XXI/A. Fejezettel egészül ki:
„XXI/A. FEJEZET
A KÉPMÁSHOZ ÉS A HANGFELVÉTELHEZ VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNT INDÍTOTT PER
346/A. § (1) Akiről hozzájárulása nélkül képmás vagy hangfelvétel készül, illetve kerül felhasználásra, a készítésről, 
illetve a  felhasználásról történt tudomásszerzés időpontjától számított harminc napon belül írásban a  sérelem 
orvoslása iránti kérelmében kérheti a készítőtől, illetve a felhasználótól
a) a jogsértés abbahagyását,
b) azt, hogy adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot,
c) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog 
megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását.
(2) A képmás vagy hangfelvétel készítésének, illetve felhasználásának időpontjától számított hat hónap eltelte után 
a sérelem orvoslása iránti kérelem előterjesztésének nincs helye.
(3) A  határidőben előterjesztett, a  sérelem orvoslása iránti kérelem teljesítését csak akkor lehet megtagadni, ha 
a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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346/B.  § (1) Ha a  képmás vagy hangfelvétel készítője, illetve felhasználója a  sérelem orvoslása iránti kérelemben 
foglaltakat nem teljesíti az  arra biztosított, napokban megállapított határidőben, a  kérelmet előterjesztő fél 
ellene az  e  fejezetben foglaltak szerint keresetet indíthat. A  keresetben a  felperes a  Ptk. 2:51.  § (1)  bekezdés 
a)–d)  pontjában foglaltak alkalmazását kérheti. A  személyiségi jogok megsértése egyéb szankcióinak alkalmazása 
iránt külön per indítható.
(2) Az  I–XIV. fejezet rendelkezéseit a  képmáshoz és a  hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított 
eljárásokban az  e  fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A  képmáshoz és a  hangfelvételhez való jog 
érvényesítése iránt indított keresetet más keresettel összekapcsolni vagy egyesíteni nem lehet.
(3) A  keresetet a  sérelem orvoslása iránti kérelemben foglaltak teljesítésére rendelkezésre álló határidő utolsó 
napjától számított tizenöt nap alatt kell megindítani. A  határidő elmulasztása esetén igazolásnak (106–110.  §) 
van helye. Ha az, aki a  képmás vagy hangfelvétel készítőjének, illetve felhasználójának minősül, nem természetes 
személy, félként jár el akkor is, ha egyébként nincs perbeli jogképessége (48. §).
(4) A keresetlevélben határozottan meg kell jelölni azt is, hogy a felperes a Ptk. 2:51. § (1) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt szankciók közül melynek az  alkalmazását kéri, továbbá igazolni kell, hogy a  felperes a  sérelem orvoslása 
iránti kérelmet törvényes határidőben igényelte. A keresetlevélhez csatolni kell – amennyiben az rendelkezésre áll – 
a képmást, illetve a hangfelvételt, felhasználás esetén a megjelenési formától függő okirati vagy tárgyi bizonyítékot.
346/C.  § (1) A  bíróság a  perben soron kívül jár el. Az  elnök legkésőbb a  keresetlevél benyújtásától számított 
nyolcadik napra tárgyalást tűz ki, kivéve ha a  keresetlevél benyújtása elkésett, ez  utóbbi esetben az  elnök 
a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja.
(2) A perben igazolásnak, viszontkeresetnek és szünetelésnek nincs helye.
346/D. § (1) Az első tárgyalás megtartásának nem akadálya az, ha a  felperes vagy az alperes nem jelenik meg. Ha 
egyik fél sem jelenik meg az  első tárgyaláson, az  eljárást meg kell szüntetni. A  perben bírósági meghagyást nem 
lehet kibocsátani.
(2) Bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek alkalmasak lehetnek arra, 
hogy azokkal a  felperes bizonyítsa, hogy a  képmás vagy a  hangfelvétel elkészült, illetve azt felhasználták, illetve, 
hogy azokkal az  alperes bizonyítsa, hogy a  felperes az  elkészítéséhez, illetve a  felhasználásához hozzájárult, vagy 
a  felperes hozzájárulására törvény alapján nincs szükség. Bizonyítás felvételének van helye továbbá, ha az  az 
objektív jogkövetkezmények alkalmazása körében szükséges; e  tényeket annak a  félnek kell bizonyítania, akinek 
érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. Bizonyítás felvételének olyan bizonyítékokra vonatkozóan 
van helye, amelyek a tárgyaláson rendelkezésre állnak vagy amelyeket a felek nyomban felajánlanak.
(3) A  tárgyalást – legfeljebb nyolc napra – csak akkor lehet elhalasztani, ha ezt valamely fél kéri és valószínűsíti 
az általa felajánlott bizonyítás eredményességét.
346/E.  § (1) A  másodfokú bíróság a  fellebbezést legkésőbb az  iratok beérkezésétől számított nyolc napon belül 
köteles tárgyalni.
(2) A perben hozott ítélet ellen perújításnak nincs helye.
346/F.  § Ha az, akiről hozzájárulása nélkül képmás vagy hangfelvétel készül, illetve kerül felhasználásra, e  fejezet 
rendelkezései alapján nem él keresettel, az általános szabályok szerint pert indíthat a személyiségi jog védelme iránt.

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2015. évi XII. törvény
egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról*

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

1. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 21.  §-a a  következő  
u) és v) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„u) a  családi állapotra, a  házasságkötés vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyére, a  nemre, 
valamint a nyilvántartásból való – az elhalálozáson kívüli – kikerülés okára, helyére és idejére, a tartózkodási helyre, 
az értesítési címre vonatkozó adatok kivételével a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az Egységes 
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer létrehozásával és működtetésével összefüggő feladatai ellátásához;
v) az  állampolgárságra, a  családi állapotra, a  házasságkötés vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
helyére, a  nemre, valamint a  nyilvántartásból való – az  elhalálozáson kívüli – kikerülés okára, helyére és idejére, 
a  tartózkodási helyre, az  értesítési címre vonatkozó adatok kivételével az  erdészeti hatóság az  erdőgazdálkodói 
nyilvántartás működtetésével összefüggő feladatai ellátásához.”

