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III. Kormányrendeletek

A Kormány 116/2015. (V. 7.) Korm. rendelete
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
az 1. § (1) bekezdése tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés 
a) pontjában,
az 1. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 2. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 1. § (4) bekezdése tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 8.  § 
(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az  évente befolyt felügyeleti díj – az  Éltv. 47/B.  § (10)  bekezdése szerint fejlesztésre fordítandó – 10%-a, 
valamint a  felügyeleti díj bevétel ezt követően fennmaradó összegének a  40%-a a  NÉBIH bevétele. A  további 
fennmaradó 60% felügyeleti díj összeget a  NÉBIH negyedévente, a  tárgynegyedévet követő hónap ötödik 
napjáig átutalja a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére. A  közigazgatás-
szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium a  felügyeleti díj bevételt elkülönített alszámlán kezeli és 
továbbutalja a megyei kormányhivatalok részére.”

 (2) Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A NÉBIH igazgatási feladatai körében
a) koordinálja, irányítja és ellenőrzi a megyei kormányhivatal erdészeti hatósági feladatai végrehajtását,
b) szolgáltatja a  miniszter által kért, a  kormányzati munka ellátásához szükséges, a  megyei kormányhivatalok 
erdészeti hatósági és a saját tevékenysége során keletkezett adatokat,
c) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását,
d) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket,
e) kialakítja és működteti az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszereket,
f ) a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
g) ellátja a NATURA 2000 erdők körzeti erdőtervezésével, felülvizsgálatával kapcsolatos koordinációs és ellenőrzési 
feladatokat,
h) ellátja az  erdészeti hatóság feladatköréhez kapcsolódó nyilvántartásokból származó külön jogszabályban nem 
nevesített adatszolgáltatási feladatokat,
i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.”

 (3) Az R. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletére erdészeti hatóságként a Kormány a NÉBIH-et jelöli ki.”

 (4) Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  NÉBIH halgazdálkodási hatóságként jogosult a  Hhvtv. szerinti ellenőrzések lefolytatására, az  ellenőrzés 
során megilletik a  Hhvtv. 52.  § (2)  bekezdésében, valamint a  61.  § (2)  bekezdés a)–e), g)–j) és l)–n)  pontjaiban 
foglalt jogosítványok. Ez  a  rendelkezés nem érinti a  halgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal ellenőrzési és intézkedési jogosultságát. A  Hhvtv. 64.  § (1)–(2)  bekezdésében, 65.  §-ában, 66.  §  
(1) és (2) bekezdésében, 67. § (1) és (2) bekezdésében, 70. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány halgazdálkodási 
hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”
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2. §  A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A megyei kormányhivatal erdészeti igazgatási feladatai körében
a) a  jogszabályban előírt egyeztetési és tájékoztatási feladatok ellátása mellett összeállítja a  körzeti erdőterv 
rendeletekre vonatkozó javaslatokat;
b) a jogszabályban előírt egyeztetési és tájékoztatási feladatok ellátása mellett elkészíti a körzeti erdőterveket;
c) ellátja az  erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó külön jogszabályban 
meghatározott adatszolgáltatási feladatokat;
d) gondoskodik az  erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet esküjének letételéről, valamint 
szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel való ellátásáról;
e) ellátja az  Evt. 43.  § (1)  bekezdése szerint nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentősnek minősülő 
erdőgazdálkodási tevékenységek közzétételével és egyeztetésével kapcsolatos feladatokat;
f ) közreműködik a NÉBIH részére előírt, honlap útján teljesített tájékoztatási feladatok ellátásában;
g) az erdőt érintően közreműködik a területfejlesztési, területrendezési tervek készítésében;
h) a jogszabályban foglalt tartalommal üzemelteti, felügyeli, vezeti
ha) az Országos Erdőállomány Adattárat,
hb) az erdőgazdálkodói nyilvántartást,
hc) az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást,
hd) az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást,
he) az erdei lovaglásra és járműközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását,
hf ) az erdőfelújítási biztosítékok előírásáról, teljesítéséről és felszabadításáról szóló nyilvántartást,
hg) az  erdészeti hatóság által határozattal kiszabott erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságokról szóló 
nyilvántartást,
hh) a nemzeti hatáskörben támogatott erdőfelújításhoz, erdőtelepítéshez pénzügyi tételt keletkeztető műveletekről 
szóló nyilvántartást,
hi) a földalatti gomba gyűjtésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről,
valamint a részükre kiadott tanúsítványról és gyűjtési naplóról szóló nyilvántartást,
hj) az Országos Erdőkár Nyilvántartást;
i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 117/2015. (V. 7.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
52. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kötelezettségvállalásra a  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott személy a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, illetve a  járási (fővárosi kerületi) hivatalban a  járási hivatalvezető 
jóváhagyásával jogosult.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1295/2015. (V. 7.) Korm. határozata
a közigazgatási és a polgári perrendtartással összefüggő egyes bírósági és ügyészségi feladatokról

