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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelete
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 4.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában, illetve a  földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény 127. § gy) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kiegyenlítő fizetések számítása során figyelembe kell venni:]
„f ) az  indokolt árbevétel-igény mértékében bekövetkezett változást, illetve az  annak meghatározásában 
bekövetkezett módszertani változásokat.”

2. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § Amennyiben a  fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra esik, úgy a  befizetésre kötelezett jogosult 
a fizetést a következő banki munkanapon teljesíteni. Késedelmes befizetés esetén a késedelembe eső a kiegyenlítő 
fizetés összegének a  késedelembe esés napjától a  fizetési kötelezettség teljesítésének napjáig a  Polgári 
Törvénykönyv késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései szerint számított késedelmi kamattal növelt összegét 
köteles megfizetni a jogosult számára.”

3. §  Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § A  kiegyenlítő befizetésre kötelezett engedélyes a  befizetés tényéről, a  kifizetésre jogosult engedélyes pedig 
az  összeg beérkezéséről köteles a  Hivatalt 5 munkanapon belül értesíteni. Az  értesítési kötelezettség kiterjed 
az összekapcsolási ponton mért havi mennyiségre, valamint az 1. melléklet II. pontja szerinti számítás levezetésére.”

4. § (1) Az R. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatal elnöke minden tárgyévre vonatkozóan a  tárgyévet megelőző év december 15-ig e  rendelet 
2.  mellékletében állapítja meg, hogy az  adott tárgyév során mely engedélyesek és milyen mértékben kötelesek 
előzetes havi kiegyenlítő befizetést teljesíteni, vagy részesülnek előzetes havi kiegyenlítő kifizetésben 
a kapacitásdíjból származó árbevétel megosztása tekintetében.
(3) Az  engedélyesek a  tárgyévre vonatkozó, rendelkezésre álló tény vagy becsült mennyiségi, kapacitáslekötési, 
valamint a  2.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti adók mértékére vonatkozó adatokat havi bontásban a  tárgyévet 
megelőző év november 15-ig a Hivatal rendelkezésére bocsátják.”

 (2) Az R. 8. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Hivatal elnöke a  kapacitásdíjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések mértékét a  9.  § szerinti 
felülvizsgálat alapján módosíthatja.
(8) Az  előzetes havi kiegyenlítő fizetés forgalmi díjból származó mértéke megegyezik az  1.  melléklet II.  pontja 
szerinti képlet alapján az engedélyesek által számított összeggel. Az előzetes havi kiegyenlítő fizetés forgalmi díjból 
származó része az  elszámolási időszakban érvényes mértékegységek szerint kerül elszámolásra. Az  elszámolás 
alapja az összekapcsolási ponton mért földgáz adott hónapra vonatkozó mennyisége, valamint a 2. § (2) bekezdés 
c)  pontja szerinti mérték. A  mennyiség megállapítását és a  számítást minden naptári hónapot követő hónap 
10. napjáig kell elvégezni. Az engedélyesek a számítás során felhasznált adatokról és a számításról egymás között 
egyeztetnek.
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(9) A  (8)  bekezdés szerint megállapított, a  forgalmi díjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetésre vonatkozó 
számítást a Hivatal a 7. § szerinti adatszolgáltatás alapján ellenőrzi.
(10) A  forgalmi díjakból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetési kötelezettséget a  befizetésre kötelezett 
a (8) bekezdésben megjelölt időpontot követő 5 munkanapon belül köteles teljesíteni.”

5. §  Az R. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„2. Az előzetes havi kiegyenlítő fizetés kapacitásdíjból származó mértékére vonatkozó felülvizsgálat 
szabályai
9. § (1) Az engedélyesek a tárgyév első hat hónapjára vonatkozó, rendelkezésre álló tény és becsült kapacitáslekötési 
adatokat havi bontásban a tárgyév május 15-ig a Hivatal rendelkezésére bocsátják.
(2) A havi kiegyenlítő fizetések kapacitásdíjból származó mértékének felülvizsgálata során a Hivatal a  tárgyév első 
hat hónapjára vonatkozó be- és kifizetések összegének kiszámítását a tárgyév június 15-ig végzi el.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti számítások eredményeként a féléves, a kapacitásdíjból származó árbevételre 
vonatkozó kiegyenlítő fizetések 5%-ot meghaladó mértékben eltérnek az azonos időszakra megállapított előzetes 
havi kiegyenlítő fizetések összegétől, a Hivatal elnöke az előzetes havi kiegyenlítő fizetés kapacitásdíjból származó 
részének módosított mértékét rendeletben állapítja meg a tárgyév június 15-ig.
(4) A módosított mértéket a tárgyév július 1-jétől kell alkalmazni.”