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény módosítása

2. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. §-a a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv erre irányuló igénye esetén rendszeres adatátadást teljesít a  mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szerv részére az  Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben 
nyilvántartott polgár családi és utónevéről, névváltozásáról, születési nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és 
idejéről, a lakóhelyének változásáról, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1d) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – az  erdészeti hatóság 
erre irányuló igénye esetén rendszeres adatátadást teljesít az  erdészeti hatóság részére az  erdőgazdálkodói 
nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, névváltozásáról, születési nevéről, anyja nevéről, 
születési helyéről és idejéről, a  lakóhelyének változásáról, külföldön történő letelepedéséről, valamint az  érintett 
elhalálozásáról.”

3. A mezőgazdasági, agár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

3. §  A mezőgazdasági, agár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény (a  továbbiakban: Eljárási Törvény) 9.  § c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„c) illetékes hatóság: az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja 
és az  EMGA és az  EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló 885/2006/EK bizottsági rendelet (2006. június 21.) 1.  cikkének (2)  bekezdése, 
valamint 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 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
(2014. augusztus 6.) 1. cikk (1) bekezdése alapján az agrárpolitikáért felelős miniszter;”

4. §  Az Eljárási Törvény 11. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  (1)  bekezdés a) és c)  pontja tekintetében e  törvényt – a  9.  § c)  pontja, a  III. Fejezet, a  81.  § (1)  bekezdés 
c)–g) pontja, a 81. § (1a) és (2) bekezdése, a 81. § (3) bekezdés b)–d) pontja kivételével – a 2007–2013. programozási 
időszak intézkedései tekintetében kell alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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5. § (1) Az Eljárási Törvény 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére az  intézkedések végrehajtása során a vonatkozó 
feltételek, illetve kötelezettségek betartásának ellenőrzése, továbbá az ügyfelek azonosítása céljából adatokat kell 
átadni:
1. a vámhatóság által kezelt vámadatbázisból,
2. a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv által kezelt importengedély-nyilvántartásból,
3. a szőlőültetvény-kataszterből,
4. az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerből (ENAR),
5. az Országos Erdőállomány Adattárból,
6. a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartásából,
7. az Országos Támogatási Monitoring Rendszer nyilvántartásából,
8. a  külön jogszabály szerint elismert ökológiai termelést ellenőrző szervezet által vezetett, az  ökológiai 
gazdálkodással összefüggő nyilvántartásból,
9. a vetőmag-nyilvántartási rendszerből,
10. a személyek azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból,
11. a cégnyilvántartásból,
12. az ingatlan-nyilvántartásból,
13. a földhasználati nyilvántartásból,
14. az Országos Halászati Adattárból,
15. a munkaügyi és munkavédelmi hatóság adatbázisából,
16. az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző közigazgatási szerv által kezelt adatbázisból,
17. az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó információs rendszerekből,
18. az  adóhatóságtól az  adózókra vonatkozó adóazonosító nyilvántartásból, továbbá az  adóhatóság által kezelt 
gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére (TEAOR’ 08), és a  kapcsolt vállalkozásokra 
vonatkozó adatbázisból, valamint a  köztartozás miatt végrehajtási eljárás alatt álló személyekre vonatkozó 
adatbázisból,
19. a Tenyészet Információs Rendszerből,
20. a Baromfi Információs Rendszerből,
21. az Országos Állat-egészségügyi Információs Rendszerből,
22. a hatáskörrel rendelkező hatóság nyilvántartási rendszereiből,
23. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adattárából az ügyfelek sajátjogú nyugellátásáról,
24. az egyéni vállalkozók nyilvántartásából,
25. a vámhatóság által kezelt jövedéki adatbázisból,
26. a  repülőterek üzemeltetőiről, valamint az  engedélyköteles vagy bejelentéshez kötött vasúti szolgáltatás 
végzőiről vezetett nyilvántartásból,
27. a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által a víziközmű-szolgáltatókról vezetett nyilvántartásból,
28. a rendezett munkaügyi kapcsolati adatokat tartalmazó adatbázisokból,
29. az  építésügyért felelős miniszter által működtetett az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 
elektronikus dokumentációs rendszerből,
30. a családi gazdálkodókról vezetett nyilvántartásból,
31. az Országos Állattenyésztési Adatbázisból,
32. a Nemzeti Génbank Adatbázisból,
33. a köznevelés információs rendszerből,
34. az engedélyezett létesítmények nyilvántartási rendszeréből,
35. az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszerből,
36. az országos névjegyzékből.”

 (2) Az Eljárási Törvény 26. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból 
a  (3)  bekezdésben meghatározott feladata ellátása céljából az  ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott 
természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakóhelyének címe, 
elhalálozására vonatkozó adata igénylésére jogosult, amely adatokat természetes személyazonosító adattal, 
a lakóhely címével, illetve kapcsolati kód alkalmazásával igényelheti.”
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6. §  Az Eljárási Törvény 38. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  (6)  bekezdéstől eltérően az  EMVA és az  EHA terhére nyújtott támogatások esetében a  kérelem 
benyújtására vagy beérkezésére nyitva álló, illetve eljárási cselekményre meghatározott határidő vagy határnap 
elmulasztása esetén – a  43/A.  § és a  41.  § (6)  bekezdésében foglaltak sérelme nélkül – igazolásnak van helye, 
amely a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 66.  § 
(4) bekezdésétől eltérően 2015. augusztus 31-ig nyújtható be.”