A Kormány
 1. a közigazgatási perrendtartás kialakításával összefüggésben felhatalmazza az igazságügyért felelős minisztert, hogy 

az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a  legfőbb ügyésznek a bevonásával tekintse át a bírósági és ügyészségi 
értékelési és továbbképzési rendszert;

Felelős: igazságügyi miniszter 
az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a legfőbb ügyésznek a bevonásával

Határidő: 2015. október 15.
 2. megállapítja, hogy a  hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az  elektronikus tértivevényről szóló 2009.  évi 

LII.  törvényben meghatározott, a  bíróságok kötelező elektronikus kapcsolattartására vonatkozó rendelkezések 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket a bíróságok mindeddig nem tették meg, ezért – a közel 6 éves 
késedelemre tekintettel – szükségesnek tartja a kötelező elektronikus kapcsolattartás infrastrukturális feltételeinek 
bíróságok általi megteremtését 2015. december 31-i határidővel, ezért javaslatot tesz az Országgyűlésnek a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítására.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1296/2015. (V. 7.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program 2. prioritása keretének átmeneti növeléséről és egyes vasútfejlesztési 
nagyprojektek finanszírozásának megváltoztatásáról

 1. A Kormány
a) jóváhagyja a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: 

Kvtv.) 31.  § (3) és (5)  bekezdése, valamint az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján 
a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program 2. prioritása keretének 17  842  556  260 forinttal 
történő átmeneti növelését a 2. pont a) alpontja és a 3. pont szerinti projekt megvalósítása érdekében,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Közlekedés Operatív Program 2. prioritása 
keretében finanszírozott azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról, amelyekkel 
összefüggésben forrás szabadul fel,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg az  a)  alpont szerinti többlet-kötelezettségvállalás 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az ehhez szükséges döntések meghozatalát.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a b) alpontban foglaltak teljesítését követően azonnal
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 2. A Kormány
a) megállapítja a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú, „Budapest Kelenföld–Székesfehérvár 

vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a  Szent István utcai 
közúti felüljáró építése Érden” című projekt forrásszerkezetét az 1. melléklet szerint,

b) hozzájárul az  a)  alpontban meghatározott projekt első szakaszára vonatkozó támogatási szerződés 
1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

c) hozzájárul az  a)  alpontban meghatározott projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés 
1. melléklet szerinti megkötéséhez.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal

 3. A Kormány hozzájárul a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú, „Lepsény–Balatonszentgyörgy közötti 
vasúti vonalszakasz rekonstrukciója 1. szakasz, Lepsény–Szántód–Kőröshegy vonalszakaszának rekonstrukciója” 
című projekt támogatási szerződésének a  KÖZOP-2.3.0-08-2008-0001 azonosító számú („Budapest–Lőkösháza 
vasútvonal rekonstrukciója III. ütem” című) projekt támogatásának csökkentéséről és a  KÖZOP-2.5.0-09-11-
2014-0003 azonosító számú („A Lepsény–Balatonszentgyörgy közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója 1. szakasz, 
Lepsény–Szántód–Kőröshegy vonalszakaszának rekonstrukciója” című) projektjavaslat jóváhagyásáról és a  projekt 
2015. május 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról szóló 1237/2014. (IV. 10.) Korm. határozat [a 
továbbiakban: 1237/2014. (IV. 10.) Korm. határozat] 2.  melléklettel megállapított 1.  melléklet 2.  pontja szerinti 
módosításához.