6. §  Az R. 10. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  egyes tárgyévekre vonatkozóan a  Hivatal elnöke a  tárgyévet követő év augusztus 15-ig az  1.  melléklet 
III. pontja szerinti képlet alapján e rendeletben állapítja meg, hogy az adott tárgyévre vonatkozó éves elszámolások 
tekintetében mely engedélyesek és milyen mértékben kötelesek éves kiegyenlítő befizetést teljesíteni, vagy 
részesülnek éves kiegyenlítő kifizetésben.
(4) A  tárgyévre vonatkozó éves elszámolás során a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adók, díjak, és az e) pontja 
szerinti visszatérítés tény értékét, valamint a  8–9.  § alapján megfizetett előzetes havi kiegyenlítő fizetéseket 
figyelembe kell venni.
(5) Az  1.  melléklet III.  pontja szerinti éves kiegyenlítő fizetési kötelezettséget a  befizetésre kötelezett a  tárgyévet 
követő év augusztus 31-ig köteles teljesíteni.”

7. §  Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  2015. évben a  8.  § (3)  bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget az  engedélyesek 
az engedélyesek közötti kereskedelmi üzem indulását követő 5 munkanapon belül teljesítik.
(2) Az előzetes havi kiegyenlítő fizetések első meghatározásakor a Hivatal a tény és becsült kapacitáslekötési adatok 
alapján számítja ki az előzetes havi kiegyenlítő fizetések kapacitásdíjból származó mértékét.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti mérték megállapítására az  engedélyesek közti kereskedelmi üzem indulását követő 
20 munkanapon belül kerül sor.
(4) Az  előzetes havi kiegyenlítő fizetés forgalmi díjból származó mértékének megállapítására vonatkozóan  
a 8. § (8)–(9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Az  első előzetes havi kiegyenlítő kifizetésre a  tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül sor mind 
a  kapacitásdíjból, mind a  forgalmi díjból származó mérték tekintetében, figyelemmel a  7.  § szerinti tájékoztatási 
kötelezettségre.
(6) A 9. § szerinti felülvizsgálatra abban az esetben kerül sor, amennyiben az előzetes havi kiegyenlítő fizetésekkel 
érintett hónapok száma legalább négy.
(7) A  9.  § szerinti felülvizsgálat esetén az  engedélyesek a  mennyiségi és kapacitáslekötési adatokat a  tárgyévben 
az  előzetes havi kiegyenlítő fizetésekkel érintett hónapok felét követő hónap 15. napjáig megküldik a  Hivatal 
részére.
(8) A  Hivatal elnöke 2016. augusztus 15-ig az  1.  melléklet III.  pontja szerinti képlet alapján e  rendeletben állapítja 
meg, hogy a  2015. évre vonatkozó végleges időarányos elszámolások tekintetében mely engedélyesek és milyen 
mértékben kötelesek éves kiegyenlítő befizetést teljesíteni, vagy részesülnek éves kiegyenlítő kifizetésben.”

8. § (1) Az R. 12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti időpont hónapja tekintetében a felek között elszámolásnak van helye oly módon, hogy 
a hónap hátralévő részére a 8. § szerint megállapított előzetes havi kiegyenlítő fizetést kell alkalmazni.
(4) A 11. § (6) és (7) bekezdése 2015. december 31-én hatályát veszti.”
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9. §  Az R.
a) 1. § (1) bekezdésében a „rendszerüzemeltető” szövegrész helyébe a „rendszerüzemeltetői”,
b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „árbevétel tömeget” szövegrész helyébe az „árbevétel-tömeget”,
c) 3. § (1) bekezdésében a „8 és 9.” szövegrész helyébe a „8. és 9.” szövegrész,
d) 8. § (4) bekezdés a) pontjában a „kapacitás” szövegrész helyébe a „kapacitáslekötési”,
e) 10. § (2) bekezdésében a „kapacitás” szövegrész helyébe a „kapacitáslekötési”
szöveg lép.

10. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

Záró rendelkezések

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

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelethez
„1. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez

1	  
	  

I. A kapacitásdíjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések meghatározása: 

KFkapacitás havi n = KÁkap n - KÁIkap n, ahol: 
(1) KÁkap n = (Ákapn - VSZn - Adón) / 12 
(2) KÁIkap n = [Σ(Ákap n – VSZn – Adón) / Σ(ÁIkap n – VSZn – Adón) * (ÁIkap n – VSZn – Adón)] / 12 
KFkapacitás havi n = a kapacitásdíjból származó havi kiegyenlítő fizetés nagyobb, mint 0 esetén megfizetendő a 

befizetésre kötelezett által 
KÁkap n = a korrigált, kapacitásdíjból származó árbevétel értéke engedélyesenként 
KÁIkap n = a rendszerüzemeltetési díjak számításakor figyelembe vett indokolt árbevétel-igény kapacitásdíjas részének 

korrigált értéke engedélyesenként 
Adón = a szállítási rendszerüzemeltetésből származó árbevétel alapján fizetendő adók és díjak nettó árbevételre 

vetített tárgyévi átlagos értéke 
Ákap n = a kapacitásdíjból származó árbevétel értéke engedélyesenként 
VSZn = a 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, számított visszatérítés 
ÁIkap n = a rendszerüzemeltetési díjak számításakor figyelembe vett indokolt árbevétel-igény kapacitásdíjas része 
Minden tényező forintban kifejezve. 

