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III. Kormányrendeletek

A Kormány 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelete
a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

A Kormány a  társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65.  § 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás (a továbbiakban: eljárás) megindítására a társasház címe szerint illetékes jegyző 
jogosult.

 (2) Az eljárás lefolytatásában nem vehet részt az a személy,
a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, vagy
b) akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

 (3) A jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, amelyben
a) a  jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy 

érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, vagy
b) a  jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzatnak, illetve képviselő-testületnek szerve 

vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezete közös képviselőként vagy a  társasház 
társasházkezelőjeként

az eljárás érintettje.
 (4) A  jegyző a  kizárási okról történő tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül az  ügy iratait − a  kizárással 

kapcsolatos álláspontjával együtt − megküldi az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére.
 (5) A fővárosi és megyei kormányhivatal az iratok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül dönt a kizárásról, szükség 

esetén − az  ügy iratainak megküldésével egyidejűleg − más jegyzőt jelöl ki, továbbá arról is dönt, hogy a  már 
lefolytatott eljárási cselekményeket szükséges-e megismételni.

2. § (1) Ha a jegyző az eljárást a 3. § (2) bekezdése szerinti határidőn belül nem indítja meg, az illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal − az arról történő tudomásszerzést követő 15 munkanapon belül − kivizsgálja a mulasztás okát, és 
a mulasztó jegyzőt az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja. Az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak esetén nincs 
helye az eljárás lefolytatására történő utasításnak.

 (2) Ha a  fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított újabb határidő eredménytelenül telt el, a  fővárosi és 
megyei kormányhivatal az eljárásra határozatával haladéktalanul másik jegyzőt jelöl ki, és ezzel egyidejűleg fegyelmi 
eljárást kezdeményez a mulasztó jegyző ellen a polgármesternél.

 (3) A  mulasztó jegyző az  ügy iratait a  fővárosi és megyei kormányhivatalnak az  erre irányuló megkeresés 
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül megküldi. A  fővárosi és megyei kormányhivatal az  ügy iratait 
a kijelölő határozattal együtt továbbítja a kijelölt jegyző részére.

 (4) A kijelölt jegyző vonatkozásában az eljárási határidő a kijelölő határozat és az ügy iratainak átvételét követő napon 
kezdődik.

 (5) Ha a  határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a  jegyző által vezetett polgármesteri hivatalnál vagy közös 
önkormányzati hivatalnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

3. § (1) A jegyző köteles az eljárást hivatalból megindítani, ha az eljárásra okot adó körülményről hivatalból vagy bejelentés 
alapján tudomást szerez.

 (2) A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb 
az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.

 (3) Az  eljárás a  (2)  bekezdésben meghatározott jogvesztő határidőn túl is megindítható, ha az  eljárásra okot adó 
körülmény
a) folyamatosan fennáll, vagy
b) a közgyűlési határozat végrehajtását érintő mulasztásban nyilvánul meg.
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4. § (1) A jegyző a társasház működésével összefüggésben történt bejelentés esetén a bejelentést megvizsgálja.
 (2) Bejelentéssel

a) a társasházi tulajdonostárs, valamint
b) a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke (a továbbiakban együtt: közös képviselő)
élhet.

 (3) A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.
 (4) A bejelentő

a) a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdésben foglaltakat legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi 
tulajdonilap-másolat, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás,

b) a  (2)  bekezdés b)  pontjában foglaltakat a  közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot 
tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat

bejelentéssel egyidejűleg történő benyújtásával igazolja.
 (5) Ha a bejelentő a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakat igazolja és a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény 

fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja.
 (6) Ha a jegyző az (5) bekezdés szerint nem indít eljárást, a bejelentőt – a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme 

esetén – az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban 
tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

5. §  Az  eljárás nem irányulhat a  társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való 
ellenőrzésére.

6. § (1) A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt.
 (2) Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját,
b) a hivatalból indult eljárásra történő utalást és
c) a közös képviselő esetében a 7. § (1) bekezdése szerinti megkeresést.

 (3) A közös képviselő elérhetőségének megismerése céljából a  jegyző szükség esetén megkeresi a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet, illetve a cégbíróságot.

7. § (1) A  jegyző az  eljárás során postai vagy elektronikus úton bekérheti vagy a  helyszínen megtekintheti a  társasház 
működésével kapcsolatos iratokat.

 (2) Az  iratokat a  közös képviselő a  jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles 
a jegyző rendelkezésére bocsátani.

 (3) A közös képviselőnek a (2) bekezdés szerinti időtartamon belül a jegyzőhöz eljutatott, indokolással ellátott írásbeli 
kérelmére a (2) bekezdés szerinti időtartam egy alkalommal, 10 munkanappal meghosszabbítható.

 (4) A  társasházi alapító okirat és annak módosításai, valamint a  szervezeti-működési szabályzat megismerése 
érdekében a jegyző az ingatlanügyi hatóságot is megkeresheti.

8. §  Ha az eljárásra okot adó körülmény mulasztásban nyilvánul meg és a jegyző szükségesnek tartja, a jegyző a közös 
képviselőt személyesen meghallgathatja, illetve tőle írásbeli nyilatkozatot kérhet.

9. § (1) A jegyző az eljárásra okot adó körülmény fennállását a helyszínen is ellenőrizheti.
 (2) A helyszíni ellenőrzés során a jegyző a társasház közös tulajdonba tartozó épületrészeibe beléphet, ott az eljárással 

összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, az  ott tartózkodó személytől 
tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, valamint az  ellenőrzés dokumentálása céljából a  helyszínről, a  megvizsgált 
iratokról, tárgyakról képfelvételt készíthet.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltak − a  tulajdonostárs vagy a  külön tulajdonban bentlakó személy hozzájárulását 
követően – külön tulajdon esetén is alkalmazhatóak.

10. § (1) A jegyző az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet készít.
 (2) A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) a készítésének helyét, időpontját,
b) az eljáró jegyző vagy a nevében és megbízásából eljáró személy megnevezését,
c) az ügy tárgyát, ügyiratszámát,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 91. szám 9367

d) az  ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, az  ügy eldöntése szempontjából lényeges körülmények 
megjelölését.

 (3) A jegyzőkönyv szükség szerint tartalmazza:
a) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatot,
b) a nyilatkozatot tevő személy nevét, továbbá lakcímét,
c) a nyilatkozatot tevő személy, valamint a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását.

11. §  Az  eljárás során az  adatkezelésre a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004.  évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni 
azzal, hogy ahol a Ket. ügyfelet említ, azon a társasházat, illetve a közös képviselőt kell érteni.

12. § (1) A  jegyző az  eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az  ellenőrzés során megállapítja, hogy a  társasház 
törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn.

 (2) Az eljárás lezárásáról a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.
 (3) Ha új körülmény merül fel, a  jegyző a  társasház korábban már vizsgált intézkedését új törvényességi felügyeleti 

eljárás keretében ismételten vizsgálat alá vonhatja.

13. §  Ha a  jegyző az  eljárás alapján a  társasház működésének társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 
(a  továbbiakban: Tt.) 27/A. § (2) bekezdésébe ütközését állapítja meg, a Tt. 27/A. § (4) bekezdésének megfelelően 
írásbeli felhívást (a továbbiakban: felhívás) bocsát ki, amely tartalmazza
a) az eljáró szerv nevét, az eljáró ügyintéző nevét és az ügy számát,
b) a társasház nevét és címét,
c) a  társasház közös képviselőjének nevét, lakóhelyét, gazdálkodó szervezet esetén nevét, székhelyét és 

képviseletére jogosult személy nevét, lakóhelyét,
d) az ügy tárgyának megjelölését,
e) a rendelkező részben

ea) a kötelezést a törvényes működés helyreállítására,
eb) a kötelezettség teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeit,

f ) az indokolásban
fa) a megállapított tényállást és az annak alapjául szolgáló tényeket, adatokat,
fb) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a jegyző a felhívást kibocsátotta,
fc) a jegyző hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást,

g) a felhívás kibocsátásának helyét és idejét, és
h) a felhívás kiadmányozójának nevét, aláírását, és az eljáró szerv bélyegzőlenyomatát.

14. § (1) A  jegyző a  felhívást hivatalos iratként postai úton, személyesen átadott iratként vagy saját kézbesítője útján közli 
a közös képviselővel.

 (2) A  felhívás közlésének napja, amikor a  felhívást a  közös képviselővel írásban közölték, vagy hivatalos iratként 
kézbesítették. Ha a  postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a  címzett vagy meghatalmazottja 
úgy nyilatkozik, hogy a  küldeményt nem veszi át, az  iratot a  kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 
kell tekinteni. Ha az  irat a  jegyzőhöz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az  iratot − az ellenkező bizonyításáig − 
a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 (3) A közös képviselő a felhívásról annak közlését követő 3 napon belül a társasházban jól látható helyen kifüggesztett 
hirdetmény formájában értesíti a tulajdonostársakat.

15. §  A felhívásban foglaltak teljesítését a jegyző a 7–11. §-ban foglaltak szerint ellenőrzi.

16. § (1) Ha a  jegyző a  felhívás közlését követően megállapítja, hogy felhívása jogszabályt sért, a  felhívást a  jegyző 
a jogszabálysértés tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül módosítja vagy visszavonja.

 (2) A  felhívás visszavonásáról szóló tájékoztatás, illetve a módosított felhívás közlésére a  felhívás közlésére vonatkozó 
szabályok irányadóak.

 (3) A  törvényes működés helyreállítására biztosított 60 napos határidő a  módosított felhívás közlését követő napon 
újrakezdődik.
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17. § (1) A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház
a) a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy
b) törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn.

 (2) Az eljárás megszüntetéséről a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.
 (3) Ha a  törvényes működés a  közgyűlés határozatával állítható helyre, a  társasház törvényes működése akkor 

állapítható meg, ha a  társasház a  közgyűlését a  felhívástól számított 60 napon belül a  Tt. rendelkezéseinek 
megfelelően megtartotta és a  törvényes működést sértő körülmény megszüntetéséhez szükséges határozatot 
meghozta vagy módosította.

18. §  Ha az eljárás a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem szüntethető meg, a jegyző a Tt. 27/A. § (4) bekezdésének 
megfelelően bírósághoz fordulhat.

19. §  Ha a bíróság a jegyzőt jogosította fel a közgyűlés összehívására, a jegyző a döntés jogerőre emelkedésétől számított 
15 napon belül a  társasházban jól látható helyen kifüggesztett hirdetmény útján gondoskodik a  közgyűlés 
összehívásáról, valamint a  hirdetményként kifüggesztett meghívóban megjelöli a közgyűlés összehívásának okát, 
továbbá azokat a  napirendi pontokat és közgyűlési határozati javaslatokat, amelyek megtárgyalása a  törvényes 
működés biztosítása érdekében indokolt.