7. §  Az Eljárási Törvény 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyes, az EMVA-ból vagy nemzeti forrásból finanszírozott, jogszabályban, illetve pályázati felhívást tartalmazó 
közleményben meghatározott intézkedések esetében a  kérelem benyújtását követően a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv megállapítja, hogy a  kérelem rendelkezik-e az  értékelési eljárás lefolytatásához 
szükséges, jogszabályban, illetve pályázati felhívást tartalmazó közleményben előírt valamennyi tartalmi és formai 
kellékkel, és ezáltal rangsorba állítható-e (a továbbiakban: befogadás).”

8. §  Az Eljárási Törvény 41. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdéstől eltérően az  EMVA és az  EHA terhére nyújtott támogatások esetében hiánypótlási vagy 
nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer ismételten kibocsátható. E törvény felhatalmazása alapján 
kiadott miniszteri rendeletben e rendelkezéstől eltérni nem lehet.”

9. §  Az Eljárási Törvény a következő 55/A. §-sal egészül ki:
„55/A.  § Az  ügyfélkapun keresztül elektronikus úton kézbesített irat az  átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha 
a  központi elektronikus szolgáltató rendszer az  irat kézhezvételét igazolja vissza. Amennyiben az  irat átvétele öt 
napon belül nem kerül visszaigazolásra, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az  iratot ismételten 
megküldi az  ügyfél értesítési tárhelyére. Ebben az  esetben az  elektronikus úton kézbesített hatósági irat 
vonatkozásában a  kézbesítési vélelem az  iratnak az  értesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított 
ötödik napot követő munkanapon áll be.”

10. § (1) Az Eljárási Törvény 57/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv döntései ellen irányuló fellebbezést 
–  az  (1b)  bekezdésben foglaltak kivételével – kormányrendeletben meghatározottak szerint az  agrárpolitikáért 
felelős miniszter bírálja el.”

 (2) Az Eljárási Törvény 57/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek az  EMVA-ból és az  EHA-ból finanszírozott 
intézkedésekkel kapcsolatos döntése ellen irányuló fellebbezést kormányrendeletben meghatározottak szerint 
az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter bírálja el.”

11. §  Az Eljárási Törvény 57/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdést az EMVA és az EHA terhére nyújtott támogatások tekintetében nem kell alkalmazni.”

12. §  Az Eljárási Törvény 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ügyfél egyes támogatások esetében az adótartozással csökkentett összegre jogosult. Az állami adóhatóság 
az  általa nyilvántartott tartozás fennállásáról és összegéről a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 
megkeresésére adatot szolgáltat. Az  adatszolgáltatásban szereplő tartozás összegét a  részben vagy egészben 
az  Európai Unió által finanszírozott támogatásból, továbbá a  tagállami hatáskörben, központi költségvetésből 
nyújtott mezőgazdasági, halászati, erdészeti, vadgazdálkodási és vidékfejlesztési támogatásból a  mindenkori 
központi költségvetési törvény vagy az  Áht. szabályai szerint a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szerv visszatartja, és átutalja az  állami adóhatóságnak. A  visszatartott támogatásnak megfelelő összegű tartozás 
az átutalással egyidejűleg megfizetettnek minősül.”

13. § (1) Az Eljárási Törvény 73/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  közvetlen támogatási rendszer keretében közösségi jogi aktus felhatalmazása vagy 2015-től kezdődően 
ezen támogatási konstrukciót felváltó nemzeti támogatás alapján egyes, jogszabályban meghatározott 
szerkezetátalakítási intézkedésekben való részvétel feltétele az  ügyfél jogszabályban meghatározottak szerinti 
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mértékű élőmunka-ráfordítás biztosítását, továbbá az előírt elismert tevékenységből származó árbevételi, képzési és 
beruházási kötelezettség teljesítését tartalmazó kötelezettségvállalása.
(2) Az  (1)  bekezdésben vállalt kötelezettség megszegése esetén az  ügyfelet – a  (7)  bekezdésben foglaltakra is 
figyelemmel – a  mulasztással arányos, euróban megállapított nem teljesítési bírsággal kell sújtani. Jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában az  átváltásra a  közösségi forrásból nyújtandó közvetlen támogatásokra vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) A  jogszabályban meghatározott élőmunka-ráfordítás nem vagy hiányos teljesítése esetén a bírság mértékének 
megállapításánál jogszabályban meghatározottak szerint munkaóránként és támogatási évenként legfeljebb 
4,5 eurónak, az  (1)  bekezdésben hivatkozott nemzeti támogatás esetében pedig legfeljebb 3 eurónak megfelelő 
forintösszeg vehető figyelembe.
(4) A  jogszabályban meghatározott elismert tevékenységből származó árbevétel nem vagy hiányos teljesítése 
esetén, a bírság mértékének megállapításánál jogszabályban meghatározottak szerint az árbevétel nem teljesített 
300 forintos egységértékei esetében támogatási évenként legfeljebb 4 eurónak, az  (1)  bekezdésben hivatkozott 
nemzeti támogatás esetében pedig legfeljebb 3 eurónak megfelelő forintösszeg vehető figyelembe.”

 (2) Az Eljárási Törvény 73/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  nem teljesítési bírság mértéke hivatalból vagy kérelemre a  jogszabályban meghatározottak szerint 
mérsékelhető, vagy kiszabása mellőzhető, ha az  ügyfél mulasztását elháríthatatlan külső ok idézte elő és 
e körülmény fennállását a jogszabályban meghatározottak szerint igazolta, illetve ha az adott gazdasági évben nem 
jogosult dohány termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás igénylésére.”

 (3) Az Eljárási Törvény 73/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  (3)  bekezdésben foglalt élőmunka-ráfordítás jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén 
termelési költségeket csökkentő gépesítéssel legfeljebb 50 százalékkal mérsékelhető.”