 

II. A forgalmi díjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések meghatározása: 
 
KFforgalmi havi n = Áforgalmi n - KÁforgalmi n, ahol: 
KÁforgalmi n = Dn * Q 
Dn = Pn / Σ Pn * Dszabályozott 
KFforgalmi n = az engedélyes forgalmi díjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetése nagyobb, mint 0 esetén 

megfizetendő a befizetésre kötelezett által 
KÁforgalmi n = a forgalmi díjból származó árbevétel korrigált értéke engedélyesenként (Ft), 
Dn = a kompresszoraránnyal súlyozott forgalmi díj (Ft/GJ, vagy Ft/MWh) 
Q = az összekapcsolási ponton mért időszaki gázforgalom (GJ, vagy MWh) 
Pn = az engedélyes működési engedélyében szereplő beépített kompresszorteljesítmény 
Dszabályozott = a rendszerhasználati díj rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szállítási rendszerüzemeltetési díj 

(forgalmi díj Ft/GJ, vagy Ft/MWh) 
Áforgalmi n = az engedélyes számlázott (időszaki) forgalmi árbevétele (Ft), azaz Q*Dszabályozott 

 

III. A kapacitásdíjból és forgalmi díjból származó éves kiegyenlítő fizetések meghatározása: 

Kapacitásdíj tekintetében: 
KFkapacitás éves n = (KÁkap n – KÁIkap n) – ΣKFkapacitás havi n, ahol: 
(1) KÁkap n = Ákap n - VSZn - Adókap n 
(2) KÁIkap n = Σ(Ákap n – VSZn – Adókap n) / Σ(ÁIkap n – VSZn – Adókap n) * (ÁIkap n – VSZn – Adókap n) 
KFkapacitás éves n = kapacitásdíjból származó éves kiegyenlítő fizetés nagyobb, mint 0 esetén megfizetendő a befizetésre 

kötelezett által 
KFkapacitás havi n = a tárgyév során megfizetett és megkapott, I. pont szerinti előzetes havi kiegyenlítő fizetések összege 
KÁkap n = kapacitásdíjból származó korrigált árbevétel értéke engedélyesenként 
KÁIkap n = a kapacitásdíj számításának alapjául szolgáló indokolt árbevétel-igény korrigált értéke engedélyesenként 
Adókap n = a szállítási rendszerüzemeltetésből származó árbevétel alapján fizetendő adók és díjak nettó kapacitásdíj-

árbevételre vetített tárgyévi tény értéke Ákap n = a kapacitásdíj-árbevétel értéke engedélyesenként 
VSZn= adott engedélyes által átadott, a 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti visszatérítés 
ÁIkap n = a kapacitásdíj számításának alapjául szolgáló indokolt árbevétel-igény 

Forgalmi díj tekintetében: 
KFforgalmi éves n = (Áforgalmi n – KITKforgalmi n) – ΣKFforgalmi havi n, ahol: 
(1) KITKforgalmi n = ΣÁforgalmi / Σ ITKforgalmi * ITKforgalmi n 
KFforgalmi éves n = forgalmi díjból származó éves kiegyenlítő fizetés nagyobb, mint 0 esetén megfizetendő a befizetésre 

kötelezett által 
KITKforgalmi n = az engedélyes mennyiségarányos, korrigált indokolt tény költsége 
ITKforgalmi n = az engedélyes mennyiségarányos, indokolt tény költsége, melynek meghatározása során a forgalmi díj 

alapját képező mennyiségarányos indokolt költségek felülvizsgált tény értékei kerülnek figyelembevételre 
Áforgalmi n = a forgalmi díjakból származó árbevétel értéke engedélyesenként 
KFforgalmi havi n= a tárgyév során megfizetett és megkapott, II. pont szerinti előzetes havi kiegyenlítő fizetések összege 
Minden tényező forintban kifejezve.” 
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2. melléklet a 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelethez
„2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez

2	  
	  

A 8. § (4) bekezdés szerinti, a kapacitásdíjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések mértéke 

 A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint 
befizetésre kötelezett 

A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint 
kifizetésre jogosult 

Engedélyes megnevezése FGSZ Földgázszállító Zrt. Magyar Gáz Tranzit Zrt. 

Kiegyenlítő összeg mértéke Ft 161 300 000 -161 300 000 
” 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 45/2015. (VII. 27.) BM rendelete
a Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának feltételeiről

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya a  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 8.  §-a szerinti, a  Budapest 
XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítandó ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának 
a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a  továbbiakban: BM OKF) általi tűzvédelmi és 
katasztrófavédelmi engedélyezési eljárására (a továbbiakban: engedélyezési eljárás) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
  1.  dilatációs hézag: építményen, ideiglenes lelátón kialakított rés, amely az építményszerkezet, ideiglenes lelátó 

hőtágulását teszi lehetővé az építmény, ideiglenes lelátó károsodása nélkül;
  2.  helyiség: a  rendeltetésének megfelelően épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel 

rendelkező tér, a beépítetlen tetőtér kivételével;
  3.  ideiglenes lelátók: a  Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon az  uszodaépület mellé, annak 

a  két oldalára, ideiglenes jelleggel a  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság (a  továbbiakban: világbajnokság) miatt telepített lelátók és az  azokkal együtt 
kialakított helyiségek, szabad terek összessége;