 4. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pont a)  alpontja és a  3.  pont szerinti 
projekt támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz e határozat szerinti tartalommal történő benyújtásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a JASPERS-programban részt vevő szakértők minőségbiztosítási jelentésének kibocsátását 

követően azonnal
 5. Az 1237/2014. (IV. 10.) Korm. határozat 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 6. A Kormány visszavonja

a) az 1237/2014. (IV. 10.) Korm. határozat 4–9. pontját, valamint
b) a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú („Budapest Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal 

rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró 
építése Érden” című) és a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú („Lepsény–Balatonszentgyörgy 
közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója 1. szakasz, Lepsény–Szántód–Kőröshegy vonalszakaszának 
rekonstrukciója” című) nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról szóló 1093/2015. (III. 5.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1296/2015. (V. 7.) Korm. határozathoz
1. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 

 A B C D E F G H I J K L M 

1. 

Projekt 
azonosító 

száma 
Projekt megnevezése Támogatást igénylő 

neve 

Projekt 
támogatási 
intenzitása 

Módosítás előtti  
forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet 

Projekt rövid bemutatása 
2. 

Közlekedés 
Operatív Program 
Kohéziós Alapból 
származó forrása 

(nettó, Ft) 

Közlekedés Operatív 
Program hazai 

társfinanszírozásból 
származó forrása 

(ÁFA) 
(Ft) 

Integrált 
Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 
Kohéziós Alapból 
származó forrása 

(nettó, Ft) 

Hazai 
költségvetési 
forrás (ÁFA) 

(Ft) 

Közlekedés 
Operatív Program 
Kohéziós Alapból 
származó forrása 

(nettó, Ft) 

Közlekedés Operatív 
Program hazai 

társfinanszírozásból 
származó forrása 

(ÁFA) 
(Ft) 

Integrált 
Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 
Kohéziós Alapból 
származó forrása 

(nettó, Ft) 

Hazai 
költségvetési 
forrás (ÁFA) 

(Ft) 

3. 

KÖZOP-
2.5.0-09-
11-2013-

0001 

Budapest Kelenföld–
Székesfehérvár 

vasútvonal 
rekonstrukciója 1/3. 

ütem: Székesfehérvár 
vasúti csomópont 

átépítése és a Szent 
István utcai közúti 

felüljáró építése Érden 

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő zártkörűen 
működő 

Részvénytársaság 

100% 15 500 000 000 4 185 000 000 23 000 000 000 6 210 000 000 19 000 000 000 5 130 000 000 19 500 000 000 5 265 000 000 

A projekt keretében átépítik 
a székesfehérvári állomás 
vágányhálózatát, ennek 
révén a legnagyobb 
hatékonysággal lehet 
kiszolgálni az utasok 
igényeit, és lebonyolítani a 
forgalmat. Ezen kívül 
megépítik Érden a Szent 
István úti felüljárót, 2x1 
sávos közúti kialakítással. 
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2. melléklet az 1296/2015. (V. 7.) Korm. határozathoz

Az 1237/2014. (IV. 10.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú, „A Lepsény–Balatonszentgyörgy közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója 1. szakasz, 
Lepsény–Szántód–Kőröshegy vonalszakaszának rekonstrukciója” című projekt:

2. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 

Az 1237/2014. (IV. 10.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú, „A Lepsény–Balatonszentgyörgy közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója 1. 
szakasz, Lepsény–Szántód–Kőröshegy vonalszakaszának rekonstrukciója” című projekt: 

 A B C D E F G 
1. 

Projekt 
azonosító 

száma 
Projekt megnevezése Támogatást igénylő 

neve 

Projekt 
támogatási 
intenzitása 

(%) 

Forrásszerkezet 

Projekt rövid bemutatása 2. 