14. §  Az Eljárási Törvény VIII. Fejezete a következő alcímmel, továbbá 79/B. és 79/C. §-sal egészül ki:
„Ökológiai jelentőségű területre vonatkozó különös rendelkezések
79/B.  § (1) Ökológiai jelentőségű területként vehető figyelembe az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben 
meghatározott, a  közvetlen területalapú támogatás vonatkozásában nem támogatható területen elhelyezkedő, 
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot szerint nem védett tájelem (a  továbbiakban: tájelem), amely 
közvetlenül határos azzal a szántóterülettel, amely vonatkozásában az éghajlat és környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatást igényeltek, és a  tájelem tulajdonosa vagy vagyonkezelője 
e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott időpontig – a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szervnél – nem kérte, hogy az adott tájelem ökológiai jelentőségű területként ne legyen elismerhető.
(2) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a  tárgyév augusztus 31. napjáig honlapján közzéteszi 
az  (1)  bekezdés alapján figyelembe vehető azon ökológiai jelentőségű területek helyrajzi számát, amelyeket 
ökológiai jelentőségű területként ténylegesen bejelentettek az egységes kérelemben.
(3) A (2) bekezdés szerinti ökológiai jelentőségű terület tulajdonosa vagy vagyonkezelője kérheti a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szervtől az adott ökológiai jelentőségű területet bejelentő ügyfél 28. § (2) bekezdés 
szerinti adatait.
(4) Az  ökológiai jelentőségű területre tekintettel támogatásban részesülő ügyfél köteles az  ökológiai jelentőségű 
terület tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének erre irányuló felhívása esetén a támogatás időtartama alatt az adott 
ökológiai jelentőségű területen
a) elvégezni a parlagfű és más veszélyes gyomok elleni védekezést a jogszabályban foglaltaknak megfelelően,
b) elszállítani a szilárd hulladékot, és
c) elvégezni a rágcsálók és egyéb állati kártevők elleni védekezést.
79/C. § (1) Az ingatlan tulajdoni lapján jogi jellegként az állandó legelő vagy állandó gyep jelleget fel kell tüntetni. 
A jogi jelleg feljegyzése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megkeresi az ingatlanügyi 
hatóságot.
(2) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az  állandó legelők vagy állandó gyepek kiterjedésének 
változásairól évente megkereséssel adatot szolgáltat az  ingatlanügyi hatóságnak, az  állandó legelő vagy állandó 
gyep jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése, illetve törlése céljából.”
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15. §  Az Eljárási Törvény 81. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az  agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel 
egyetértésben]
„g) a MePAR és az ügyfél-blokk kapcsolat nyilvántartásának részletes szabályait, a MePAR üzemeltetésének részletes 
szabályait, a  MePAR-ban kezelt adattartalmat, az  adatszolgáltatás, adatfelhasználás és adatkezelés rendjének 
részletes szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

16. § (1) Az Eljárási Törvény 84. § g)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:)
„g) az  Európai Parlament és a  Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a  közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, a  2799/98/EK, a  814/2000/EK, 
az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
h) az  Európai Parlament és a  Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az  Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az  1698/2005/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről;
i) az  Európai Parlament és a  Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az  Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapról, valamint a  2328/2003/EK, a  861/2006/EK, az  1198/2006/EK és a  791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint 
az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;”

 (2) Az Eljárási Törvény 84. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:)
„o) a Bizottság 1408/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról;”

 (3) Az Eljárási Törvény 84. § u)–w) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:)
„u) a  Bizottság 717/2014/EU rendelete (2014. június 27.) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról;
v) a Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról;
w) a  Bizottság 702/2014/EU rendelete (2014. június 25.) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott 
támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról;”

 (4) Az Eljárási Törvény 84. § y)–zs) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:)
„y) a  Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról;
z) az  Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a  közös agrárpolitika keretébe 
tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről;
zs) a  Bizottság felhatalmazáson alapuló 640/2014/EU rendelete (2014. március 11.) az  1306/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a  kifizetések elutasítására és 
visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a  közvetlen kifizetésekre, a  vidékfejlesztési támogatásokra és 
a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről.”

17. §  Az Eljárási Törvény Az Európai Unió jogának való megfelelés alcíme a következő 84/A. §-sal egészül ki:
„84/A. § E törvény 79/B. §-a a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK 
és a 73/2009EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendeletnek 
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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18. §  Az Eljárási Törvény a következő 88. §-sal egészül ki:
„88.  § Az  egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015.  évi XII.  törvénnyel [a  továbbiakban: 
2015. évi XII.  törvény] megállapított 38. § (6a) bekezdését, 41. § (2a) bekezdését, valamint 57/A. § (5a) bekezdését 
a 2015. évi XII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

19. §  Hatályát veszti az Eljárási Törvény 13. § (1) bekezdés c) pontja.

4. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény módosítása

20. § (1) A  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 
CLXVIII.  törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„7. elemi káresemény: üzemi szinten a  növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó 
aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár 
vagy viharkár;”

 (2) Az Mkk. törvény 2. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„21. mezőgazdasági káresemény: a  mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön a  káreseménnyel 
érintett területen a  termesztett növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű várható hozamcsökkenését okozó 
aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár 
vagy viharkár;”

 (3) Az Mkk. törvény 2. §-a a következő 25. és 25a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„25. őszi fagy: a  kockázatviselés helyén az  őszi időszakban a  talajszinttől számított két méter magasságban mért 
mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet;
25a. őszi fagykár: az őszi fagy miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést 
okoz;”

21. §  Az Mkk. törvény 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e  törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő az  e  törvényben foglalt feltételek teljesítése 
esetén – a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 12. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – kárenyhítő juttatásra 
jogosult, amennyiben:]
„d) 15%-ot meghaladó mértékű üzemi szintű hozamérték-csökkenést szenvedett el,”

22. §  Az Mkk. törvény 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tárgyévi kárenyhítő juttatás összegének meghatározásánál a tárgyévet megelőző év november 1-től a tárgyév 
október 31-ig bekövetkezett, és e  törvény alapján igazolt aszálykárt, belvízkárt, felhőszakadáskárt, jégesőkárt, 
tavaszi fagykárt, őszi fagykárt, téli fagykárt vagy viharkárt kell figyelembe venni.”