  4.  járófelület: emberi tartózkodás vagy közlekedés céljára alkalmas felület;
  5.  önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy 

helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen, ideiglenes lelátón belüli közös közlekedőből nyíló 
önálló bejárata van;

  6.  rendeltetés: az a használati cél, amelyre az ideiglenes lelátó, az építmény, az önálló rendeltetési egység vagy 
a helyiség létesül, illetve amire használják;

  7.  számítás: egy vagy több állapotjelző vagy jellemző konkrét vagy közelítő értékének meghatározása 
matematikai, fizikai, kémiai törvényszerűségek alkalmazásával;

  8.  uszodaépület: építési engedély alapján a  Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú sportcélú ingatlanon 
kialakított, a világbajnokság egyes versenyeinek helyet adó épület;

  9.  várható hatások: olyan események, amelyekkel az  építmény, ideiglenes lelátó rendeltetésének megfelelő 
használata során számolni kell;

10.  várható mértékű terhelés: olyan események következtében fellépő terhek hatása, amelyekkel az  építmény, 
ideiglenes lelátó rendeltetésének megfelelő használata során számolni kell;

11.  vezetékrendszer: egy vagy több villamos vagy információtechnikai vezetékből (kábelekből, sínekből, 
ideértve az optikai kábeleket is), épületgépészeti vagy technológiai csővezetékből, ezek rögzítésére szolgáló 
eszközökből, valamint ezek mechanikai védelméből álló együttes.
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II. FEJEZET
AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

3. § (1) Az  ideiglenes lelátók létesítése és használata a  BM OKF tűzvédelmi és katasztrófavédelmi létesítési és 
használatbavételi engedélye alapján kezdhető meg. A  létesítési engedélyezési eljárás az  ideiglenes lelátók 
létesítési terveinek, a  használatbavételi engedélyezési eljárás az  ideiglenes lelátók alkalmasságának tűzvédelmi 
és katasztrófavédelmi szempontú engedélyezésére terjed ki. A  létesítési és a  használatbavételi engedélyezési 
eljárásban az eljáró hatóság a BM OKF.

 (2) Az ideiglenes lelátók bontását annak megkezdése előtt nyolc nappal írásban be kell jelenteni a BM OKF-nek.
 (3) A létesítési, használatbavételi engedélyezési eljárás megindítására, a bontási tevékenység bejelentésére az építtető 

jogosult.
 (4) Az  engedélyezési eljárásban indokolt esetben, egy alkalommal hiánypótlási felhívás adható ki. A  hiánypótlási 

felhívást annak kézhezvételét követő tíz napon belül kell teljesíteni.
 (5) A  létesítési engedély és a használatbavételi engedély iránti kérelem írásban terjeszthető elő. A  létesítési engedély 

iránti kérelem mellékleteire vonatkozó tartalmi követelményeket az 1. melléklet, a használatbavételi engedély iránti 
kérelem mellékleteire vonatkozó tartalmi követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

 (6) Az  alapozásra is kiterjedő részletes erőtani (statikai) és szilárdságtani számítás és leírás katasztrófavédelmi 
szempontból történő megfelelőségét a BM OKF az Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek bevonásával vizsgálja, 
amelynek költségét az építtető viseli.

 (7) A (6) bekezdésben meghatározott szakértői eljárás időtartama 5 munkanap.

III. FEJEZET
A LÉTESÍTÉS ÉS BONTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

4. § (1) Az  ideiglenes lelátóra vonatkozó létesítési dokumentáció olyan dokumentum, amely tartalmazza az  ideiglenes 
lelátóra előírt követelmények meghatározását és azok teljesítését. A létesítési dokumentáció az e rendeletben előírt 
követelményeknél szigorúbbakat is megállapíthat.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl az  ideiglenes lelátót a  rendeltetési céljának megfelelően, és a  helyszíni 
adottságok figyelembevételével kell létesíteni úgy, hogy az ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, 
önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát.

 (3) Az ideiglenes lelátónak meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
b) a tűzbiztonság,
c) a biztonságos használat, valamint
d) az élet- és vagyonvédelem
alapvető követelményeinek, és a létesítési dokumentációban részletezett elvárásoknak.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti követelményeket e  rendeletben foglalt követelmények betartásával, a  vonatkozó magyar 
nemzeti szabvány alkalmazásával vagy más, a  követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító 
megoldással lehet teljesíteni.