Közlekedés Operatív 
Program Kohéziós 
Alapból származó 

forrása 
(nettó, Ft) 

Közlekedés Operatív 
Program hazai 

társfinanszírozásból 
származó forrása 

(nettó, Ft) 

3. 
KÖZOP-

2.5.0-09-11-
2014-0003 

Lepsény–Balatonszentgyörgy 
közötti vasúti vonalszakasz 
rekonstrukciója 1. szakasz, 

Lepsény–Szántód-Kőröshegy 
vonalszakaszának rekonstrukciója 

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

100 32 733 692 287 8 820 846 870 

A projekt eredményeként a lassújelek okai felszámolhatók 
lesznek a vasúti pálya teljes rekonstrukciójával, a megállóhelyi 
peronok akadálymentessé épülnek át, a közlekedésbiztonság 
növelése érdekében a gyalogos és útátjárók szabványossá tétele 
történik meg. Siófokon új közúti aluljáró épül, továbbá a zaj- és 
rezgésvédelmi létesítményekkel a vasúti közlekedés okozta 
hatások mérséklődnek. 

„	  
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A Kormány 1297/2015. (V. 7.) Korm. határozata
a regionális operatív programok megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről

 1. A Kormány jóváhagyja
1.1. a Dél-Alföldi Operatív Program (a továbbiakban: DAOP) 2. prioritása keretének 208 722 869 forinttal,
1.2. a DAOP 5. prioritása keretének 104 505 823 forinttal,
1.3. a DAOP 6. prioritása keretének 500 000 000 forinttal,
1.4. a Dél-Dunántúli Operatív Program (a továbbiakban: DDOP) 3. prioritása keretének 332 618 076 forinttal,
1.5. a DDOP 4. prioritása keretének 284 801 846 forinttal,
1.6. a DDOP 5. prioritása keretének 508 181 674 forinttal,
1.7. az Észak-Alföldi Operatív Program (a továbbiakban: ÉAOP) 3. prioritása keretének 377 122 224 forinttal,
1.8. az ÉAOP 4. prioritása keretének 377 395 110 forinttal,
1.9. az ÉAOP 5. prioritása keretének 431 491 910 forinttal,
1.10. az Észak-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: ÉMOP) 2. prioritása keretének 132 982 553 forinttal,
1.11. az ÉMOP 3. prioritása keretének 367 365 454 forinttal,
1.12. az ÉMOP 4. prioritása keretének 30 795 744 forinttal,
1.13. az ÉMOP 5. prioritása keretének 363 076 603 forinttal,
1.14. a Közép-Dunántúli Operatív Program (a továbbiakban: KDOP) 2. prioritása keretének 572 132 763 forinttal,
1.15. a KDOP 3. prioritása keretének 337 326 839 forinttal,
1.16. a KDOP 4. prioritása keretének 365 249 032 forinttal,
1.17. a KDOP 5. prioritása keretének 389 879 422 forinttal,
1.18. a KDOP 6. prioritása keretének 200 000 000 forinttal,
1.19. a Nyugat-Dunántúli Operatív Program (a továbbiakban: NYDOP) 2. prioritása keretének 54 798 373 forinttal,
1.20. az NYDOP 5. prioritása keretének 22 263 722 forinttal, és
1.21. az NYDOP 6. prioritása keretének 200 000 000 forinttal
történő növelését.

 2. A  Kormány egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti prioritások vonatkozásában a  2007–2013 programozási 
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 29/A–29/C.  §-a szerinti többlet-
kötelezettségvállalás a jövőben csak az 1. pontban foglaltak figyelembevételével legyen vállalható.

 3. A  Kormány hozzájárul az  1.  melléklet szerinti kötelezettségvállaláshoz 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.8. pontja alapján.