23. §  Az Mkk. törvény 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis állami tulajdonban van, amely felett a  tulajdonosi jogokat 
a miniszter gyakorolja.”

24. §  Az Mkk. törvény 24. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy:)
„m) az  időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek 
fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásának részletszabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)
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25. §  Az Mkk. törvény 27. §-a a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„e) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések 
bevezetéséről szóló, 2014. március 11-i 807/2014/EU bizottsági rendelet, és
f ) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2014. július 
17-i 808/2014/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

26. §  Az Mkk. törvény a következő 28. §-sal egészül ki:
„28.  § A  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 
CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LV. törvénnyel megállapított 
11.  § (1)  bekezdés b) és f )  pontja szerinti jogosultsági feltételekhez kapcsolódó elektronikus eljárásokat 
a 2015. kárenyhítési évtől kezdődően kell alkalmazni.”

27. §  Az Mkk. törvény
a) 12.  § (1)  bekezdésében az  „1.2.1.2. alfejezet (346)  pontjában” szövegrész helyébe az  „1.2.1.2. alfejezet 

(362) pontjában”,
b) 17. § (1) bekezdésében az „augusztus 31-ig” szövegrész helyébe a „szeptember 30-ig”
szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

28. §  Ez a törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2015. évi XIII. törvény
egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról*

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

1. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 3. §-a a következő 5. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„5. nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás: a közszolgálat nemzetközi feladatainak ellátására és diplomáciai 
feladatokra történő felkészítést célzó alap- és mesterképzési szakok.”

2. §  Az NKE tv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) Az  FT – az  oktatási hivatal véleményének figyelembevételével – kezdeményezheti a  közigazgatási, 
rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás körébe tartozó 
képzések indításával és a  doktori iskola létesítésével kapcsolatos ügyekben, hogy az  általa javasolt, az  Európai 
Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes 
jogú tagjaként működő szervezet kerüljön felkérésre szakértői vélemény elkészítésére. Ebben az esetben az oktatási 
hivatal az Nftv. 67. § (3) bekezdés c) és e) pontja szerinti eljárásokban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 
helyett – az Nftv. 67. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek mellett – a felkért szervezet szakértői véleményét 

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el .
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szerzi be, azzal, hogy az azonos tárgy, vagy személy tekintetében egy eljárás keretében szükséges újabb, ugyanazon 
szervezet által adott, szakvélemény elkészítésében nem vehet részt az  a  személy, aki az  eljárás korábbi részében 
szakértőként már részt vett.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás költségei az Egyetemet terhelik.”

3. §  Az NKE tv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A rektor és a dékánok hivatalból tagjai a szenátusnak.
(2) A  szenátusban az  oktatók, kutatók és tanárok által választott tagoknak, valamint az  (1)  bekezdés szerinti 
tagoknak együttesen a testület többségét kell alkotniuk.
(3) Az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok létszáma nem lehet több, mint a szenátus létszámának huszonöt 
százaléka, de legalább egy fő.”

4. §  Az NKE tv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A.  § Az  Egyetemre történő felvétel, illetve hallgatói jogviszony létesítésének feltétele lehet – a  közigazgatási, 
a  rendészeti, a  katonai, a  nemzetbiztonsági, valamint a  nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás 
sajátosságaira figyelemmel –
a) meghatározott nyelv meghatározott típusú és szintű tudása,
b) a magyarországi lakóhely,
c) jogszabályban meghatározott esetben nyilatkozat, amelyben a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányok 
megkezdéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzést, illetve kifogástalan életvitelre vonatkozó ellenőrzést 
az illetékes szervek elvégezzék,
d) jogszabályban meghatározott esetben érvényes, kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági 
ellenőrzöttség,
e) fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszony vagy ilyen jogviszony létesítésének vállalása meghatározott szervnél, 
tanulmányi szerződés megkötésének vállalása,
f ) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
fegyveres szerv utánpótlási és vezetői adatbankjába történő felvétel vállalása,
g) szakmai területen vagy szakmai szervnél meghatározott idejű gyakorlat, illetve meghatározott rendfokozat 
megléte,
h) vezetői, illetve elöljárói támogató nyilatkozat,
i) végzettség, szakképzettség, szakképesítés, képesítés, szaktanfolyami vizsga, közigazgatási vizsga megléte vagy 
megkezdése, továbbá
j) a pályaalkalmassági vizsgálatok részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetésen való megfelelés.”

5. §  Az NKE tv. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hallgató a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján csak akkor bocsátható el, ha az Egyetemen belül más szakra, 
illetve szakirányra nem vehető át, vagy ha az átvételt a hallgató nem vállalta. Fentiekre nem hivatkozhat a hallgató, 
ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti körülményváltozás neki felróható.”

6. §  Az NKE tv. a következő 33/B. §-sal egészül ki:
„33/B. § A hallgató Egyetem irányában teljesítendő bármely fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési 
kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feltételek és eljárás szerint 
a szervezeti és működési szabályzat szerint létrehozott bizottság döntése alapján jogosult.”

7. §  Az NKE tv. 40. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felügyeletet gyakorló miniszter)
„e) a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és 
az igazságügyért felelős miniszter együttesen.”