 (5) Az  ideiglenes lelátót, annak szerkezetét, beépített berendezését és vezetékrendszerét úgy kell tervezni és 
megvalósítani, hogy az  karbantartás céljából – a  csatlakozó szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül  – 
hozzáférhető legyen, valamint az  a  magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal az  élet- és 
balesetvédelem érdekében
a) feleljen meg a  tervezett vagy becsült élettartama alatt – a  rendeltetési céljának megfelelő biztonsággal  – 

az  állékonyság és a  mechanikai szilárdság, valamint a  rendeltetésszerű és biztonságos használat 
követelményeinek,

b) nyújtson védelmet a várható hatások okozta ártalmak ellen a rendeltetésszerű használata során, és
c) feleljen meg és álljon ellen a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak.

 (6) Az  ideiglenes lelátót, annak szerkezetét, beépített berendezését és vezetékrendszerét úgy kell tervezni és 
megvalósítani, hogy a  megvalósítás és a  használat során fellépő várható terhek, hatások ne vezethessenek 
az ideiglenes lelátó teljes vagy részleges összeomlásához, az ideiglenes lelátó deformációjához.

5. §  Az ideiglenes lelátó csak úgy bontható el, hogy ez  a  szomszédos földrészletek és építmények, valamint 
a  visszamaradó építményrészek állékonyságát, a  bontási időszakot követően történő rendeltetésszerű és 
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biztonságos használhatóságát ne veszélyeztesse, valamint a  visszamaradó építményrészek állékonyságát ne 
veszélyeztesse, az egészséget ne károsítsa, kárt ne okozzon.

IV. FEJEZET
A LÉTESÍTÉS TŰZVÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

3. Általános tűzvédelmi követelmények

6. §  Az ideiglenes lelátót úgy kell kialakítani, ehhez az építési terméket, épületszerkezetet és beépített berendezést úgy 
kell megválasztani és beépíteni, hogy az esetlegesen keletkező tűz esetén
a) állékonyságuk a 9. § (1) bekezdés a) pontban és a 9. § (2) bekezdésben meghatározott ideig fennmaradjon,
b) a tűz és a füst keletkezése és terjedése korlátozott legyen,
c) a tűz a szomszédos önálló rendeltetési egységre, építményre lehetőleg ne terjedhessen tovább,
d) az  ideiglenes lelátón tartózkodók az  ideiglenes lelátót a  10.  § (1)  bekezdésben meghatározott időn belül 

elhagyhassák vagy kimentésük lehetősége műszakilag biztosított legyen,
e) a mentőegységek tevékenysége ellátható és biztonságos legyen.

7. § (1) Az  ideiglenes lelátók ülőhelyei alatt közvetlenül található szabad téren funkciók nem alakíthatók ki, ott éghető 
anyagok a BM OKF-fel egyeztetet anyagokon kívül nem helyezhetők el.

 (2) Az  ideiglenes lelátók területén elhelyezett 10 m2-nél nagyobb felületű installációkat (molinók, reklámfelületek) 
legalább a B tűzvédelmi osztály követelményeinek megfelelő anyagból kell készíteni.

 (3) Az ideiglenes lelátók területén csak nem éghető anyagú hulladékgyűjtők helyezhetők el.

4. A tűzvédelem szerkezeti követelményei

8. §  Az ideiglenes lelátó és az  ingatlanon található uszodaépület között – az  ideiglenes lelátó feletti térelhatárolás 
tartószerkezetének kivételével – dilatációs hézagot kell kialakítani.

9. § (1) Az ideiglenes lelátó szerkezetére vonatkozó minimális tűzvédelmi követelmények:
a) az ideiglenes lelátó acél szerkezetű elemeit tartó szerkezetek: A2 tűzvédelmi osztály és az REI 60 tűzállósági 

teljesítmény;
b) az ideiglenes lelátók állványszerű teherhordó szerkezeti elemei: A2 tűzvédelmi osztály;
c) az ideiglenes lelátók kiürítésre figyelembe vett lépcsőinek teherhordó szerkezetei: A2 tűzvédelmi osztály;
d) az ideiglenes lelátók állványszerű szerkezeti elemeinél alkalmazott járófelület: B tűzvédelmi osztály;
e) az  ideiglenes lelátók állványszerű szerkezeti eleminél alkalmazott függőleges helyzetű térelhatároló jellegű 

elemek: B tűzvédelmi osztály;
f ) az ideiglenes lelátók felett alkalmazott térelhatárolás: B-s2, d0 tűzvédelmi osztály;
g) az ideiglenes lelátók felett alkalmazott térelhatárolás tartószerkezete: A2 tűzvédelmi osztály.

 (2) Az egymás fölötti önálló légteret képező helyiségek között, valamint az önálló légteret képező helyiségek, továbbá 
az  alattuk és felettük lévő nyitott terek között legalább 60 percen keresztül kell biztosítani a  tűzterjedés elleni 
védelmet.

5. Kiürítés

10. § (1) Az  ideiglenes lelátót úgy kell kialakítani, hogy az  ott tartózkodók 6 percen belül a  szabad térbe jussanak, illetve  
12 percen belül az ideiglenes lelátót elhagyhassák.