 4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti kötelezettségvállalásról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 5. A Kormány jóváhagyja
5.1. a DAOP 3. prioritása keretének 668 750 000 forinttal,
5.2. a DAOP 4. prioritása keretének 3 868 449 515 forinttal,
5.3. a DAOP 5. prioritása keretének 777 645 826 forinttal,
5.4. a DDOP 1. prioritása keretének 248 946 317 forinttal,
5.5. a DDOP 3. prioritása keretének 2 254 131 924 forinttal,
5.6. a DDOP 4. prioritása keretének 683 948 154 forinttal,
5.7. a DDOP 5. prioritása keretének 1 333 660 955 forinttal,
5.8. az ÉAOP 3. prioritása keretének 2 394 192 493 forinttal,
5.9. az ÉAOP 4. prioritása keretének 2 803 868 366 forinttal,
5.10. az ÉAOP 5. prioritása keretének 637 258 090 forinttal,
5.11. az ÉMOP 2. prioritása keretének 270 274 673 forinttal,
5.12. az ÉMOP 3. prioritása keretének 701 384 546 forinttal,
5.13. az ÉMOP 4. prioritása keretének 5 613 902 839 forinttal,
5.14. az ÉMOP 5. prioritása keretének 1 405 821 311 forinttal,
5.15. a KDOP 2. prioritása keretének 631 390 732 forinttal,
5.16. a KDOP 3. prioritása keretének 781 423 161 forinttal,
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5.17. a KDOP 4. prioritása keretének 796 607 575 forinttal,
5.18. a KDOP 5. prioritása keretének 2 427 322 336 forinttal, és
5.19. az NYDOP 2. prioritása keretének 1 258 677 forinttal
történő növelését, ha az Európai Bizottság a hozzá benyújtott, a regionális operatív programok teljes költség alapú 
elszámolásra való áttérés iránti kérelmet elutasítja.

 6. A  Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  regionális operatív programok 
2011–2013.  évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, egyes prioritásai kerete növeléséről, továbbá egyes, 
a  regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása növeléséről szóló 1179/2015. (III. 25.) 
Korm. határozat 5. pont szerinti módosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az Európai Bizottság 5. pont szerinti döntését követően azonnal

 7. A  Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  5.  pont szerinti kérelem Európai Bizottság általi 
jóváhagyása esetén – gondoskodjon a  regionális operatív programok prioritásai közötti forrás-átcsoportosításhoz 
szükséges módosítás előkészítéséről, ha valamely prioritás esetén a  forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os 
korlátot meghaladja.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az Európai Bizottság döntését követő hatvan napon belül

 8. A  Kormány elfogadja a  KDOP-2.1.1/E-15-2015-0001 azonosító számú, „Felcsút–Alcsútdoboz szakaszon kisvasúti 
útvonal turisztikai célú fejlesztése” című, 600 000  000 forint támogatású, az  A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért 
Alapítvány által benyújtott projektjavaslat (a továbbiakban: projekt) kiemelt projektként történő nevesítését.

 9. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt keretében a következő projektelemek valósuljanak meg:
9.1. a korábban felhagyott vasúti nyomvonalon 5,7 km hosszú vasúti pálya turisztikai célú, keskeny nyomtávú 

újjáépítése,
9.2. útátjárók felújítása, átereszek, hidak, egyéb műtárgyak rekonstrukciója,
9.3. megállóhelyek kialakítása peronnal és térvilágítással,
9.4. kocsiszín és szerelőműhely kialakítása,
9.5. 1 db dízel mozdony és 4 db vontatott kocsi beszerzése kerékpárszállítás és interaktív természettudományos 

funkcióval,
9.6. időszakos kiállítás kialakítása,
9.7. kapcsolódó turisztikai szolgáltatásfejlesztés önálló honlappal, mobil applikációval, QR kóddal.

 10. A  Kormány egyetért azzal, hogy a  projekt támogathatósági feltétele a  következő legyen: a  támogatást igénylő 
az  első kifizetési kérelem benyújtásáig egészítse ki a  marketingstratégiát az  egyes marketing elemekkel, különös 
tekintettel a termékfejlesztési, árképzési és értékesítési elképzelésekre.