20. §  Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 156/2015. (VI. 25.) Korm. rendelete
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (3) és 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a Melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök 

Melléklet a 156/2015. (VI. 25.) Korm. rendelethez

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 194–235. ponttal egészül ki:
„194. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű 
bejelentés, panasz (a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével)
195. Ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
196. Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
197. Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
198. Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
199. Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
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200. Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, közérdekű 
bejelentés, panasz
201. Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
202. Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű 
bejelentés, panasz
203. Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység 
vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
204. Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
205. Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem
206. Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
207. Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
208. Szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekkel és azok alapján nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
209. Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, közérdekű 
bejelentés, panasz
210. Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
211. Rehabilitációs ellátás folyósításának szüneteltetésére irányuló bejelentés
212. Rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem
213. Rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem
214. Rokkantsági ellátás megszüntetése iránti kérelem
215. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
216. Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem
217. Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem
218. Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
219. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem
220. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem
221. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
222. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
223. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem
224. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
225. Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem
226. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem
227. Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem
228. Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem
229. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem
230. Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem
231. Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az  öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti 
kérelem
232. Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem
233. Gyám, hivatásos gyám, családbafogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem
234. Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban
235. Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem”
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A Kormány 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvénnyel 
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40.  § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 7. alcím tekintetében a  szervezett bűnözés, valamint az  azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és 
az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. és 14. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 10. alcím tekintetében a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 11. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 12. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 14. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában és 
17. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 33.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 24. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 25. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 26. alcím tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
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a 27. alcím tekintetében a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 5/D. § (2) bekezdésében a „más szervhez vezényelt tagjai” szövegrész helyébe a „más szervhez vezényelt vagy 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szerven kívüli szervnél szolgálatot teljesítő tagjai”,
b) 5/G. § (2) bekezdésében a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról” szövegrész 

helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról”
szöveg lép.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek (a  továbbiakban: rendvédelmi feladatokat ellátó szervek) hivatásos állományának tagjai az  egészségügyi 
szolgáltatások igénybevételére az Ebtv. és e rendelet rendelkezései alapján jogosultak azzal, hogy e jogosultságuk 
nem érinti jogszabály vagy a  Magyar Honvédség, illetve a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése 
alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató igénybevételével kapcsolatos kötelezettséget. A  Magyar Honvédség 
és a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, 
közszolgálati jogviszonyban álló, közalkalmazotti jogviszonyban álló, nyugállományú, valamint katonai intézeti 
hallgató tagjának, továbbá igényjogosult közeli hozzátartozójának vizsgálatát és gyógykezelését – kérésére, az Ebtv. 
18.  § (4)  bekezdése szerinti jogszabályban foglaltak figyelembevételével – az  egészségi állapota által indokolt, 
az ágazati jogszabályukban meghatározott egészségügyi szolgáltatónál kell kezdeményezni.”

3. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. 
(XII. 1.) Korm. rendelet 6.  § (4)  bekezdésében a  „fegyveres szervek hivatásos, szerződéses, kormánytisztviselő 
és közalkalmazott állománya tekintetében a  fegyveres szervek állományában” szövegrész helyébe a  „Magyar 
Honvédség vagy a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban álló állománya tekintetében a  Magyar Honvédség 
vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományában” szöveg lép.

3. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-
toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a  munkaerő-toborzás 
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 4.  § (8)  bekezdés a)  pontjában a „fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény” szövegrész helyébe a  „rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény” szöveg lép.
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4. A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet
a) 6. §-át megelőző alcím címében a „fegyveres” szövegrész helyébe a „fegyveres és a rendvédelmi feladatokat 

ellátó”,
b) 6.  § (1)  bekezdésében az „– a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény szerinti – fegyveres” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó”

szöveg lép.

5. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

6. §  Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet.

6. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2)–(3) bekezdések szerinti kezességérvényesítési eljárás alkalmazandó:]
„d) a Hszt. 172. § (1) bekezdése,”
[szerinti lakáscélú állami készfizető kezességvállalásból származó beváltásokra.]

8. §  Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendelet
a) 6/A.  § (1)  bekezdésében a  „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény (a  továbbiakban: Hszt.) 115/A.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
(a továbbiakban: Hszt.) 172. § (1) bekezdése”,

b) 6/B. § (1) bekezdésében a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagja” szövegrész helyébe a „rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagja”,

c) 6/B.  § (1)  bekezdésében a  „Hszt. 115/A.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Hszt. 172.  § 
(2) bekezdésében”

szöveg lép.

7. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

9. §  A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Központ állománya az  együttműködő szervektől – ha jogszabály lehetővé teszi – határozatlan időre, illetve 
– erre irányuló megállapodás alapján – határozott időre vezényelt, hivatásos állományú munkatársakból és 
kormánytisztviselőkből áll.”

10. §  Hatályát veszti a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-a.

8. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdésében a  „Magyar Honvédség és a  fegyveres szervek hivatásos és szerződéses 
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állományú hallgatóira, valamint” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, 
valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá” szöveg lép.

 (2) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdésében a  „honvéd tisztjelöltekre” szövegrész helyébe a  „honvéd tisztjelöltekre, 
a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire” szöveg lép.

9. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 
Korm. rendelet módosítása

12. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Stat. r.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei:
a) a Készenléti Rendőrség,
b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
c) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,
e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ.”

13. §  A Stat. r. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A Készenléti Rendőrség az ORFK – közvetlenül az ORFK gazdasági főigazgatója útján ellátott – irányítása alatt 
önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként végzi a  hatáskörébe utalt költségvetési, 
vagyongazdálkodási feladatok ellátását.”

14. §  A Stat. r. 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/B. § A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ az ORFK – közvetlenül az ORFK bűnügyi főigazgatója útján 
ellátott – irányítása alatt, önálló szervként, országos illetékességgel végzi a hatáskörébe utalt alábbi feladatokat:
a) nemzetközi szerződések és viszonosság alapján kapcsolatot tart és együttműködik a  külföldi, valamint 
a nemzetközi bűnüldözési szervezetekkel;
b) az  ORFK titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervei részére háttértámogató és ellátó 
tevékenységet végez, valamint a  bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény és az  Európai 
Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján ellátja a határon átnyúló műveletek 
közül a fedett nyomozó alkalmazását igénylő feladatokat;
c) gondoskodik a  titkos információgyűjtés eszközeinek biztosításáról, a  titkos információgyűjtés módszereinek 
szakszerű alkalmazásáról;
d) végzi a Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységre felhatalmazott szerveinek speciális működési kiadásait 
fedező ellátmány elosztását;
e) végzi a  rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának 
szakirányításával összefüggő feladatokat;
f ) körözési nyilvántartási rendszer útján ellátja a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezendő vagy elhelyezett 
figyelmeztető jelzés (a továbbiakban: figyelmeztető jelzés) kezelésével kapcsolatos nyilvántartási és adattovábbítási 
feladatokat;
g) a  körözési nyilvántartási rendszer üzemzavara esetén országos illetékességgel az  NS.CP Portálon jelzéskezelési 
műveletet végez a  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá az  egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő 
módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint;
h) a körözési nyilvántartási rendszerbe bejegyzett adatok közhitelességének a biztosítása érdekében együttműködik 
a körözés elrendelésére jogosult szervekkel, a feltárt adathibák megszüntetésére – az érintett szerv útján vagy saját 
hatáskörben – intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására.”

15. §  A Stat. r. a következő 10/C. §-sal és 10/D. §-sal egészül ki:
„10/C.  § A  Kormány a  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról 
szóló törvény szerinti nyilvántartó szervként a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot jelöli ki.
10/D.  § A  Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ az  ORFK – közvetlenül az  ORFK humánigazgatási 
szolgálatvezetője útján ellátott – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló 
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szervként végzi az  oktatással, képzéssel, szolgálati állatokkal, szabadidős és sport tevékenységgel, a  hivatásos 
állomány alkalmasságával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, valamint egyéb, jogszabályban és az alapító okiratban 
meghatározott feladatokat:
a) végrehajtja a  Rendőrség oktatási, kiképzési stratégiáját, véleményezi, kidolgozza a  Rendőrséget érintő oktatási, 
képzési, kiképzési szakmai anyagokat,
b) kezeli a képzésekkel, oktatásokkal kapcsolatos beadványokat, kérelmeket, panaszokat,
c) tervezi, szervezi, felügyeli a rendészeti pályára irányítás folyamatát,
d) együttműködik a különböző oktatási és tudományos szervezetekkel,
e) képviseli a Rendőrséget az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel kapcsolatos ügyekben.”

16. §  A Stat. r. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

17. §  Hatályát veszti a Stat. r.
a) 6. § (1) bekezdés d), i), k), l), m) és n) pontja,
b) 7. §-a,
c) 8. § (2) bekezdésében az „ és a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szöveg.

18. §  A Stat. r. 8. § (1) bekezdésében a „d) és f ) pontjában megjelölt” szövegrész helyébe a „b) pontjában megjelölt” szöveg 
lép.

10. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

19. §  A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
a  „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.” szöveg helyébe 
a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló” szöveg lép.

11. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság 
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és 
működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy” szövegrész helyébe 
a „miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja” szöveg lép.

12. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Hszt. 54.  § (1)  bekezdésében meghatározott esetben a  kifogástalan életvitel soron kívüli ellenőrzése 
érdekében a  jogosult a  hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztásból történő felmentése napján megkeresi 
az  NVSZ-t. A  kifogástalan életvitel ellenőrzését ebben az  esetben az  elrendeléstől számított 15 napon belül kell 
befejezni, amely határidőt az elrendelő indokolt esetben egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja.”

22. §  Az R1.
a) 7.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 

viszonyáról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Hszt.)”,

b) 7.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló törvény szerint más szervnél szolgálatot teljesítők esetén” szövegrész helyébe az  „a Hszt. 51.  §  
(2)–(4) bekezdése szerint a rendvédelmi szerven kívül szolgálatot teljesítők esetén”,
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c) 7. § (1) bekezdés d) pontjában a „fegyveres szerv” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv”,
d) 7.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a  továbbiakban: Hszt.) 10. számú melléklete” szövegrész helyébe 
az „a Hszt. 3. melléklete”,

e) 7.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a  „Hszt. 8. számú melléklete” szövegrész helyébe a  „Hszt. 
2. melléklete”,

f ) 7.  § (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában, és c)  pont ca)  alpontjában a „beosztását” szövegrész helyébe 
a „szolgálati beosztását”,

g) 7.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, c)  pont cd)  alpontjában és d)  pont dc)  alpontjában az „a Hszt. 
10. számú melléklete” szövegrész helyébe az „a Hszt. 3. melléklete”,

h) 7.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a  „Hszt. 8. számú melléklete” szövegrész helyébe a  „Hszt. 
2. melléklete”,

i) 7. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában és d) pont db) alpontjában a „Hszt. 37/B. § (2) bekezdés b) pontja” 
szövegrész helyébe a „Hszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja”,

j) 9.  § (2)  bekezdésében a  „kifogástalan életvitel ellenőrzés” szövegrész helyébe a  „kifogástalan 
életvitel-ellenőrzés”

szöveg lép.