 (2) A kiürítés megfelelőségét számítással kell igazolni.
 (3) Az  ideiglenes lelátó közlekedési célú terein (a  továbbiakban: közlekedők) a  rendeltetésnek megfelelően egyaránt 

lehetővé kell tenni a  zavartalan, biztonságos közlekedést a  használó személyek számára. Az  ideiglenes lelátó 
használata, berendezéseinek működése vagy esetleges meghibásodása a kiürítés lehetőségét nem veszélyeztetheti.

 (4) Az  ideiglenes lelátó főbejáratának és valamennyi önálló rendeltetési egysége bejáratának, továbbá az  ezek 
közötti közlekedőnek, és a  kiürítési útvonalnak alkalmasnak kell lennie egy hordágyon fekvő beteg biztonságos 
végigszállítására.
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 (5) Az  ideiglenes lelátó kiürítésre alkalmas közlekedőit – a  várható személyi forgalom egyidejűségének 
figyelembevételével, és a  kiürítésre vonatkozó előírások megtartásával – úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy 
a kiürítésre alkalmas közlekedő hátrányosan befolyásoló térszűkületet ne tartalmazzon.

 (6) Bejáratként kizárólag forgó-, billenő-, tolóajtó – az  automatikus üzemű és veszély esetén kézzel is megnyitható 
tolóajtó kivételével – nem alkalmazható, ha az ilyen nyílászáróval ellátott helyiségekből a kiürítés más módon nem 
lehetséges.

6. Tűzoltóegységek beavatkozását biztosító követelmények

11. § (1) Az ideiglenes lelátó létesítésével, annak fennmaradása alatt az uszodaépület tűzoltási felvonulási területét az alábbi 
módon kell biztosítani:
a) déli homlokzat mentén az ideiglenes lelátó keleti homlokzatáig, egy letalpalási hely kialakításával,
b) északi homlokzat mentén az ideiglenes lelátó keleti homlokzatáig, egy letalpalási hely kialakításával,
c) legalább 6 méter, a letalpalási helynél legalább 7,5 méter szélességű legyen,
d) a tengelytávolság a homlokzattól 8–14 méter között helyezkedjen el,
e) teherbírása feleljen meg a tűzoltógépjárművek közlekedésére és működésére.

 (2) A  tűzoltási felvonulási úton az  uszodaépület körüljárhatóságát a  lelátó elhelyezésével is biztosítani kell. 
A  körüljárhatóságot legalább 4,5 méter szélességű és 4,5 méter magasságú űrszelvényben kell biztosítani 
az ideiglenes lelátó alatt.

12. § (1) Az ideiglenes lelátó területén fali tűzcsapot kell kialakítani.
 (2) Vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb fali tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább  

600 kPa(6 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani.
 (3) Minden fali tűzcsapnál a tűzoltó egységek számára biztosítani kell külön egy 52-C méretű csatlakozási lehetőséget.
 (4) A fali tűzcsapok telepítési helyét és a tűzcsapokkal elérendő területek körét a BM OKF-fel egyeztetni kell.

13. § (1) Az ideiglenes lelátónál az uszodaépület mértékadó tűzszakaszára vonatkozó oltóvíz mennyiséget kell biztosítani.
 (2) Az  ideiglenes lelátó területén legalább 21A oltásteljesítményű tűzoltó készülékeket kell elhelyezni, a  lelátói 

alapterület minden megkezdett 500 m2 után 1 db-ot.

7. Hő- és füstelvezetés

14. § (1) Az  ideiglenes lelátó nézőtér feletti részeinek a  hő- és füstelvezetéséről gondoskodni kell, amely megoldható 
az uszodaépület hő- és füstelvezetésével közösen is.

 (2) A hő- és füstelvezetés megfelelőségét az uszodaépület légterével együtt kell vizsgálni.
 (3) A hő- és füstelvezetés megfelelőségét számítással kell igazolni.
 (4) A hő- és füstelvezetés indításának helyét és módját a BM OKF-fel egyeztetni kell.

8. Villamos és villámvédelmi berendezés

15. § (1) Az  ideiglenes lelátó villamos berendezéseinek tűzeseti lekapcsolását a  BM OKF-fel egyeztetett módon kell 
kialakítani. A villamos berendezéseinek tűzeseti lekapcsolása történhet az uszodaépülettel tűzeseti lekapcsolásával 
közösen is.

 (2) Az  ideiglenes lelátó területén található tűzeseti fogyasztók működőképességének megtartását legalább egy órán 
keresztül kell tudni biztosítani.

 (3) A működőképesség megtartás biztosítottnak tekinthető, ha
a) az elektromos vezetékek legalább 1 óra működési időtartamra minősítettek, valamint
b) legalább A2 tűzvédelmi osztályba tartozó kábeltartó szerkezeteket alkalmaznak, amelyek legalább  

A2 tűzvédelmi osztályú szerkezethez rögzítettek.
 (4) Az ideiglenes lelátók villámcsapások hatásaival szembeni védelmét biztosítani kell.
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9. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányjelző rendszer

16. § (1) Biztonsági világítást kell létesíteni az ideiglenes lelátók nézőtéri részén, az ideiglenes lelátók menekülési útvonalain 
– beleértve az  ülőhelyek alatti szabad területet is –, átmeneti védett térben, az  ideiglenes lelátó alatti tűzoltási 
felvonulási útvonalon.