8. §  Az NKE tv.
a) 1.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 41.  § (2)  bekezdésében, valamint 44.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 

a „közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe a „közigazgatási, rendészeti, 
katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati”,
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b) 13.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 
jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe a „honvédek jogállásáról szóló törvény”,

c) 21/A.  § (3)  bekezdésében a  „közszolgálati ösztöndíjas hallgatók kivételével” szövegrész helyébe 
a „közszolgálati ösztöndíjas hallgatók kivételével, ide nem értve azonban a rendészeti igazgatási alapképzési 
szak biztonsági szakirányának hallgatóit”,

d) 21/A. § (3) bekezdésében a „rendvédelmi szerv” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szerv, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal”,

e) 36.  § (1)  bekezdésében a  „juttatásának fedezetét” szövegrész helyébe a  „juttatásának fedezetét 
– a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott eltéréssel –”,

f ) 36. § (4) bekezdés a) pontjában az „(1) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés kivételével, 
valamint a rendészeti igazgatási alapképzési szak biztonsági szakirányán”,

g) 41.  § (1)  bekezdésében a  „Közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe 
a „Közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati”,

h) 42.  §-ában, 43.  §-ában, 44.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, valamint 44.  § (2)  bekezdés d)  pontjában 
a  „közigazgatási, a  rendészeti, a  katonai és a  nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe a  „közigazgatási, 
a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati”,

i) 44. § (2) bekezdés d) pontjában az „alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeit” szövegrész 
helyébe az  „alap- és mesterképzés szakjait és a  szakok képzési és kimeneti követelményeit, valamint 
alapképzés képzési ágait”

szöveg lép.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

9. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § (6) bekezdése a követező d) ponttal egészül ki:
(A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni)
„d) azt a  félévet, amelyet a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvény) 
21/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
képzésén vett igénybe.”

3. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak 
jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosítása

10. § (1) A  katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 
1996. évi XLV. törvény
a) 2.  § f )  pontjában a „fegyveres szervvel” szövegrész helyébe a „fegyveres szervvel vagy a  Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatallal (a továbbiakban együtt: szerződő szerv)”,
b) 24.  § (1) és (2)  bekezdésében, 31.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 31.  § (2)  bekezdésében, 31.  § (3)  bekezdés 

felvezető szövegében és a)  pontjában, valamint a  31.  § (5)  bekezdésében a „fegyveres” szövegrész helyébe 
a „szerződő”

szöveg lép.
 (2) Hatályát veszti a  katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak 

jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 2. § a) pontjában az „ , az önkormányzati tűzoltóság” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2015. évi XIV. törvény
a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról*

1. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013.  évi CCXLII.  törvény (a  továbbiakban: Liget tv.) 1.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Városliget megújításához és fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében
a) a Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlan 21667/38899 hányada,
b) a Komárom 802 és Komárom 803 helyrajzi számú ingatlanok, valamint
c) a városligeti ingatlanon lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum épülete (a Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum javára bejegyzett vagyonkezelői joghoz kapcsolódó ingatlanrész)
a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról szóló 2015. évi XIV. törvény 
hatálybalépésének napján, e  törvény erejénél fogva, ingyenesen a  vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerülnek 
az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog megszűnésének időpontjával azonos időpontig, a bejegyzett 
vagyonkezelők vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével.”

2. §  A Liget tv. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vagyonkezelő mint építtető (a továbbiakban: építtető)
a) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott beruházások, valamint
b) az 1. § (1a) bekezdésében megjelölt ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások
tekintetében a  feladatait az  állam nevében és javára eljárva látja el. A  beruházások közérdekű célú fejlesztésnek 
minősülnek.”

3. §  A Liget tv. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdésben megjelölt befejezett beruházások – a számvitelről szóló törvény szerinti – megvalósuláskor 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvántartásába kerülnek felvételre 
a vagyonkezelő adatközlése alapján.
(6a) A  (3)  bekezdésben megjelölt beruházások befejezését követően létrejövő új építmények e  törvény erejénél 
fogva mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlanok ingyenesen a  vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerülnek 
az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott vagyonkezelői jog megszűnésének időpontjával azonos időpontig. 
Az  ingatlanügyi hatóság a  vagyonkezelő vagyonkezelői jogát a  vagyonkezelő kérelmére e  törvény alapján jegyzi 
be az  ingatlan-nyilvántartásba a  beruházás – számvitelről szóló törvény szerinti – megvalósulását követően. 
Az ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes.”

4. §  A Liget tv.
a) 3. § (4) bekezdésében a „városligeti ingatlan fejlesztésével összefüggő” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben 

megjelölt”,
b) 5. § (2) bekezdésében a „köteles” szövegrész helyébe az „a használat arányában köteles”
szöveg lép.

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelete
a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos 
egyes feladatokról

A Kormány a  népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi 
X. törvény 7.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  Központi Statisztikai Hivatal (a  továbbiakban: KSH) a  mikrocenzus előkészítése során az  összeírás körébe 
tartozó valamennyi címet egyedi címazonosító kóddal látja el, és a  feldolgozást követően a  mikrocenzus során 
felvett adatoktól elkülönítetten kezeli. A  címen található lakások, lakott üdülők és lakott egyéb lakóegységek 
(a  továbbiakban együtt: lakások) és a  közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmények (a  továbbiakban: 
intézetek), valamint az abban élő személyek kapcsolatát a címazonosító biztosítja. A címazonosítót a  lakáskérdőív, 
az intézeti kérdőív és a személyi kérdőív is tartalmazza.

2. §  A  Központi Statisztikai Hivatal által a  mintába kijelöltek adatszolgáltatási kötelezettségükről kétféle módon 
értesülnek:
a) a  kiválasztott lakások és intézetek címeire a  Központi Statisztikai Hivatal által legkésőbb 2016. szeptember 

30-ig megküldött értesítésből, vagy
b) az adatfelvételt megelőzően a számlálóbiztostól.