23. §  Hatályát veszti az  R1. 8.  § (1)  bekezdésében az „– a  Hszt. 149.  § (3)  bekezdésében foglaltakra is figyelemmel –” 
szövegrész.

13. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) 
Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

24. §  Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet.

14. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál 
működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

25. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő 
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében, 
valamint 3. § (6) bekezdésében a „fegyveres és rendvédelmi” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó” 
szöveg lép.

15. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

26. §  A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésében
a) a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 

XXI. fejezete” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 128. alcíme”,

b) a „fegyveres szerv” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv”
szöveg lép.

16. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § 6. pontjában 
az „ösztöndíjas hallgatója” szövegrész helyébe a „nem tisztjelölt ösztöndíjas hallgatója” szöveg lép.
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 (2) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8.  § 
(4) bekezdésében a „fegyveres” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó” szöveg lép.

17. Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, 
kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) 
Korm. rendelet módosítása

28. §  Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és 
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az  „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira” szövegrész helyébe 

az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaira”,
b) 1. § (2) bekezdésében az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak nemzetközi szervezetbe történő 

vezénylése esetén is” szövegrész helyébe az „akkor is, ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állománya tagjának az  Európai Unió intézményében történő foglalkoztatására külföldre vezényléssel 
(a továbbiakban: nemzetközi szervezetbe való vezénylés) kerül sor”,

c) 8.  §-ában az  „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény” 
szövegrész helyébe az  „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló törvény”

szöveg lép.

18. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és 
közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a  közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi 
irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, 
valamint a  tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 2. § c) pontja, a 17–18. §, valamint a 20–22. § hatálya
a) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre 
(a továbbiakban együtt: rendvédelmi szervek), és
b) a  rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott szolgálati jogviszonyban (a  továbbiakban: hivatásos szolgálati 
jogviszony) álló vagy a Hszt. 93. § (2) bekezdése alapján hivatásos szolgálati jogviszonyban állt hivatásos állomány 
tagjára (a továbbiakban együtt: hivatásos állományúra)
is kiterjed.”

30. §  A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a  közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi 
irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, 
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet
a) 1.  § (7)  bekezdésében, 2.  § c)  pont cb)  alpontjában, 24.  § (5)  bekezdésében, 25.  § (5)  bekezdésében 

a „fegyveres” szövegrész helyébe a „rendvédelmi”,
b) 2. § d) pontjában az „e) pontja szerinti személyek” szövegrész helyébe a „18. és 19. pontja szerinti személyek, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, valamint az Országgyűlési Őrség parancsnoka”,
c) 17. § (5) bekezdésében a „11. mellékletében” szövegrészek helyébe a „4. mellékletében”,
d) 20. § (5) bekezdésében a „11. mellékletében” szövegrész helyébe a „4. mellékletében”,
e) 24.  § (3)  bekezdésében az  „országos parancsnok – a  (4)  bekezdésben” szövegrész helyébe az  „országos 

parancsnokság – a (4) bekezdésben”,
f ) 24. § (4) bekezdésében

fa) a „Hszt. 66/C. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „Hszt. 93. § (1) bekezdése szerinti”,
fb) a „Hszt. 66/C. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „Hszt. 93. § (2) bekezdése szerinti”,
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g) 25.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában a  „Hszt. 66/A.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „Hszt. 91.  § 
(2) bekezdése”,

h) 25.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „Hszt. 66/A.  § (8)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Hszt. 91.  § 
(9) bekezdésében”,

i) 25. § (2) bekezdésében a „Hszt. 66/A. § (2) bekezdése” szövegrészek helyébe a „Hszt. 91. § (2) bekezdése”,
j) 26. § (2) bekezdésében

ja) a „Hszt. 66/C. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Hszt. 93. § (1) bekezdése”,
jb) a „Hszt. 53. § d) pontja” szövegrész helyébe a „Hszt. 80. § (2) bekezdés e) pontja”,

k) 10. mellékletében
ka) a „Hszt. 66/C. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Hszt. 93. § (1) bekezdése”,
kb) a „fegyveres szerv” szövegrészek helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv”,

l) 11. mellékletében
la) a „Hszt. 66/C. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Hszt. 93. § (2) bekezdése”,
lb) a „fegyveres szerv” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv”,

m) 12. mellékletében
ma) a „Hszt. 66/C. § (1) és (2) bekezdései” szövegrész helyébe a „Hszt. 93. § (1) és (2) bekezdése”,
mb) a „fegyveres szerv” szövegrészek helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv”

szöveg lép.

19. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga 
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági 
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint 
a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. 
(IX. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII.  törvény (a  továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya 
–  a  szolgálati helyétől függetlenül – az  e  rendeletben foglaltak szerint rendészeti alapvizsgát tesz, valamint 
rendészeti szakvizsgát tesz vagy tehet.
(2) A  rendelet hatálya nem terjed ki a  Hszt. 320.  §-ában meghatározott különleges foglalkoztatási állományba 
tartozókra.”

32. §  A rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint 
a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. 
(IX. 28.) Korm. rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter: a Kormány rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító 
vagy felügyelő tagja, továbbá az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az Országgyűlés elnöke,”

33. §  A rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint 
a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. 
(IX. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  alapvizsga mindaddig ismételhető, amíg a  vizsgázó eredményes vizsgát nem tesz. Ha a  vizsgázó a  3.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott időtartamon belül az  ismétlővizsgát önhibájából eredményesen letenni nem 
tudja, akkor a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv intézkedik annak megállapítása iránt, hogy a vizsgázó szolgálati 
viszonya törvény erejénél fogva történő megszűnésének a Hszt. 82. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő törvényi 
feltétele beállt.”

34. §  A rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint 
a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. 
(IX. 28.) Korm. rendelet
a) 2.  § b)  pontjában az „– a  Hszt. 49/D.  §-a kivételével – más szervhez vezénylés” szövegrész helyébe a „más 

szervhez vezénylés, ügyészi szervezethez vezénylés vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezénylés”,
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b) 2.  § c)–e)  pontjában, 4.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontjában, 23.  § (4)  bekezdés a)–c)  pontjában, 25.  § 
(2)  bekezdésében, valamint az  1.  melléklet II.  pont 6.  alpontjában a  „fegyveres” szövegrész helyébe 
a „rendvédelmi feladatokat ellátó”,

c) 23. § (4) bekezdés a) pontjában a „tiszt, főtiszt vagy tábornok tagja” szövegrész helyébe a „tiszti, főtiszti vagy 
tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja”,

d) 23. § (4) bekezdés b) pontjában a „tiszt, főtiszt, tábornok” szövegrész helyébe a „tiszti, főtiszti vagy tábornoki 
rendfokozati állománycsoportba tartozó személy”,

e) 27. § (2)–(5) bekezdésében, valamint 29. § (1) bekezdésében a „mindenkori kormánytisztviselői” szövegrész 
helyébe a „rendvédelmi”,

f ) 2.  mellékletében a  „fegyveres” szövegrészek helyébe a  „rendvédelmi feladatokat ellátó”, valamint 
a „FEGYVERES” szövegrészek helyébe a „RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ”

szöveg lép.

35. §  Hatályát veszti a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, 
valamint a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) és (5) bekezdése.

20. Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának 
szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló  
311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet módosítása

36. §  Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a  projektjei lebonyolításának szabályairól, 
valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet
a) 1.  § c)  pontjában a „fegyveres” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó”,
b) 34.  § (1a)  bekezdésében az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szakértőkre a Hszt. 52/A. §-ban” szövegrész 
helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 70. §-ában”

szöveg lép.

21. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. mellékletében
a) a „K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek” alcím a)  pontjában a  „fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjai” szövegrész helyébe a  „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
tagjai”,

b) a „K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” alcím d) pontjában a „fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagját” szövegrész helyébe a  „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának tagját”

szöveg lép.

22. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel]
„b) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre 
és ezek hivatásos állományának tagjára (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja), valamint,”
(terjed ki.)
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39. §  A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 6.  § (1) és (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az értékelő vezetőnek – az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően – tárgyév január 31-ig 
meg kell határoznia
a) a közszolgálati tisztviselők és a  katonai állomány tagjai vonatkozásában az  értékelt személy első féléves, illetve 
éves munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeit,
b) a hivatásos állomány tagjai vonatkozásában az  értékelt személy éves munkaköri egyéni 
teljesítménykövetelményeit.
(2) Az  értékelő vezetőnek az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti személyek vonatkozásában – az  értékelt személlyel 
történt előzetes megbeszélést követően – tárgyév július 15-ig meg kell határoznia az  értékelt személy második 
féléves munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeit.”

40. §  A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 13.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„13.  § A  hivatásos állomány tagja vonatkozásában az  értékelő vezetőnek a  teljesítményértékelés kötelező elemeit 
évente, a tárgyévet követő év január 1-je és január 31-e között kell mérnie, illetve értékelnie.”

41. §  A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében, valamint 3.  § (2)  bekezdésében a „fegyveres” szövegrészek helyébe a „rendvédelmi 

feladatokat ellátó”,
b) 11.  § (5)  bekezdésében, valamint 23.  § (2)  bekezdésében a „fegyveres” szövegrész helyébe a „rendvédelmi 

feladatokat ellátó”
szöveg lép.

42. §  Hatályát veszti a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet
a) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „és a hivatásos állomány tagját” szövegrész,
b) 25. § (2)–(5) bekezdése.

23. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 
módosítása

43. §  A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés 
f )  pontjában a  „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról” szövegrész helyébe 
a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról” szöveg lép.

24. Az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, 
a teljesítményértékelés elemeinek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés 
rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon 
kívül helyezése

44. §  Hatályát veszti az  Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, 
a  teljesítményértékelés elemeinek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a  minősítés rendjéről és 
a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.

25. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

45. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 39.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a rendészetért való felelőssége keretében előkészíti)
„b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaira,”
(vonatkozó jogszabályokat.)
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26. A nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről szóló 348/2014. (XII. 29.) 
Korm. rendelet módosítása

46. §  A nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről szóló 348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § 
(1)  bekezdés u)  pontjában a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról” szövegrész 
helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról” szöveg lép.

27. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi 
kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

47. §  A költségvetési szervek és az  egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 
349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya]
[a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,]
„ac) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,”
[jogviszonyban állókra és]
[terjed ki (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).]

48. §  A költségvetési szervek és az  egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 
349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3.  § vonatkozásában – a  (2)  bekezdésben, valamint a  3.  § (10)  bekezdésében foglalt kivételekkel – jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:]
„c) a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,”

28. A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről 
szóló 351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről szóló 351/2014. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény,”

29. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a) 7.  § (1)  bekezdés n)  pontjában a  „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai” szövegrész helyébe 

a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 
szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a  továbbiakban: rendvédelmi feladatokat ellátó szervek) 
hivatásos állományának tagjai”,

b) 9.  § (2)  bekezdésében a  „fegyveres rendvédelmi szervek hivatásos állományú” szövegrész helyébe 
a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának”

szöveg lép.

30. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 11. § (2) bekezdés és a 27. § (1) bekezdés 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelethez

A Stat. r. 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„2. Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek székhelye
2.1. a Készenléti Rendőrség, Budapest
2.2. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Budapest
2.3. a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, Budapest
2.4. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Budapest
2.5. a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Budapest”

A Kormány 158/2015. (VI. 25.) Korm. rendelete
a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló  
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  közszolgáltató kiválasztásáról és a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a  közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a  következő feltételekkel kell 
rendelkeznie:)
„d) a környezetvédelmi hatóság által kiadott
da) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal, vagy
db) minősítési engedéllyel”

 (2) A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a  közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a  következő feltételekkel kell 
rendelkeznie:)
„d) a környezetvédelmi hatóság által kiadott minősítési engedéllyel”

2. § (1) A  317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „minősítő okirat” szövegrész helyébe 
a „minősítő okirat vagy minősítési engedély” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a  317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „minősítő okirat vagy” 
szövegrész.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése és a 2. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 159/2015. (VI. 25.) Korm. rendelete
a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló  
449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
100.  § (1)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  állami tulajdonjog gyakorlója a  közgyűjteménytől beszerzett adatokat jelentésben összesíti, amelyet 
az adatok beérkezésétől számított 30 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) részére megküld. Amennyiben a  miniszter a  jelentést nem tartja kellően megalapozottnak, 15 napos 
határidővel a  jelentés kiegészítését írhatja elő. Ha a  jelentés alapján megállapítható, hogy a  közgyűjtemény 
által szolgáltatott adatok és más bizonyítékok szerint a  vagyontárgyon nem keletkezett jogszerű módon állami 
tulajdonjog, vagy az  állami tulajdonjog keletkezése kétséget kizáró módon nem bizonyítható, – az  állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. § (2) bekezdése alapján 
kiadott meghatalmazása alapján – a  jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül a  miniszter megállapítja 
a vagyontárgyra vonatkozó állami tulajdonjog fennállásának hiányát, és döntést hoz a vagyontárgynak az  igénylő 
részére történő visszaadásáról.
(2a) A visszaadás nem eredményezi a tulajdoni igény eldöntését.
(3) Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy az igényelt vagyontárgy állami tulajdona jogszerűen keletkezett és 
az igénylés idején is fennáll, a miniszter ezt a (2) bekezdés szerinti jogkörében a jelentés kézhezvételétől számított 
30 napon belül megállapítja és az igényt elutasítja, továbbá arról az állami tulajdonjog gyakorlóját tájékoztatja.
(4) A miniszter (2) vagy (3) bekezdés szerinti döntéséről az állami tulajdonjog gyakorlója haladéktalanul tájékoztatja 
az igénylőt, a közgyűjteményt, a közgyűjtemény fenntartóját, az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert.”

2. §  Az R.
a) 1. § (1) bekezdésében az „állami tulajdonjogának gyakorlására jogosult szervezet (a továbbiakban: az állami 

tulajdonjog gyakorlója) a 2–4. § szerint bírálja el” szövegrész helyébe az „állami tulajdonjogának gyakorlására 
jogosult szervezetként, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: az  állami tulajdonjog 
gyakorlója) a 2–4. § szerint vizsgálja meg”,

b) 5. § (1) bekezdésében az „az állami tulajdonjog gyakorlója” szövegrész helyébe az „a miniszter”
szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a már előterjesztett és az állami tulajdonjog gyakorlójának döntésével le nem zárt igények 

esetében is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 91. szám 9383

A Kormány 160/2015. (VI. 25.) Korm. rendelete
a Szegedi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 
65.  §-a alapján a  Szegedi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 6724 Szeged, Vág u. 4.; 
cégjegyzékszáma: 06-09-006571) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. §  A Kormány – figyelemmel a Cstv. 68. § (1) és (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a  Cstv. 
65–70. §-át alkalmazni kell.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 33/2015. (VI. 25.) FM rendelete
a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint 
a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (8a)  bekezdés 
a) pontjában és (8e) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (15)  bekezdés 
a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
8.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosítása

1. § (1) A levegőterheltségi szint és a  helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 2.  § (1)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) ellenőrző kalibrálás: az  elemző készülékek tanúsított vagy bevizsgált méréstartományában, ennek hiányában 
a vonatkozó szabványok szerinti méréstartományban legalább három ponton a pontosság vizsgálata;”

 (2) Az R1. 2. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„f ) policiklusos aromás szénhidrogén: szénből és hidrogénből álló, legalább két kondenzált aromás gyűrűt tartalmazó 
vegyület;”

2. §  Az R1. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A levegőterheltségi szint mérése során
a) a 7. mellékletben meghatározott referencia-módszert, a mellékletben nem szabályozott légszennyező anyagokra 
a nemzeti szabványban rögzített mérési módszert kell alkalmazni;
b) az  a)  pontban meghatározott módszerekkel egyenértékű módszer is alkalmazható a  7.  melléklet 2.  pontjában 
foglalt követelmények teljesülése esetén.”

3. §  Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 3. § (3)–(5) bekezdésében felsorolt légszennyező anyagokat rendszeresen kell vizsgálni és értékelni.”

4. §  Az R1.
a) 4. melléklete az 1. melléklet,
b) 7. melléklete a 2. melléklet,
c) 8. melléklete a 3. melléklet,
d) 9. melléklete a 4. melléklet,
e) 10. melléklete az 5. melléklet,
f ) 11. melléklete a 6. melléklet,
g) 12. melléklete a 7. melléklet,
szerint módosul.
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2. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosítása

5. §  A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

7. §  Az R1. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A.  § E  rendeletnek a  levegőterheltségi szint és a  helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint 
a  levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról szóló 33/2015. (VI. 25.) FM rendelettel (a  továbbiakban: R.) 
megállapított 3. §-át az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben (eljárásokban) is alkalmazni kell.”

8. §  E rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdése, 4.  § f )  pontja és 6.  melléklete a  levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, 

nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló 2004. december 15-i 2004/107/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 2.  §-a, 4.  § a)–e)  pontja, valamint 1–5.  melléklete a  környezeti levegő minőségéről és a  Tisztább levegőt 
Európának elnevezésű programról szóló 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 33/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

 1. Az R1. 4.  melléklet 1.1.  pontjában szereplő táblázat C:2 mezőjében a  „Néhány száz km2” szövegrész helyébe 
a „Néhány km2” a szöveg lép.

 2. Az R1. 4. melléklet 1.1. pontjában szereplő táblázat C:4 mezőjében a „(néhány km2)” szövegrész helyébe a „(néhány 
száz km2)” szöveg lép.

 3. Az R1. 4. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A  vidéki és vidéki hátterű mérőállomások elhelyezkedésének összhangban kell lennie a  Közösségen belül 
az erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről szóló 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. november 7-i 1737/2006/EK bizottsági 
rendeletben a légszennyezés hatásainak megfigyelésére előírt követelményekkel.”

2. melléklet a 33/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

Az R1. 7. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az egyenértékűség kimutatása
2.1. Bármely olyan egyéb módszer alkalmazható, amely az  1.  pontban felsorolt módszerek bármelyikével 
bizonyítottan egyenértékű eredményt ad, vagy szálló por esetében bármely olyan egyéb módszer, amely 
bizonyíthatóan szorosan kapcsolódik a  referencia módszerhez. Ebben az  esetben az  ilyen módszerrel mért 
eredményeket a  környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) 
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a  Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központtal egyeztetve korrigálja annak érdekében, hogy egyenértékű 
eredményt kapjon azzal, amit a referenciamódszerrel kapott volna.
2.2. Ha a  Bizottság arra kötelezi Magyarországot, hogy nyújtson be jelentést az  egyenértékűség 2.1.  pontnak 
megfelelő kimutatásáról, az  egyenértékűség közelítésére használt átmeneti tényezőket a  Bizottság által közétett, 
a  környezeti levegő monitoring módszerek egyenértékűségének kimutatásáról szóló útmutatónak megfelelően 
a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ a kormányhivatallal egyeztetve módosítja vagy megerősíti.
2.3. Ha a  2.1. vagy 2.2.  pont szerinti rendelkezés alapján szükségessé válik a  mérési eredmények korrekciója, azt 
a kormányhivatal az adatok jobb összehasonlíthatósága érdekében a régi mérési eredményeken is végrehajtja.”

3. melléklet a 33/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

 1. Az R1. 8.  melléklet 1.1.  pontjában a „90,4 százalékos értéket” szövegrész helyébe a „90,4%-os percentilis értéket” 
szöveg lép.

 2. Az R1. 8.  melléklet 1.3.  pontjában a „mérések bizonytalanságának megadásához (ENV 13005–1999) elveivel, az   
MSZ ISO 5725:1994” szövegrész helyébe a „mérési bizonytalanság kifejezéséhez (ENV 13005–1999) készített elveivel, 
az MSZ ISO 5725:2000” szöveg lép.

4. melléklet a 33/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

Az R1. 9.  melléklet 5.  pontjában szerepelő táblázat B:3 mezőjében az „A határérték 50%-a (2,5 µg/m3)” szövegrész 
helyébe az „A határérték 50%-a (0,15 µg/m3)” szöveg lép.

5. melléklet a 33/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

Az R1. 10. melléklet 3.2. pontjában a „külön jogszabályban erre a célra előírt” szövegrész helyébe a „Levegőtisztaság-
védelmi Referencia központ által az erre a célra kiválasztott” szöveg lép.

6. melléklet a 33/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

Az R1. 11. melléklet 1.1. pontjában szereplő táblázat E:1 mezőjében a „Teljes kiülepedés” szövegrész helyébe a „Teljes 
ülepedés” szöveg lép.