 (2) Kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni az ideiglenes lelátók menekülési útvonalain és 
a nézőtéren.

 (3) A  menekülési jeleket az  elhelyezési terület adottságaitól függően magasan kell telepíteni. Amennyiben magasan 
telepített menekülési jelek a terület adottságai miatt nem helyezhetők el, alacsonyan telepített menekülési jelek is 
elhelyezhetők.

 (4) Az ideiglenes lelátó területén elhelyezett tűzvédelmi eszköz helyét biztonsági jellel kell jelölni.
 (5) Az ideiglenes lelátó lépcsőinél, lépcsőházainál a szintszámot a menekülők számára jól látható módon kell jelölni.

10. Beépített tűzjelző berendezés

17. § (1) Az  ideiglenes lelátó területén automatikus tűzjelző berendezést kell kialakítani, amely az  uszoda tűzjelző 
berendezésének is része lehet.

 (2) Az  ideiglenes lelátó helyiségeit automatikus jelzést biztosító címezhető érzékelőkkel kell védeni. Az  ideiglenes 
lelátók helyiségnek nem minősülő terein kézi jelzésadókat kell elhelyezni.

 (3) Az  ideiglenes lelátó területén a  tűzjelző berendezésnek hangjelzést kell adnia az  észlelt tűzről. A  hangjelzés 
történhet a  tűzjelző berendezés hangjelző eszközeiről vagy megfelelő biztonsági kialakítás és hallhatóság esetén 
az uszodaépület kihangosító rendszeréről.

 (4) A  védelemből kihagyható területeket, az  alkalmazott érzékelő típusokat, és a  rendszer további kialakítását a  BM 
OKF-fel egyeztetett módon kell kialakítani.

 (5) Az automatikus tűzjelző berendezés létesítését és használatbavételét a BM OKF-fel engedélyeztetni kell.

11. Beépített tűzoltó berendezés

18. § (1) Az  ideiglenes lelátó helyiségeit automatikus vízzel oltó berendezéssel kell védeni, amely lehet része az  uszoda 
tűzoltó berendezésének.

 (2) A  védelemből kihagyható területeket és a  rendszer további kialakítását a  BM OKF-fel egyeztetett módon kell 
kialakítani.

 (3) Az automatikus tűzoltó berendezés létesítését és használatbavételét a BM OKF-fel engedélyeztetni kell.

12. Szerkezeti követelmények

19. § (1) Az ideiglenes lelátót és részeinek alapjait, továbbá a terepszint alatti szerkezeteket szilárd, víznek ellenálló anyagból, 
a  helyszíni adottságok figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy azok a  rákerülő terheket biztonsággal adják 
át az  ideiglenes lelátó alatti talaj teherbíró rétegére. Az  ideiglenes lelátó süllyedése, a  talajmozgás az  ideiglenes 
lelátóban káros hatást, az  ideiglenes lelátó és más építmények között káros kölcsönhatást (pl. talajmozgást, 
talajvízszint-emelkedést) sem az építés időszaka alatt, sem a megvalósult állapotban nem eredményezhet.

 (2) Az  ideiglenes lelátó tartószerkezeteit a  vonatkozó előírások alapján úgy kell méretezni és megvalósítani, hogy 
feleljenek meg a rendeltetési céljuk szerinti terheléseknek, az állékonyság, valamint az időjárás szélsőséges éghajlati 
követelményeinek.

13. Korlát, mellvédfal, beépített vezetékhálózatok, berendezések

20. §  Az ideiglenes lelátóban minden olyan padlószintet, amelynek használata során a  használókra nézve a  kiesés, 
leesés kockázata áll fenn, a  biztonságos használat érdekében korláttal vagy mellvédfallal kell ellátni. A  korlátot, 
mellvédfalat az  előírt vízszintes terhelések elviselésére alkalmas szerkezettel kell kialakítani, szükség esetén 
figyelembe véve a tolongó tömeg okozta hatásokat is. Az üvegezést tartalmazó korlátot biztonsági üvegezéssel kell 
kialakítani.



18142 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 109. szám 

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 45/2015. (VII. 27.) BM rendelethez

A létesítési engedély iránti kérelem mellékletei

1.  Tűzvédelmi tervezési jogosultsággal rendelkező személy (tűzvédelmi szakértő, tűzvédelmi tervező) által 
készített tűzvédelmi dokumentáció a tűzvédelmi létesítési követelmények teljesüléséről,

2.  műszaki leírás, amely tartalmazza a  kockázati osztályba sorolást, az  alkalmazott épületszerkezetek 
tűzvédelmi paramétereit, a  tűzszakaszolásra, a  tűzoltósági beavatkozási feltételekre, kiürítésre, mentésre, 
az  épületgépészeti, a  villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére, 
a  biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldásokat, az  ideiglenes lelátó azon építményrészeit, amelyeknél 
az  akadálymentes használatot biztosítani kell, és ezek használatát segítő jelző-információs rendszer 
bemutatását,

3.  a tűzvédelmi követelmények teljesítését bemutató tervlapok,
4.  tűzvédelmi tervezői/szakértői nyilatkozat arról, hogy a  tervezett ideiglenes lelátó a  tűzbiztonság 

követelményeinek megfelel,
5.  részletes erőtani (statikai) és szilárdságtani számítás és leírás az  alapozásra is kiterjedően, az  építési és 

használati állapot vizsgálatával,
6.  részletes talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertető,
7.  az  ideiglenes lelátó tervrajza (építészeti, gépészeti és tartószerkezeti műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajzok, 

metszetek, homlokzatok, részlettervek).