3. § (1) A  népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi 
X. törvény (a  továbbiakban: Tv.) 2.  § (3)  bekezdése szerinti internetes önkitöltéses válaszadási módot választó 
adatszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségüket a  Központi Statisztikai Hivatal által erre a  célra kialakított 
internetes adatgyűjtő rendszerben teljesítik. Az  adatszolgáltatók a  kitöltést a  2.  § a)  pont szerinti értesítésben 
eljuttatott belépési kódot használva, az ott elérhető kérdőív(ek) kitöltésével 2016. október 9-én 24 óráig teljesíthetik.

 (2) Az  adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az  adatok az  internetes adatgyűjtő rendszerbe beérkeznek, és az  adatok 
beérkezését a rendszer elektronikusan visszaigazolja.

 (3) Internetes válaszadás esetén az  azonos címen lakó személyek mindegyike az  interneten elérhető elektronikus 
kérdőív kitöltésével tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

 (4) Ha az  önkitöltést választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőig 
az  internetes adatgyűjtő rendszeren keresztül nem teljesítik, az  adatszolgáltatást legkésőbb 2016. október 31-ig 
számlálóbiztosi interjú keretében kell teljesíteniük.

 (5) Az  adatfelvétel ideje alatt az  adatszolgáltatásban akadályozottak adatszolgáltatási kötelezettségüket pótösszeírás 
keretében 2016. november 8-ig számlálóbiztosi interjúval teljesítik.

4. §  A Tv. 3. § (1) bekezdésében felsorolt adatkörök adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

5. §  A  személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv a  mikrocenzussal összefüggésben a  statisztikai 
becslések pontosítása céljából a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 17.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott adatokat a  mikrocenzus mintájába kiválasztott 
településeken bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre vonatkozóan a  Központi 
Statisztikai Hivatal részére 2016. október 1-jei állapotnak megfelelően 2016. november 1-ig térítésmentesen átadja.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelethez

A Tv. 3. § (1) bekezdésében felsorolt adatkörök adattartalma

Adatkör Adattartalom

A természetes személyekre vonatkozóan

nem férfi, nő

születési idő születési év, hónap, nap

állampolgárság állampolgárság

lakóhely tényleges (életvitelszerűen használt) lakóhely települése, bejelentett lakóhely, 
tartózkodási hely települése (ha az nem egyezik meg a tényleges lakóhely 
címével), külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal 
szomszédos országban települése, születéskori tényleges lakóhely települése, 
külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos 
országban települése, előző tényleges lakóhely települése, külföld esetén 
országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése, 
a jelenlegi tényleges lakóhelyre költözés ideje, utolsó olyan külföldi tényleges 
lakóhely országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban 
települése, ahol legalább egy évig élt, a költözés ideje

a lakáshasználat jogcíme lakáshasználat jogcíme (tulajdonos vagy rokona, bérlő vagy rokona, albérlő stb.)

családi állapot törvényes családi állapot

családi állás családban, háztartásban betöltött szerep (pl. férj, feleség, élettárs, gyermek, 
egyedülálló), házas családi állapotú, valamint élettársi kapcsolatban élő személy 
esetén: házastársával, élettársával együtt vagy tőle külön él, együttélés esetén 
a házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítésének éve, hónapja

élve született gyermekek élve született gyermekek száma, élve született gyermekek születési éve, hónapja

iskolába járás iskolába, óvodába, bölcsődébe járás, az iskola típusa, képzés formája, bölcsőde, 
óvoda, iskola települése, külföld esetén országa

iskolai és szakmai végzettség az egyes iskolatípusokban elvégzett évfolyamok száma, legmagasabb befejezett 
iskolai végzettség szintje, megszerzett képzettségek, megszerzés éve, formája

nyelvismeret anyanyelven kívül beszélt nyelv

gazdasági aktivitás gazdasági aktivitás kategóriái (pl. dolgozik, munkanélküli, nyugdíjas), 
munkavégzés az eszmei időpontot megelőző héten, nem dolgozónál az utolsó 
munkavégzés éve, hónapja, munkakeresés, munkába állás

foglalkozás foglalkozás, munkakör, foglalkoztatási forma, beosztottak, alkalmazottak száma 
(létszám-kategóriák szerint)

munkáltató és munkahely munkáltató/vállalkozás megnevezése vagy tevékenységének részletes leírása, 
munkáltató/vállalkozás jellemző tevékenysége, munkahely települése, külföld 
esetén országa

nemzetiség nemzetiséghez tartozás

anyanyelv anyanyelv

a családi, baráti közösségben 
beszélt nyelv

a családi, baráti közösségben beszélt nyelv

egészségi állapot tartós betegség megléte, tevékenység, amelyben a tartós betegség akadályozza

fogyatékosság fogyatékosság típusa (pl. mozgássérült, értelmi fogyatékos, látássérült), 
tevékenység, amelyben a fogyatékosság akadályozza, legsúlyosabb 
fogyatékosság kezdete

A lakásokra vonatkozóan

cím a lakás pontos címe (irányítószám, település, közterület neve, jellege, lépcsőház 
száma, emelet, ajtószám)
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rendeltetés (típus) a lakóegységet magában foglaló épület típusa (családi ház, négy- vagy 
többlakásos lakóépület, üdülőépület, egyéb), lakóegység típusa (lakás, üdülő, 
egyéb), lakáshasználat formája, rendszeressége, a lakásban lakó személyek, 
háztartások száma