7. melléklet a 33/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

Az R1. 12. melléklet 1.1. pontjában az „Az éves, illetőleg a féléves átlagérték a napi átlagértékek számtani közepe.” 
szövegrész helyébe az „Az éves és a féléves átlagérték a rendelkezésre álló legrövidebb átlagolási idejű – de legalább 
órás – átlagértékek számtani középértéke.” szöveg lép.
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8. melléklet a 33/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

 1. Az R2. 7. melléklet 2.7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.7.1. Kupolókemencék

A B C

1 A kupolókemence típusa és teljesítménye Kibocsátási határérték Kibocsátási határérték

2 Szilárd anyag Szén-monoxid

3 8 t/h-nál kisebb névleges kapacitású hidegszeles 
kupolókemence

250 [mg/m3]
250 [kg/t beadagolt 
anyagmennyiség]

4 8 t/h-nál kisebb névleges kapacitású forrószeles 
kupolókemence

250 [mg/m3] 1100 [mg/m3]

5 8 t/h vagy ennél nagyobb névleges kapacitású 
hidegszeles kupolókemence

150 [mg/m3]
250 [kg/t beadagolt 
anyagmennyiség]

6 8 t/h vagy ennél nagyobb névleges kapacitású 
forrószeles kupolókemence

150 [mg/m3] 1000 [mg/m3]

”
 2. Az R2. 7. melléklet 1.3. pontjában az „az 5. mellékletben” szövegrész helyébe az „a 6. mellékletben” szöveg lép.
 3. Az R2. 7.  melléklet 2.11.  pontjában foglalt táblázat A:7 mezőjében az  „az 5.  melléklet 1.  pont B osztályában” 

szövegrész helyébe az „a 6. melléklet 2.1.1. pont B osztályában” szöveg lép.
 4. Az R2. 7. melléklet 2.42.2. pontjában az „az 5. melléklet 1. pont B osztályában” szövegrész helyébe az „a 6. melléklet 

2.1.1. pont B osztályában” szöveg lép.
 5. Az R2. 7. melléklet 2.45.1. pontjában foglalt táblázat A:9 mezőjében az „az 5. melléklet 3. pontja” szövegrész helyébe 

az „a 6. melléklet 2.3.1. pontja” szöveg lép.
 6. Az R2. 7. melléklet 2.45.4. pontjában a „6–11. sorában” szövegrész helyébe a „6–12. sorában” szöveg lép.
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A földművelésügyi miniszter 34/2015. (VI. 25.) FM rendelete
egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. és a 3. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 2.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 26. és 
28. pontjában, valamint (4) bekezdés b) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 5., 14. és 
16. pontjában,
az 5. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 6. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés g) pontjában, 
valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 7.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában,
a 8. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 36. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1., 2. és 4. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az  1., 3. és 7.  § tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a 2. § tekintetében 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosítása

1. §  Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében a  „Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatójával” szövegrész helyébe 

a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel” szöveg,
b) Melléklet I. Általános előírások cím 1.2.  pont c)  alpontjában a  „fővárosi és megyei kormányhivatal 

népegészségügyi szakigazgatási szerve, illetve annak megyei intézete” szövegrész helyébe 
a „népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

2. Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 
4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosítása

2. § (1) Az  élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) 
EüM rendelet [a továbbiakban: 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(3) E  rendelet szerinti hatósági mikrobiológiai vizsgálatot a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalok és járási hivatalok 
(a  továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), valamint – az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
74.  § (1)  bekezdése szerinti feladatkörében eljárva – a  népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok (a továbbiakban: közegészségügyi hatóság) végeznek.”

 (2) A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közegészségügyi hatóság, illetve – az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerinti 
élelmiszer-vállalkozásoknál – az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vesz mintát
a) egészségi ártalom vagy annak gyanúja esetén, illetve annak megelőzése, tájékozódó, adatgyűjtő, feltáró, 
monitoring rendszerű vizsgálat végzése céljából;
b) ha jogszabály szerint az élelmiszer forgalomba hozatalához hatósági döntés szükséges.”

 (3) A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § Az  1. és 4. számú mellékletnek az  egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
34/2015. (VI. 25.) FM rendelettel megállapított rendelkezéseinek a műszaki szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel módosított – 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
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 (4) A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet
a) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

3. A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet módosítása

3. §  A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet Melléklet 8. 4. pont a) alpont 
3. alpontjában az „Önjáró mezőgazdasági betakarítógép” szövegrész helyébe a „2 méter feletti vágóasztal szélességű 
önjáró mezőgazdasági betakarítógép” szöveg lép.

4. A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A  Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet [a továbbiakban: 44/2003. 
(IV. 26.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„13. a Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. március 5.) a különleges táplálási célokra szánt takarmányok tervezett 
alkalmazási listájának létrehozásáról, valamint az  azt módosító, a  Bizottság 2008/82/EK irányelve, 1070/2010/EU, 
5/2014/EU és 1123/2014/EU rendelete,”

 (2) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„18. az  Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a  takarmányban előforduló nemkívánatos 
anyagokról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2005/8/EK, 2005/86/EK, 2005/87/EK, 2006/13/EK, 2008/76/EK, 2009/8/EK, 
2009/141/EK, 2010/6/EU irányelve és 574/2011/EU, 277/2012/EU, 744/2012/EU, 107/2013/EU, 1275/2013/EU, 186/2015/EU 
rendelete,”

 (3) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Továbbra is forgalomba hozhatók, és a  meglévő készletek kimerüléséig felhasználhatók a  13. számú 
mellékletben, és
a) az  5/2014/EU bizottsági rendelet mellékletében is szereplő, a  767/2009/EK rendelet 8.  cikk (2)  bekezdésében 
hivatkozott és a  már 2010. szeptember 1-je előtt jogszerűen forgalmazható takarmánytípusok azon tételei, 
amelyeket 2014. július 27. előtt, vagy – kedvtelésből tartott állatoknak szánt eledelek esetében – 2016. január 27. 
előtt állítottak elő és címkéztek,
b) az  1123/2014/EU bizottsági rendelet mellékletében is szereplő, 2014. november 11-ét megelőzően a  2008/38/EK 
irányelv rendelkezéseinek megfelelő takarmánytípusok azon tételei, amelyeket 2015. május 12. előtt, vagy – kedvtelésből 
tartott állatoknak szánt eledelek esetében – 2016. november 12. előtt állítottak elő és címkéztek.”

 (4) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (5) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (6) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 12. számú melléklet

a) I. pont 6. alpontjában az „A megyei kormányhivatal járási hivatala állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 
hivatalának (a  továbbiakban: járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal)” szövegrész helyébe 
az  „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási 
hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) I.  pont 8.  alpontjában az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságának (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg, a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi” 
szöveg,

c) II.  pont 1.  alpontjában az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 
helyébe az „A megyei kormányhivatalnak” szöveg,

d) III. pont 2. alpontjában, IV. pont 3. és 6. alpontjában a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

e) III.  pont 2., 4. és 7.  alpontjában, IV.  pont 3., 4. és 6.  alpontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,
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f ) III.  pont 2.  alpontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,

g) III.  pont 5. és 6.  alpontjában, IV.  pont 5.  alpontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak” szöveg,

h) IV. pont 1. és 2. alpontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalt” szöveg

lép.

5. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól 
szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása

5. §  A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. 
(VII. 16.) FVM rendelet 1. számú melléklet a) pont 3. pontjában az „Önjáró mezőgazdasági betakarítógép” szövegrész 
helyébe a „2 méter feletti vágóasztal szélességű önjáró mezőgazdasági betakarítógép” szöveg lép.

6. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának 
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) A  szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 
a  borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés c) pontja szerinti származási bizonyítványt kell kiadni minden olyan esetben, amikor a borászati 
terméket nem borászati termék előállítására kívánják felhasználni. A  bor származási bizonyítványon jelölni kell 
a felhasználás célját.”

 (2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 11. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

7. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 
24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosítása

7. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 24/2015. (V. 26.) FM rendelet] 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

8. A keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából módosított burgonya védzáradéki 
eljárásáról szóló 52/2013. (VI. 17.) VM rendelet hatályon kívül helyezése

8. §  Hatályát veszti a keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából módosított burgonya védzáradéki eljárásáról 
szóló 52/2013. (VI. 17.) VM rendelet.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) A  2.  § (3) és (4)  bekezdése, a  11.  §, valamint az  1. és 2.  melléklet e  rendelet kihirdetését követő 15. napon lép 

hatályba.

10. §  A rendelet 4. §-a, 3. és 4. melléklete
a) a  különleges táplálási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról szóló 

2008/38/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. október 22-i 1123/2014/EU bizottsági rendelet, valamint
b) a  2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I.  mellékletének az  arzén, a  fluor, az  ólom, a  higany, 

az  endoszulfán, valamint az  Ambrosia spp. magok maximális szintje tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2015. február 6-i 186/2015/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
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11. §  Az 1. és 2.  mellékletnek a  műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és 
az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 8–10. cikke 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez  

 
 

1. A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 5. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

[MEGNEVEZÉS VIZSGÁLAT n c m M] 
 „5. Fűszerek: fűszer és fűszerkeverék adalékanyag, technológiai segédanyag, élesztő,   
 gyógynövény- és gyümölcsteák 

 5.1 Fűszerek: fűszer és  
 fűszerkeverék adalékanyag,  
 technológiai segédanyag, élesztő 

 

 Salmonella  
 

 5  
 

 - 
 

 - 
 

 0/25 g  

 

 E. coli* 
 

 5 
 

 1 
 

 102 
 

 104 

 5.2 Gyógynövény- és  
 gyümölcsteák, valamint azok  
 valódi teával alkotott keverékei 

 

 Salmonella 
 

 5 
 

 - 
 

 - 
 

 0/25 g 

 

 E. coli* 
 

 5 
 

 2 
 

 102
 

 

 103
 

 

 Penészgombák*
 

 5 
 

 2 
 

 105
 

 

 106
 

 5.3 Gyermekek részére készült  
 gyógynövény- és gyümölcsteák,  
 valamint azok valódi teával   
 alkotott keverékei 

 

 Salmonella 
 

 5  -  - 
 

 0/25 g 

 

 E. coli* 
 

 5 
 

 2 
 

 10 
 

 102 

 

 Penészgombák*
 

 5 
 

 2 
  

 104 
 

 105” 

 
2. A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 9. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

[MEGNEVEZÉS VIZSGÁLAT n c m M] 
„9. Szárított készítmények, 
hőkezelést igénylő termékek: 

     

9.1 tea (Camellia sinensis),  Salmonella 5 – – 0/25 g 
9.2 kávé, egyéb (száraz tészta) Salmonella 10 – – 0/25 g” 
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A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 4. számú melléklet 15.1. alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép, egyidejűleg a 4. számú melléklet 15. pontja a következő 15.2. alponttal egészül ki: 
 
 [MEGNEVEZÉS VIZSGÁLAT n c m M] 
 (15. Szárított 

készítmények, hőkezelést 
igénylő termékek)    

    
    

     

„15.1. tea, kávé, egyéb Salmonella 
S. aureus 
E. coli 
Penészgomba 
Szulf. red. 
clostridium 

5 
5 
5 
5 
5 

– 
2 
3 
3 
2 

– 
102 
102 
102 
10 

0/25 g 
103 
103 
104 
102” 

15.2.  gyermekek részére 
készült tea 

Salmonella 
S. aureus 
E. coli 
Penészgomba 
Szulf. red. 
clostridium 

5 
5 
5 
5 
5 

– 
2 
3 
3 
2 

– 
102 
10 
102 
10 

0/25 g 
103 
102 
104 
102” 

 
 
  

2. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez
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1. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. szervetlen szennyezőanyagok 
és nitrogénvegyületek rész 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:  

[Nemkívá-
natos 
anyag 

Takarmányozásra szánt termék 

Legnagyobb tartalom 
mg/kg-ban (ppm), 

12%-os 
nedvességtartalmú 

takarmányra 
vonatkozóan] 

„1. Arzén(1)  Takarmány-alapanyagok kivéve a következőket: 2 
-     fűből, szárított lucernából és szárított lóheréből készült liszt, szárított 

cukorrépapép, szárított melaszos cukorrépaszelet 
4 

- pálmamagpogácsa 4(2)

- foszfátok és mésztartalmú tengeri algák, 10 
- kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát(10); tengeri állatok 

mésztartalmú héja 
15 

- magnézium-oxid; magnézium-karbonát 20 
- halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek 25(2)

- algaliszt és algalisztből nyert takarmány-alapanyagok. 40(2) 
Jelölőanyagként használt vasrészecskék. 50 
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-
adalékanyagok kivéve a következőket: 

30 

- réz-szulfát-pentahidrát; réz-karbonát; diréz-klorid-trihidroxid; vas-
karbonát 

50 

- cink-oxid; mangán-oxid; réz-oxid. 100 
Kiegészítő takarmányok kivéve a következőket: 4 
- ásványi takarmányok; 12 
- halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy 

algalisztet és algalisztből nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó, 
kedvtelésből tartott állatoknak szánt kiegészítő takarmányok; 

 
 

10(2) 
- nyomelemeket nagy koncentrációban tartalmazó, különleges táplálási célt 

szolgáló, a hosszú távú ellátást lehetővé tevő formulációban előállított 
kiegészítő takarmányok, melyben a nyomelemek koncentrációja 
meghaladja a teljes értékű takarmányra megállapított maximális szint 
százszorosát. 