 11. A Kormány hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 13. A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, egyes prioritásai kerete 

növeléséről, továbbá egyes, a regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása növeléséről szóló 
1179/2015. (III. 25.) Korm. határozat
13.1. 1. melléklet 2.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „2,7238” szövegrész helyébe a „2,9238” szöveg,
13.2. 1.  melléklet 2.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „28,3897” szövegrész helyébe a  „28,5897” 

szöveg,
13.3. 1. melléklet 2.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „0,5958” szövegrész helyébe a „0,8045” szöveg,
13.4. 1.  melléklet 2.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében az „50,8378” szövegrész helyébe az „51,0465” 

szöveg,
13.5. 1. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „2,7238” szövegrész helyébe a „2,9238” szöveg,
13.6. 1. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében a „2,7238” szövegrész helyébe a „2,9238” szöveg,
13.7. 1. melléklet 4.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „0,0125” szövegrész helyébe a „0,0198” szöveg,
13.8. 1. melléklet 4.2.1. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „9,1801” szövegrész helyébe a „9,1874” szöveg,
13.9. 1. melléklet 4.3.1. pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében a „0,0125” szövegrész helyébe a „0,0198” szöveg,
13.10. 1. melléklet 4.3.1. pontjában foglalt táblázat E:9 mezőjében a „0,0125” szövegrész helyébe a „0,0198” szöveg,
13.11. 1. melléklet 5.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „3,0449” szövegrész helyébe a „3,1041” szöveg,
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13.12. 1.  melléklet 5.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „10,9055” szövegrész helyébe a  „10,9647” 
szöveg,

13.13. 1. melléklet 5.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „2,3564” szövegrész helyébe a „2,4609” szöveg,
13.14. 1.  melléklet 5.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében az „55,3964” szövegrész helyébe az „55,5009” 

szöveg,
13.15. 1. melléklet 5.3.1. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „0,0000” szövegrész helyébe a „0,0592” szöveg,
13.16. 1. melléklet 5.3.1. pontjában foglalt táblázat E:7 mezőjében a „3,0449” szövegrész helyébe a „3,1041” szöveg,
13.17. 2. melléklet 3.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „4,9271” szövegrész helyébe az „5,2597” szöveg,
13.18. 2.  melléklet 3.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „47,6371” szövegrész helyébe a  „47,9697” 

szöveg,
13.19. 2. melléklet 4.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében az „1,5960” szövegrész helyébe az „1,6203” szöveg,
13.20. 2.  melléklet 4.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében az  „1,7089” szövegrész helyébe az  „1,7332” 

szöveg,
13.21. 2. melléklet 4.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „0,0223” szövegrész helyébe a „0,3071” szöveg,
13.22. 2.  melléklet 4.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében az „54,5058” szövegrész helyébe az „54,7906” 

szöveg,
13.23. 2. melléklet 4.3.1. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „0,0000” szövegrész helyébe a „0,0243” szöveg,
13.24. 2. melléklet 4.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében az „1,5960” szövegrész helyébe az „1,6203” szöveg,
13.25. 2. melléklet 5.2.1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében a „6,8362” szövegrész helyébe a „7,1563” szöveg,
13.26. 2.  melléklet 5.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „29,3674” szövegrész helyébe a  „29,6875” 

szöveg,
13.27. 2. melléklet 5.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „1,3582” szövegrész helyébe az „1,8664” szöveg,
13.28. 2.  melléklet 5.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „67,3251” szövegrész helyébe a  „67,8333” 

szöveg,
13.29. 2. melléklet 5.3.1. pontjában foglalt táblázat D:7 mezőjében az „5,9166” szövegrész helyébe a „6,2367” szöveg,
13.30. 2. melléklet 5.3.1. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a „6,8362” szövegrész helyébe a „7,1563” szöveg,
13.31. 3. melléklet 3.2.1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében a „4,7736” szövegrész helyébe a „4,8394” szöveg,
13.32. 3.  melléklet 3.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „33,2736” szövegrész helyébe a  „33,3394” 

szöveg,
13.33. 3. melléklet 3.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „1,8022” szövegrész helyébe a „2,1793” szöveg,
13.34. 3.  melléklet 3.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „61,8032” szövegrész helyébe a  „62,1803” 

szöveg,
13.35. 3. melléklet 3.3.1. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „2,3033” szövegrész helyébe a „2,3691” szöveg,
13.36. 3. melléklet 3.3.1. pontjában foglalt táblázat D:7 mezőjében a „4,7736” szövegrész helyébe a „4,8394” szöveg,
13.37. 3. melléklet 4.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „0,9039” szövegrész helyébe az „1,2813” szöveg,
13.38. 3.  melléklet 4.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „68,3059” szövegrész helyébe a  „68,6833” 