építési év építési időszak

felújítás és korszerűsítés az elmúlt időszakban történt felújítás és korszerűsítés

falazat tartószerkezeti falak anyaga

tulajdoni jelleg tulajdonosi forma

helyiségek száma helyiségek típusa, száma

alapterület lakás teljes alapterülete

kommunális ellátottság vízellátás formája, szennyvízelvezetés formája

felszereltség fűtés módja, fűtési energia

Az intézetekre vonatkozóan

cím intézet pontos címe, megnevezése

rendeltetés rendeltetés (pl. gyermekotthon, idősek otthona)

a férőhelyek száma engedélyezett férőhelyek száma, működő férőhelyek száma, igénybe vett 
férőhelyek száma
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 149/2015. (III. 25.) KE határozata
bírák kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Ajtony Tímeát,
Albelné dr. Hoksári Évát,
dr. André Tibort,
dr. Bagdi Árpád Gyulát,
dr. Baji Dóra Antóniát,
dr. Balogh Mártát,
dr. Balogh Zsolt Pétert,
dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Juditot,
dr. Bata Tímeát,
Bálintné dr. Szegedi Noémit,
dr. Bónis Krisztinát,
dr. Bors Ágnes Editet,
Breczkáné dr. Békési Gabriellát,
dr. Darók Katalint,
dr. Debre Magdolnát,
Doszpothné dr. Hodosi Esztert,
dr. Erményi Kingát,
dr. Élő-Prosszer Bernadettet,
dr. Fedicsné dr. Delényi Erikát,
dr. Gál Attilát,
dr. Gáll Editet,
dr. Gondán-Evetovits Andreát,
dr. Gulyás Istvánt,
dr. Gyekiczky Tamást,
dr. Halász Juditot,
dr. Hangay Melinda Máriát,
dr. Hegedűs Pétert,
dr. Henzsel Annamáriát,
dr. Héthy Esztert,
dr. Horváth Emesét,
dr. Ifkovics Irinát,
dr. Ivanovics Georginát,
dr. Jakabovits Pétert,
dr. Kalináné dr. Knoll Anikót,
dr. Karasz Zsuzsannát,
dr. Kardos Andreát,
Kemenesiné dr. Akóts Angélát,
dr. Keszthelyi Alajos Pétert,
dr. Király Editet,
dr. Kiss Juditot,
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dr. Kóbor Jenőt,
dr. Kocsis Péter Csabát,
dr. Kollár-Balázs Linda Szilviát,
dr. Kollár Zsuzsát,
dr. Kormos-Varga Valériát,
dr. Kovács Andreát,
dr. Krénusz Évát,
dr. Kulcsár Zitát,
dr. Kurucz Ákos Józsefet,
dr. Márkus Anikót,
dr. Maschl Ildikót,
dr. Mazzag Juditot,
Monostoriné dr. Oravecz Ágnest,
dr. Morár Szilviát,
dr. Nagy Gabriellát,
dr. Nagy-Bérces Adrienn Máriát,
dr. Nagyné dr. Sipos Szilvia Máriát,
dr. Ocskó Esztert,
Orbánné dr. Jeszenszky Piroska Mártát,
dr. Pálinkás Kornélia Anikót,
dr. Patyi Adriennt,
dr. Pokorny Gabriellát,
dr. Remes Gábort,
dr. Repkényi Zsuzsannát,
dr. Rohonyi Zsuzsannát,
dr. Rózsa Máriát,
dr. Rózsavölgyi Bálint Balázst,
dr. Sághi Borbála Mártát,
Sándorné dr. Gyurcsó Ildikót,
Simonné dr. Peti Viktóriát,
dr. Solymári Bélát,
dr. Szabó Annát,
dr. Szabó Istvánt,
dr. Szabóné dr. Bubrik Katalint,
dr. Szendi-Horváth Erika Idát,
dr. Szentmiklóssy-Szabó Boglárka Nórát,
dr. Szepesházi Péterné dr. Tóth Katalint,
dr. Széplaki-Szabó Krisztina Ágnest,
dr. Szigeti Julianna Katalint,
dr. Szilágyi István Zoltánt,
Szinyériné dr. Nagy Ibolya Gyöngyit,
dr. Tokovicz Adriennt,
dr. Tóth András Imrét,
dr. Tóth Csillát,
dr. Tóth Emese Boglárkát,
dr. Tóth Évát,
dr. Tóth Istvánt,
dr. Ujlaki Tamást,
Újváriné dr. Csűrös Gyöngyit,
dr. Varju Lászlót,
dr. Vass Andrea Beátát,
dr. Várkonyi Barbarát,
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dr. Várpalotai Tímeát,
dr. Virányi Karolinát és
dr. Völgyesi Barbarát

2015. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2015. március 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01380-3/2015.

A köztársasági elnök 150/2015. (III. 25.) KE határozata
a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló  
2011. évi CLXII. törvény 25.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –  
dr. Borbély-Szabó Franciska bírói kinevezését a 2015. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra 
meghosszabbítom.

Budapest, 2015. március 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01380-4/2015.

A köztársasági elnök 151/2015. (III. 25.) KE határozata
a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Jancsák Ramóna 
bírói kinevezését a 2015. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2015. március 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01380-5/2015.
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A köztársasági elnök 152/2015. (III. 25.) KE határozata
a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Lázár-Staár Ágota 
Katalin bírói kinevezését a 2015. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2015. március 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01380-6/2015.

A köztársasági elnök 153/2015. (III. 25.) KE határozata
a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 25.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rédei Andrea 
bírói kinevezését a 2015. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2015. március 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01380-7/2015.

A köztársasági elnök 154/2015. (III. 25.) KE határozata
a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 25.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Takácsné 
dr. Takács Dóra bírói kinevezését a  2015. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra 
meghosszabbítom.

Budapest, 2015. március 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01380-8/2015.
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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.

A köztársasági elnök 155/2015. (III. 25.) KE határozata
a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 25.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Zengődiné 
dr. Lascsik Lívia bírói kinevezését a  2015. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra 
meghosszabbítom.

Budapest, 2015. március 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01380-9/2015.
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