 

 

30 
 
 

Teljes értékű takarmányok kivéve a következőket: 2 
- halaknak és prémes állatoknak szánt teljes értékű takarmányok 10(2)

- halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy 
algalisztet és algalisztből nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó, 
kedvtelésből tartott állatoknak szánt teljes értékű takarmányok. 

10(2)” 

 
  

3. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 91. szám 9395

 

 
 

2. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. szervetlen szennyezőanyagok 
és nitrogénvegyületek rész 3-5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

[Nemkívánatos 
anyag Takarmányozásra szánt termék 

Legnagyobb tartalom  
mg/kg-ban (ppm), 12%-os 

nedvességtartalmú takarmányra 
vonatkozóan] 

„3. Fluor (7) Takarmány-alapanyagok, kivéve a következőket: 150 
- állati eredetű takarmány-alapanyagok, a tengeri rákfélék 

(pl. krill) kivételével; tengeri állatok mésztartalmú héja;  
500 

- tengeri rákfélék, pl. krill; 3000 
- foszfátok; 2000 
- kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát(10); 350 
- magnézium-oxid; 600 
- mésztartalmú tengeri algák. 1000 
Vermikulit (E 561). 3000 
Kiegészítő takarmányok:  
- foszfortartalom ≤ 4 % (8); 500 
- foszfortartalom > 4 % (8). 1 % foszforban 125 (8) 
Teljes értékű takarmányok, kivéve a következőket: 150 
- sertésnek szánt teljes értékű takarmányok; 100 
- baromfinak (kivéve csirkéknek) és halaknak szánt teljes 

értékű takarmányok; 
350 

- csirkéknek szánt teljes értékű takarmányok; 250 
- szarvasmarha-, juh- és kecsketakarmányok 

-- laktációs; 30 
-- egyéb. 50 
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4. Ólom (12) Takarmány-alapanyagok, kivéve a következőket: 10 
-    szálastakarmány(3); 30 
- foszfátok, mésztartalmú tengeri algák és tengeri állatok 

mésztartalmú héja; 
15 

- kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát(10); 20 
- takarmányélesztő. 5 
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó 
takarmány-adalékanyagok, kivéve a következőket:  

100 

- cink-oxid; 400 
- mangán-oxid, vas-karbonát, réz-karbonát. 200 
A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába 
tartozó takarmány-adalékanyagok, kivéve a következőket: 30 

- vulkáni eredetű klinoptilolit; nátrolit-fonolit; 
60 

Előkeverékek(6) 200 
Kiegészítő takarmányok, kivéve a következőket: 10 
- ásványi takarmányok; 15 
- nyomelemeket nagy koncentrációban tartalmazó, különleges 

táplálási célt szolgáló, a hosszú távú ellátást lehetővé tevő 
formában előállított kiegészítő takarmányok, melyben a 
nyomelemek koncentrációja meghaladja a teljes értékű 
takarmányra megállapított maximális szint százszorosát. 

60 
 

Teljes értékű takarmányok. 5 
5. Higany(4) Takarmány-alapanyagok, kivéve a következőket: 0,1 

- halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek; 0,5(13) 
- kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát(10); 0,3 
Takarmánykeverékek, kivéve a következőket: 0,1 
- ásványi takarmányok; 0,2 
- halaknak szánt takarmánykeverékek; 0,2 
- kutyáknak, macskáknak, díszhalaknak és prémes állatoknak szánt 

takarmánykeverékek. 
0,3” 
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3. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. szervetlen szennyezőanyagok 
és nitrogénvegyületek rész 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Nemkívánatos 
anyag 

Takarmányozásra szánt termék Legnagyobb tartalom 
mg/kg-ban (ppm),  

12%-os 
nedvességtartalmú 

takarmányra 
vonatkozóan] 

„7. Melamin(9) Takarmányok, kivéve: 2,5 
 

– kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledel 
 

2,5(11) 
– a következő takarmány-adalékanyagok: 

– guanidino-ecetsav (GAA) – 
– karbamid – 
– biuret –” 

 
4. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. szervetlen szennyezőanyagok 
és nitrogénvegyületek rész 10. lábjegyzete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(10) A „kalcium- és magnézium-karbonát” a kalcium-karbonátnak és a magnézium-karbonátnak az 
a természetes keveréke, amelyet a takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló, 2013. január 16-i 
68/2013/EU bizottsági rendelet meghatároz.” 
 
5. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. szervetlen szennyezőanyagok 
és nitrogénvegyületek része a következő 11-13. lábjegyzetekkel egészül ki: 
 
„(11) A maximális szint a kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek 
értékesítésre kerülő formájára értendő. 
(12) A kaolinittartalmú agyagban és a kaolinittartalmú agyagot tartalmazó takarmányban előforduló 
ólom meghatározására a maximális szint az ólom egy adott analitikai meghatározására vonatkozik, 
amely során az extrakció salétromsavban (5 % m/m) történik 30 percen át forráshőmérsékleten. 
Bizonyíthatóan egyező extrakciós hatékonysággal rendelkező, egyenértékű extrakciós eljárások 
alkalmazhatók. 
(13) a kutyáknak, macskáknak, díszhalaknak és prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek 
előállításához felhasznált halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek esetében a maximális 
szint nedves tömeg alapján alkalmazandó.” 
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6. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 4. szerves klórvegyületek  
(a dioxinok és a pcb-k kivételével) rész 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

[Nemkívánatos anyag Takarmányozásra szánt termék 
Legnagyobb tartalom  

mg/kg-ban (ppm), 12%-os 
nedvességtartalmú 

takarmányra vonatkozóan]
„6. Endoszulfán (az alfa- és béta-

izomerek, valamint az 
endoszulfán-szulfát összege, 
endoszulfánban kifejezve) 

Takarmány-alapanyagok és 
takarmánykeverékek, kivéve a 
következőket:

0,1 

- gyapotmag és annak feldolgozásából 
származó termékek, a nyers 
gyapotmagolaj kivételével

0,3 

- szójabab és annak feldolgozásából 
származó termékek, a nyers szójababolaj 
kivételével

0,5 

- nyers növényi olaj 1,0 
- halaknak – kivéve a lazacalakúakat – 

szánt teljes értékű takarmányok 
0,005 

-   lazacalakúaknak szánt teljes értékű 
takarmányok 

0,05” 

 
7. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 6. KÁROS BOTANIKAI 
SZENNYEZŐDÉSEK része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. káros botanikai szennyeződések 

Nemkívánatos anyag Takarmányozásra szánt termék 
Legnagyobb tartalom  

mg/kg-ban (ppm), 12%-os 
nedvességtartalmú 

takarmányra vonatkozóan 
1. Alkaloidákat, glükozidákat vagy 

más mérgező anyagokat külön-
külön, illetve kombinációban 
tartalmazó gyommagvak és 
őröletlen vagy össze nem zúzott 
termések, beleértve:  
- Datura sp. 

Takarmány-alapanyagok és 
takarmánykeverékek  

3000 
 
 
 
 

1000 

2. Crotalaria spp Takarmány-alapanyagok és 
takarmánykeverékek 

100 

3. Ricinus communis L., Croton 
tiglium L. és Abrus precatorius L. 
vetőmagja és pelyvája, valamint 
azok feldolgozott származékai(1) 
külön-külön, illetve 
kombinációban  

Takarmány-alapanyagok és 
takarmánykeverékek 

10(2) 
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4. Hántolatlan bükkmakk – Fagus 
sylvatica L. 

Takarmány-alapanyagok és 
takarmánykeverékek 

A magvak és termések, illetve 
azok feldolgozott származékai 
csak mennyiségileg nem 
kimutatható, elenyésző 
mennyiségben lehetnek jelen a 
takarmányban 

5. Purgódió – Jatropha curcas L. Takarmány-alapanyagok és 
takarmánykeverékek 

A magvak és termések, illetve 
azok feldolgozott származékai 
csak mennyiségileg nem 
kimutatható, elenyésző 
mennyiségben lehetnek jelen a 
takarmányban 

6. Az Ambrosia spp. magja  Takarmány-alapanyagok (3), 
kivéve: 

50 

- közvetlen állati takarmányozásra 
nem használt köles (a Panicum 
miliaceum L. magja) és cirok (a 
Sorghum bicolor (L) Moench s.l. 
magja)(3). 

200 
 
 

Őröletlen gabonát és magvakat 
tartalmazó takarmánykeverékek 

50 

7. A következő növények magvai:  
- Indiai mustár – Brassica juncea 

(L.) Czern. és Coss. ssp. 
integrifolia (West.)  Thell. 