szöveg,
13.39. 3. melléklet 5.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében az „1,2116” szövegrész helyébe az „1,3353” szöveg,
13.40. 3.  melléklet 5.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „35,6421” szövegrész helyébe a  „35,7658” 

szöveg,
13.41. 3. melléklet 5.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „1,8188” szövegrész helyébe a „2,2503” szöveg,
13.42. 3.  melléklet 5.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „90,7226” szövegrész helyébe a  „91,1541” 

szöveg,
13.43. 3. melléklet 5.3.1. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „1,2116” szövegrész helyébe az „1,3353” szöveg,
13.44. 3. melléklet 5.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében az „1,2116” szövegrész helyébe az „1,3353” szöveg,
13.45. 4. melléklet 2.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „2,3081” szövegrész helyébe a „2,3855” szöveg,
13.46. 4.  melléklet 2.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „36,2322” szövegrész helyébe a  „36,3096” 

szöveg,
13.47. 4. melléklet 2.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „1,7164” szövegrész helyébe az „1,8494” szöveg,
13.48. 4.  melléklet 2.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „69,1611” szövegrész helyébe a  „69,2941” 

szöveg,
13.49. 4. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „2,3081” szövegrész helyébe a „2,3855” szöveg,
13.50. 4. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében a „2,3081” szövegrész helyébe a „2,3855” szöveg,
13.51. 4. melléklet 3.2.1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében a „7,6895” szövegrész helyébe a „7,7076” szöveg,
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13.52. 4.  melléklet 3.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „16,3312” szövegrész helyébe a  „16,3493” 
szöveg,

13.53. 4. melléklet 3.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „0,7173” szövegrész helyébe az „1,0847” szöveg,
13.54. 4.  melléklet 3.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „88,0976” szövegrész helyébe a  „88,4650” 

szöveg,
13.55. 4.  melléklet 3.3.1.  pontjában foglalt táblázat D:6 mezőjében az  „1,0629” szövegrész helyébe az  „1,0810” 

szöveg,
13.56. 4. melléklet 3.3.1. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a „7,6895” szövegrész helyébe a „7,7076” szöveg,
13.57. 4. melléklet 4.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében az „1,5006” szövegrész helyébe az „1,5096” szöveg,
13.58. 4.  melléklet 4.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „27,1963” szövegrész helyébe a  „27,2053” 

szöveg,
13.59. 4. melléklet 4.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „1,3651” szövegrész helyébe az „1,3959” szöveg,
13.60. 4.  melléklet 4.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „69,3230” szövegrész helyébe a  „69,3538” 

szöveg,
13.61. 4. melléklet 4.3.1. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „1,0006” szövegrész helyébe az „1,0096” szöveg,
13.62. 4. melléklet 4.3.1. pontjában foglalt táblázat E:9 mezőjében az „1,5006” szövegrész helyébe az „1,5096” szöveg,
13.63. 4. melléklet 5.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „0,4613” szövegrész helyébe a „0,8244” szöveg,
13.64. 4.  melléklet 5.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „31,3281” szövegrész helyébe a  „31,6912” 

szöveg,
13.65. 5. melléklet 2.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „3,4089” szövegrész helyébe a „3,6137” szöveg,
13.66. 5.  melléklet 2.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „18,3554” szövegrész helyébe a  „18,5602” 

szöveg,
13.67. 5. melléklet 2.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „2,1660” szövegrész helyébe a „2,7381” szöveg,
13.68. 5.  melléklet 2.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „44,3879” szövegrész helyébe a  „44,9600” 

szöveg,
13.69. 5. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „1,8089” szövegrész helyébe a „2,0137” szöveg,
13.70. 5. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében a „3,4089” szövegrész helyébe a „3,6137” szöveg,
13.71. 5. melléklet 3.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „2,5713” szövegrész helyébe a „2,9086” szöveg,
13.72. 5.  melléklet 3.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „26,8513” szövegrész helyébe a  „27,1886” 