- Szareptai mustár – Brassica 
juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. 
juncea 

- Kínai mustár – Brassica juncea 
(L.) Czern. és Coss. ssp. juncea 
var. lutea Batalin 

- Fekete mustár – Brassica nigra 
(L.) Koch 

- Abesszin mustár – Brassica 
carinata A. Braun 

Takarmány-alapanyagok és 
takarmánykeverékek 

A magvak csak mennyiségileg 
nem kimutatható, elenyésző 
mennyiségben lehetnek jelen a 
takarmányban 

(1) Amennyire mikroszkópos vizsgálattal megállapítható. 
(2) A maghéjdarabokra is vonatkozik. 
(3) Ha egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a gabonamagvakat és magokat 

őrlésre és zúzásra szánják, e műveleteket megelőzően nincsen szükség az Ambrosia spp.-t 
nem megfelelő szinteken tartalmazó gabonamagvak és magok megtisztítására, a következő 
feltételekkel: 
– a szállítmányt teljes egészében az őrlő- vagy zúzóüzembe szállítják, és az őrlő-, 

illetve zúzóüzemet előre tájékoztatják az Ambrosia spp. magvaknak a szállítmányban 
magas szinten való jelenlétéről annak érdekében, hogy kiegészítő megelőző 
intézkedéseket hozhassanak a környezetben történő elterjedés megakadályozására, 
valamint  

– egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy megelőző intézkedések történnek 
az Ambrosia spp. magvaknak az őrlő- vagy zúzóüzembe szállítás során a 
környezetben történő elterjedésének megakadályozására, valamint  
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– az illetékes hatóság jóváhagyja a szállítást, miután biztosította, hogy a fent említett 
feltételek teljesüljenek. 

Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a szállítmányt az EU-ba történő belépését 
megelőzően meg kell tisztítani és a rostálásból visszamaradt anyagot megfelelően meg kell 
semmisíteni.” 
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1. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 [A B C D E F 

 Különleges 
táplálkozási cél Alapvető táplálkozási jellemzők Állatfaj vagy -

kategória 
Címkén feltüntetendő 

jellemzők Ajánlott időszak További rendelkezések] 

  

1. „Vesefunkció 
segítése idült 
veseelégtelenség 
esetén* 

Jó minőségű fehérjék és 
korlátozott foszfortartalom: 
maximum 5 g/kg a kedvtelésből 
tartott állatok teljes értékű 
takarmányában, 12 % 
nedvességtartalom mellett, 
valamint 
korlátozott nyersfehérje-
tartalom: maximum 220 g/kg a 
kedvtelésből tartott állatok 
teljes értékű takarmányában, 12 
% nedvességtartalom mellett 
vagy 

Kutya – Fehérjeforrás(ok)  
– Kalcium  
– Foszfor  
– Kálium  
– Nátrium  
– Esszenciális 

zsírsavtartalom (ha 
hozzáadott) 

Kezdetben 
maximum 6 
hónap** 

– A takarmányt teljes értékű takarmányként kell 
forgalomba hozni. 

– A fehérjék javasolt emészthetősége: minimum 
85%. 

– A címkén feltüntetendő:  
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak 
meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének 
kikérése javasolt.” 

– A használati utasításnak tartalmaznia kell az 
alábbi szöveget: „Víz mindig álljon 
rendelkezésre”. 

     

Csökkentett foszforfelszívódás 
lantán-karbonát-oktahidrát 
hozzáadásával 

Felnőtt kutya – Fehérjeforrás(ok)  
– Kalcium  
– Foszfor  
– Kálium  
– Nátrium  
– Esszenciális 

zsírsavtartalom (ha 
hozzáadott) 

– Lantán-karbonát-
oktahidrát 

 

Kezdetben 
maximum 6 
hónap** 

– A címkén feltüntetendő: „Alkalmazás előtt vagy 
az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt 
állatorvos véleményének kikérése javasolt.” 

– A használati utasításnak tartalmaznia kell az 
alábbi szöveget: „Víz mindig álljon 
rendelkezésre.” 

     

4. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez
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Jó minőségű fehérjék és 
korlátozott 
foszfortartalom: maximum 
6,2 g/kg a kedvtelésből tartott 
állatok teljes értékű 
takarmányában, 12 % 
nedvességtartalom mellett, 
valamint 
korlátozott nyersfehérje-
tartalom: maximum 320 g/kg a 
kedvtelésből tartott állatok 
teljes értékű takarmányában, 12 
% nedvességtartalom mellett 
vagy 

Macska – Fehérjeforrás(ok)  
– Kalcium  
– Foszfor  
– Kálium  
– Nátrium  
– Esszenciális 

zsírsavtartalom (ha 
hozzáadott) 

Kezdetben 
maximum 6 
hónap** 

– A takarmányt teljes értékű takarmányként kell 
forgalomba hozni. 

– A fehérjék javasolt emészthetősége: minimum 
85%. 

– A címkén feltüntetendő:  
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak 
meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének 
kikérése javasolt.” 

– A használati utasításnak tartalmaznia kell az 
alábbi szöveget: „Víz mindig álljon 
rendelkezésre.” 

Csökkentett foszforfelszívódás 
lantán-karbonát-oktahidrát 
hozzáadásával 

Felnőtt macska – Fehérjeforrás(ok)  
– Kalcium  
– Foszfor  
– Kálium  
– Nátrium  
– Esszenciális 

zsírsavtartalom (ha 
hozzáadott) 

– Lantán-karbonát-
oktahidrát 

Kezdetben 
maximum 6 
hónap** 

– A címkén feltüntetendő: „Alkalmazás előtt vagy 
az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt 
állatorvos véleményének kikérése javasolt.” 

– A használati utasításnak tartalmaznia kell az 
alábbi szöveget: „Víz mindig álljon 
rendelkezésre.” 
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2. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 [A B C D E F 

 Különleges táplálkozási cél Alapvető táplálkozási jellemzők Állatfaj vagy -
kategória 

Címkén feltüntetendő 
jellemzők Ajánlott időszak További rendelkezések] 

11. 

„Szívműködés segítése idült 
szívelégtelenség esetén 

Korlátozott mennyiségű nátrium: 
2,6 g/kg-nál alacsonyabb a 

kedvtelésből tartott állatok teljes 
értékű takarmányában, 12 % 
nedvességtartalom mellett 

Kutya és 
macska 

– Magnézium 
   –    Kálium  
   –    Nátrium  

Kezdetben maximum 6 
hónap 

– A takarmányt teljes értékű 
takarmányként kell forgalomba hozni. 
–   A címkén feltüntetendő:  

»Alkalmazás előtt vagy az 
alkalmazási időszak 

meghosszabbítása előtt állatorvos 
véleményének kikérése javasolt.«” 

 
3. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 16. és 17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

 [A B C D E F 

 Különleges táplálkozási cél Alapvető táplálkozási jellemzők Állatfaj vagy 
-kategória 

Címkén feltüntetendő 
jellemzők 

Ajánlott időszak További rendelkezések] 

16. „A takarmány jódtartalmának 
csökkentése pajzsmirigy-
túlműködés esetén 

Korlátozott mennyiségű jód: 
maximum 0,26 mg/kg a 
kedvtelésből tartott állatok teljes 
értékű takarmányában, 12 % 
nedvességtartalom mellett 

Macska Teljes jódtartalom Kezdetben maximum 3 
hónap 

– A takarmányt teljes értékű 
takarmányként kell forgalomba 
hozni. 

– A címkén feltüntetendő:  
»Alkalmazás előtt vagy az 
alkalmazási időszak 
meghosszabbítása előtt állatorvos 
véleményének kikérése javasolt.« 

17. Réztartalom csökkentése a 
májban 

Korlátozott mennyiségű réz: 
maximum 8,8 mg/kg a 
kedvtelésből tartott állatok teljes 
értékű takarmányában, 12 % 
nedvességtartalom mellett 

Kutya Összes réz Kezdetben maximum 6 
hónap 

– A takarmányt teljes értékű 
takarmányként kell forgalomba 
hozni. 

– A címkén feltüntetendő:  
»Alkalmazás előtt vagy az 
alkalmazási időszak 
meghosszabbítása előtt állatorvos 
véleményének kikérése javasolt.«” 
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4. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E F 

 Különleges táplálkozási cél Alapvető táplálkozási jellemzők Állatfaj vagy 
-kategória 

Címkén feltüntetendő 
jellemzők 

Ajánlott időszak További rendelkezések] 

32. „A víz- és elektrolit-
egyensúly stabilizálása a 
fiziológiai emésztés segítése 
érdekében 

– Főként elektrolitok: nátrium, 
kálium és kloridok  

– Pufferkapacitás***: legalább 
60 mmol/l felhasználásra 
előkészített ital  

– Könnyen emészthető 
szénhidrátok  

Borjú, 
malac, 
bárány, gida, 
csikó 

– Nátrium 
– Kálium 
– Kloridok 
– Szénhidrátforrás(ok) 
– Bikarbonátok és/vagy 

citrátok (ha 
hozzáadott) 

1–7 nap – A felhasználásra előkészített ital 
literenkénti javasolt 
elektrolittartománya: 
Nátrium: 1,7 g – 3,5 g  
Kálium: 0,4 g – 2,0 g 
Kloridok: 1 g – 2,8 g 

– A címkén feltüntetendő:  
1. „Emésztési zavarok 

(hasmenés) veszélye esetén, 
azok tartama alatt vagy 
azokból való lábadozáskor.” 

2. „Alkalmazás előtt vagy az 
alkalmazási időszak 
meghosszabbítása előtt 
állatorvos véleményének 
kikérése javasolt.” 

– A használati utasításnak 
tartalmaznia kell az alábbi 
szöveget: 
1. A felhasználásra előkészített 

ital és adott esetben tej 
javasolt bevitele. 

2. Ha a felhasználásra 
előkészített ital bikarbonát- 
és/vagy citráttartalma 
meghaladja a 40 mmol/ l-t: 
„Oltógyomorral (abomasum) 
rendelkező állatoknál ne 
alkalmazza tejjel együtt” 
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5. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 [A B C D E F 

 Különleges táplálkozási cél Alapvető táplálkozási jellemzők Állatfaj vagy 
-kategória 

Címkén feltüntetendő 
jellemzők 

Ajánlott időszak További rendelkezések] 

35. „Élettani (fiziológiai) 
emésztés stabilizálása 

„Az 1831/2003/EK rendelet I. 
melléklete szerinti 
»állattenyésztésben 

alkalmazott adalékanyagok« 
kategória »bélflóra-

stabilizálók« funkcionális 
csoportjába tartozó 

takarmány-adalékanyagok, 
illetve az 1831/2003/EK 

rendelet 10. cikkében 
említett, az engedély 

megújítására irányuló eljárás 
lezárultáig a 

»mikroorganizmusok« 
csoportba tartozó takarmány-

adalékanyagok.  
A kiegészítő takarmány 
tartalmazhat a »bélflóra-
stabilizálók« funkcionális 

csoportjába tartozó 
takarmány-adalékanyagokat a 

teljes értékű takarmányra 
rögzített vonatkozó 

maximális adalékanyag-
tartalom százszorosát túllépő 

koncentrációban. 

Állatfajok, 
amelyek 

tekintetében 
a bélflóra-

stablizálók/m
ikroorganizm

usok 
engedélyezet

tek. 

A bélflóra-
stabilizáló/mikroorga

nizmus neve és 
hozzáadott 

mennyisége. 

Legfeljebb 4 hét – A címkén feltüntetendő:  
1. „Emésztési zavarok veszélye 

esetén, azok tartama alatt vagy 
azokból való lábadozáskor.” 