szöveg,
13.73. 5. melléklet 4.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „1,2650” szövegrész helyébe az „1,6302” szöveg,
13.74. 5.  melléklet 4.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében az „54,8478” szövegrész helyébe az „55,2130” 

szöveg,
13.75. 5. melléklet 5.2.2. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „0,1400” szövegrész helyébe a „0,5299” szöveg,
13.76. 5.  melléklet 5.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „22,5160” szövegrész helyébe a  „22,9059” 

szöveg,
13.77. 7. melléklet 2.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „4,3573” szövegrész helyébe a „4,4323” szöveg,
13.78. 7.  melléklet 2.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „20,3965” szövegrész helyébe a  „20,4715” 

szöveg,
13.79. 7. melléklet 2.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „1,2686” szövegrész helyébe az „1,3234” szöveg,
13.80. 7.  melléklet 2.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „41,3334” szövegrész helyébe a  „41,3882” 

szöveg,
13.81. 7. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „4,3573” szövegrész helyébe a „4,4323” szöveg,
13.82. 7. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében a „4,3573” szövegrész helyébe a „4,4323” szöveg,
13.83. 7. melléklet 5.2.2. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „3,5647” szövegrész helyébe a „3,5870” szöveg,
13.84. 7. melléklet 5.2.2. pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a „29,7867” szövegrész helyébe a „29,8090” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



5930 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 64. szám 

1. melléklet az 1297/2015. (V. 7.) Korm. határozathoz

A B

1. Prioritás
Összeg 

(Ft)

2. DAOP 2. prioritása 200 052 649

3. DAOP 3. prioritása 11 934 010

4. DAOP 4. prioritása 7 268 102

5. DAOP 5. prioritása 154 050 073

6. DAOP 6. prioritása 500 000 000

7. DDOP 2. prioritása 42 807 652

8. DDOP 3. prioritása 390 612 637

9. DDOP 4. prioritása 414 910 662

10. DDOP 5. prioritása 710 751 809

11. ÉAOP 3. prioritása 365 792 238

12. ÉAOP 4. prioritása 397 844 320

13. ÉAOP 5. prioritása 600 446 710

14. ÉMOP 2. prioritása 169 293 016

15. ÉMOP 3. prioritása 449 336 069

16. ÉMOP 4. prioritása 525 758 950

17. ÉMOP 5. prioritása 483 760 466

18. KDOP 2. prioritása 572 257 993

19. KDOP 3. prioritása 391 427 665

20. KDOP 4. prioritása 391 427 665

21. KDOP 5. prioritása 391 427 665

22. KDOP 6. prioritása 200 000 000

23. NYDOP 2. prioritása 75 000 000

24. NYDOP 5. prioritása 29 092 000

25. NYDOP 6. prioritása 200 000 000

A miniszterelnök 38/2015. (V. 7.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére megállapítom, hogy

dr. Páva Hannának,

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárának e  megbízatása más vezetői beosztásba történt 
áthelyezésére tekintettel

– 2015. április 30-ai hatállyal – megszűnik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A nemzeti fejlesztési miniszter  1/2015. (V. 7.) NFM határozata
a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
2013. évi CXLV. törvény 5. §-ának, a 14. § (2) és (3) bekezdésének, a 19. §-ának és a 28. §  
(3) és (4) bekezdésének hatálybalépése időpontjának megállapításáról

A villamos energiával, valamint a  földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CXLV.  törvény 30. § (5) bekezdése alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Figyelemmel arra, hogy a  villamos energiával, valamint a  földgázellátással összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 30.  § (5)  bekezdésében hivatkozott, 
a  nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 8.  cikke (2) és (6)  bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról szóló 1348/2014/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet meghozatalának időpontja 2014. december 17., megállapítom, hogy:
1. a Törvény 30. § (3) bekezdésében hivatkozott 5. § (1) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 19. § (1) bekezdése 

és a 28. § (3) bekezdése 2015. április 1-jén hatályba lépett;
2. a Törvény 30.  § (4)  bekezdésében hivatkozott 5.  § (2) és (3)  bekezdése, a  14.  § (3)  bekezdése, a  19.  § 

(2) és (3) bekezdése és a 28. § (4) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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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: Köves Béla ügyvezető.
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