 2. Adott esetben: „A takarmány a 
teljes értékű takarmányra 
engedélyezett maximális tartalom 
százszorosát túllépő 
koncentrációban tartalmaz 
bélflóra-
stabilizálót/mikroorganizmust.” 

– A takarmány használati 
utasításának biztosítania kell a 
bélflóra-
stabilizáló/mikroorganizmus 
vonatkozásában a teljes értékű 
takarmányra jogszabályban 
megállapított maximális tartalom 
betartását.” 
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6. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 46. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 [A B C D E F 

 Különleges táplálkozási cél Alapvető táplálkozási jellemzők Állatfaj vagy 
-kategória 

Címkén feltüntetendő 
jellemzők 

Ajánlott időszak További rendelkezések] 

46. „Felépülés, gyógyulás 
elősegítése takarmányozással 

„A kiegészítő takarmány 
tartalmazhat Enterococcus 
faecium DSM 10663/NCIMB 
10415-öt a teljes értékű 
takarmányra megállapított, 
vonatkozó maximális 
adalékanyag-tartalom 
százszorosát túllépő 
koncentrációban. 

Kutya Enterococcus faecium 
DSM 10663/NCIMB 
10415, ideértve a 
hozzáadott 
mennyiséget 

10-15 nap – A takarmány használati 
utasításának biztosítania kell a 
bélflóra-
stabilizáló/mikroorganizmus 
vonatkozásában a teljes értékű 
takarmány tekintetében 
jogszabályban rögzített maximális 
tartalom betartását. 

– A címkén feltüntetendő: 
»Alkalmazás előtt vagy az 
alkalmazási időszak 
meghosszabbítása előtt állatorvos 
véleményének kikérése javasolt.«” 

 
    *  Adott esetben a gyártó átmeneti veseelégtelenségre is javasolhatja.  
  **  Ha a takarmányt átmeneti veseelégtelenségre javasolják, az ajánlott alkalmazási időszak kettő-négy hét. 
*** A számítás az erős iondifferencia módszere (SID-érték) alapján történt. A SID az erős kationok és az erős anionok koncentrációi összegének a különbsége: [SID] = [mmol Na+/l]  
       + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/ 
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A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 11. számú melléklet C. Forgalomba hozatali engedély 
igénylése céljából kiadott bor származási bizonyítvány pont második táblázata a következő  
29. sorral egészül ki: 
 

 [A B C D] 

„29. Egyéb 
felhasználás 
jelölése 

a 4. § (4a) bekezdése alapján jelölt 
felhasználási cél” 

 

 
 
  

5. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez
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1. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:49 mezője helyébe a 
következő mező lép:  
 

[3_Erdőfelújítás] 

[Előirányzat célja] 
„1. Az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély 
összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) 
FVM rendelet, valamint az erdők felújításának csekély összegű 
(de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM 
rendelet alapján a magántulajdonú erdők felújítási, fenntartási 
költségeinek, 
2. az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, 
valamint a döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának, 
3. a fenntartható erdőgazdálkodást, erdőfelújítást szolgáló 
kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai 
továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint 
az erdészetpolitikai célok kommunikációjának 
támogatása, és 
4. az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység támogatása.”

 
2. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:64 mező 2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

[13_Peres ügyek] 

[Előirányzat célja] 
„2. amennyiben a központi költségvetési szerv rendelkezésére 
álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre, kivételes 
esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek 
peres és nemperes eljárásaiból származó 50 millió forint egyedi 
pertárgyértéket elérő vagy meghaladó fizetési kötelezettség 
teljesítése.” 

 

6. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé a Nemzeti 
Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról:

A Kúria a 2015. június 24-én kelt
–  Knk.IV.37.386/2015. számú végzésben a  Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási 

kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 59/2015. számú határozata;
–  Knk.IV.37.387/2015. számú végzésben a  Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási 

kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 60/2015. számú határozata
ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmeket elutasította, a határozatokat helybenhagyta.

A határozatok megtekinthetők a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon. 

Budapest, 2015. június 24.

  Dr. Kalas Tibor s. k.,
  a tanács elnöke

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé a Nemzeti 
Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról:

A Kúria a 2015. június 24-én kelt
–  Knk.IV.37.389/2015. számú végzésében a  Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási 

kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 63/2015. számú határozata
–  Knk.IV.37.390/2015/3. számú végzésében a  Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási 

kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 64/2015. számú határozata
ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmeket elutasította, a határozatokat helybenhagyta.

A határozatok megtekinthetők a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2015. június 24.

  Dr. Kalas Tibor s. k.,
  a tanács elnöke



9410 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 91. szám 

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1422/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
az Államreform Központ létrehozása, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. évi működésének 
finanszírozása érdekében szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Államreform Központ létrehozása érdekében szükséges 150 millió 

forint összegű forrást biztosítson a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. július 15.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. évi működésének finanszírozása 
céljából szükséges 500 millió forint összegű forrást biztosítson a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1423/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) jóváhagyásáról

A Kormány
 1. megtárgyalta és jóváhagyta a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezetét,
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  1.  pont szerinti operatív program tervezetét hivatalos 

formában nyújtsa be az Európai Bizottság részére.
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1424/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12-2013-0038 azonosító számú („Complex hulladékkezelési, hulladékártalmatlanítási és 
hulladék hasznosítási stratégiai tervezése és kidolgozása hulladékból történő energiatermelés céljából” 
című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a  KEOP-7.9.0/12-2013-0038 azonosító számú és „Complex hulladékkezelési, hulladékártalmatlanítási 

és hulladék hasznosítási stratégiai tervezése és kidolgozása hulladékból történő energiatermelés céljából” című 
pályázathoz tartozó „Vállalkozási szerződés 3 db Hulladékmonitoring Állomás építési kivitelezésére (gázgyűjtő kutak, 
gázbekötő vezetékek, gázszabályozó állomások, gázgyűjtő gerincvezetékek, kondenzvíz leválasztó akna, gázkezelő 
konténer egység, depógáz égető kemence létesítésére), valamint kapcsolódó 3 db hulladék-monitoring és kutató 
laboratórium beszerzése a  szükséges installációk kiépítésével.” tárgyú közbeszerzési eljárás (a  továbbiakban: 
közbeszerzési eljárás) megindításához 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 114/B. § (1) bekezdés alapján;

 2. tudomásul veszi, hogy a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések teljesítésének várható 
határideje 2015. szeptember 25.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1425/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó „Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása 
európai uniós forrásból” tárgyú meghívásos kétszakaszos közbeszerzési eljárás megindításához történő 
hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a  KÖZOP-1.5.0-09-11, illetve KÖZOP-3.5.0-09-11 azonosító számú pályázati felhívásra benyújtani 

tervezett projektjavaslatok „Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, 
útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból” tárgyú meghívásos kétszakaszos közbeszerzési 
eljárás (a  továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához 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 114/B. § (1) bekezdése alapján;

 2. tudomásul veszi, hogy a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések teljesítésének várható 
határideje 2015. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1426/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
a KÖZOP–4.5.0-09-11. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtani tervezett („MAHART Mobil 
Árvízvédelmi Gát” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a  KÖZOP–4.5.0-09-11 azonosító számú pályázati felhívásra benyújtani tervezett „MAHART Mobil 

Árvízvédelmi Gát” című projekt „Vállalkozási szerződés a  Budapesti Szabadkikötő területén betétgerendás mobil 
árvízvédelmi rendszer megvalósításával és mobilelemek tárolására szolgáló csarnoképülettel kapcsolatos tervezési 
és kivitelezési feladatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához 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 114/B. § (1) bekezdése alapján;

 2. tudomásul veszi, hogy a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható 
határideje 2015. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1427/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatokhoz kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggésben a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatokhoz kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggésben 300,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 
1.  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az  MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlan-vásárlásai 
jogcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1427/2015. (VI. 25.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K6 Beruházások -300,0 

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások 
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlan-vásárlásai 
K6 Beruházások 300,0 

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

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

hatása

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

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség -300,0 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 300,0 300,0 
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány 2015. június 3. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében
 1. egyetért Szolnok gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolásának szükségességével, amely keretében 

gondoskodni kell – a Kormány külön döntésének megfelelően – a szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az „M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekttel, valamint 

Szolnok megyei jogú város gyorsforgalmi kapcsolatának megteremtésével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 1403/2015. (VI. 19.) Korm. határozatban meghatározottak szerint

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésével vizsgálják meg Szolnokon új iparterület kialakításának, az ipari 
park bővítésének lehetőségét és feltételrendszerét, amelynek eredménye alapján tegyenek javaslatot a  Kormány 
részére a város és térsége versenyképességét erősítő új ipari területek kialakítását szolgáló intézkedésekre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

 3. támogatja a  Szolnok turisztikai vonzerejének növelését szolgáló fejlesztési terveket, melyek megvalósításának 
elősegítése céljából
a) felhívja nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket – amennyiben szükséges, 

a  Kormány részére előterjesztés benyújtásával – a  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
előkészített Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt támogatására,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal, a fejlesztés megvalósítására 2017. május 31.

b) felhívja nemzeti fejlesztési minisztert és nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyenek javaslatot 
a Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedésekre,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

c) felhívja nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket – amennyiben szükséges, a  Kormány részére előterjesztés benyújtásával – a  szolnoki 
művésztelep fejlesztését szolgáló projekt támogatására;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4. továbbra is támogatja a  verseny- és szabadidősport feltételeit javító, a  rekreációs lehetőségek bővítését 
és az  érintett városrész környezetének rehabilitációját szolgáló sport- és rekreációs célú városi fejlesztések 
megvalósítását, ennek keretében
a) egyetért – a Szolnoki Atlétikai Centrum megvalósítását szolgáló támogatás mellett – további 1 milliárd forint 

támogatás biztosításával a Véső úti strand- és sporttelep fejlesztésére,
b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak az a) alpont 

szerinti támogatás biztosításához szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. július 31.

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy 
dolgozzanak ki koncepciót a szolnoki vasúti járműipar fenntartására és fejlesztésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2015. szeptember 30.
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 6. munkacsoportot alakít komplex vízügyi igazgatási, illetve stratégiai feladatokat ellátó szerv Szolnokon történő 
elhelyezésének megvizsgálására az  érintett minisztériumok és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviselőinek bevonásával.

Felelős: belügyminiszter
 földművelésügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

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

	A Kormány 1424/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
	a KEOP-7.9.0/12-2013-0038 azonosító számú („Complex hulladékkezelési, hulladékártalmatlanítási és hulladék hasznosítási stratégiai tervezése és kidolgozása hulladékból történő energiatermelés céljából” című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításáho

	A Kormány 1425/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
	a Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó „Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból” tárgyú meghívásos kétszakaszos közbe

	A Kormány 1426/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
	a KÖZOP–4.5.0-09-11. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtani tervezett („MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

	A Kormány 1427/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
	a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatokhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggésben a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti elő

	A Kormány 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozata
	Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
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