2. melléklet a 45/2015. (VII. 27.) BM rendelethez

A használatbavételi engedély iránti kérelem mellékletei

  1. Az elvégzett tevékenységek beazonosítható megjelölésének feltüntetésével készült kivitelezői nyilatkozatok 
a következőkről:
a) a kivitelezés a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások és az engedélyezett tervek alapján készült, 

vagy
b) az engedélyezett tervektől való eltérés és annak mértéke.

  2. Felelős műszaki vezetői nyilatkozat a következőkről:
a) a kivitelezés a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások és az engedélyezett tervek alapján készült, 

vagy
b) az engedélyezett tervektől való eltérés és annak mértéke.

  3. Az elektromos berendezések első ellenőrzéséről, valamint a  villámvédelem felülvizsgálatáról szóló 
dokumentum.

  4. Teljesítménymérési jegyzőkönyv a  nedves oltóvízrendszer fali tűzcsapjairól, illetve a  szükséges oltóvíz 
mennyiség biztosításának igazolása (egyidejűség figyelembevételével).

  5. Kifolyási nyomásmérési jegyzőkönyv a  nedves oltóvízrendszer legkedvezőtlenebb helyen lévő fali 
tűzcsapjánál (az előírás szerinti egyidejűségnek megfelelő darabszámú tűzcsap működtetésekor).
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  6. A tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi 
biztonságossági követelményeknek való megfelelőséget igazoló iratait.

  7. Mérési jegyzőkönyv a  mesterséges füstelvezető, illetve légpótló rendszer elszívó-/légpótló nyílásonkénti 
teljesítményéről.

  8. Beépített füstelvezető/légpótló nyílások hatásos nyílásfelületének igazolása.
  9. Mérési jegyzőkönyv a biztonsági világítás megfelelőségéről.
10. Rétegvastagság mérési jegyzőkönyv acélszerkezeteken alkalmazott tűzállósági határértéket növelő bevonat 

vastagságáról.
11. Az alkalmazott építési termékek teljesítményének igazolása.
12. Az alkalmazott építményszerkezetek megfelelőségének igazolása.

A földművelésügyi miniszter 43/2015. (VII. 27.) FM rendelete
a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A szőlőtermelési potenciáról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 38/2013. (V. 24.) VM rendelet] 1. § 
5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. művelet: borszőlőültetvény telepítés, fajtaváltás (ideértve az átoltást is), kivágás;”

2. §  A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A hegybíró a tudomására jutott, engedély nélküli
a) telepítést, fajtaváltást 10 napon belül bejelenti a növénytermesztési hatáskörben eljáró Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH);
b) kivágást 10 napon belül bejelenti a  növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)
részére.
(2) A  megyei kormányhivatal kivágás esetén 30 napon belül, a  NÉBIH telepítés és fajtaváltás esetén a  vegetációs 
időszakban helyszíni ellenőrzést végez, és a  jegyzőkönyv egy példányát 8 napon belül megküldi az  illetékes 
hegybíró, valamint a HNT részére.
(3) A HNT nyilvántartást vezet az engedély nélkül telepített és kivágott, valamint az engedély nélküli fajtaváltással 
érintett ültetvények adatairól, amelyről a  borpiaci évet követő január 30-ig jelentést készít. A  jelentést megküldi 
a miniszter részére a bizottsági rendelet XIII. mellékletében foglalt táblázatok szerint.”

3. § (1) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A művelet engedélyezése iránti kérelmet a HNT által rendszeresített és honlapján közétett nyomtatványon kell benyújtani 
az illetékes hegybíró részére. A nyomtatvány tartalmi elemei az alábbiak:)
„h) telepítés és fajtaváltás esetén a tőtávolság és a sortávolság.”

 (2) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A művelet engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:)
„b) használatot biztosító jogviszony esetében a  30 napnál nem régebbi földhasználati lap másolatát, vagy 
a  földhasználati összesítőt, valamint a  használatba adó nyilatkozatát eredeti példányban, arra vonatkozóan, hogy 
a kérelmezett művelet végrehajtásához hozzájárul;”

 (3) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  (4)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti nyilatkozatokat a  HNT által rendszeresített, és honlapján közzétett 
nyomtatványon kell benyújtani.”
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4. § (1) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Fajtaváltási, kivágási engedélyt a 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén legfeljebb 3 éves időszakra lehet 
kiadni, telepítési engedély – a 15. § (2) bekezdése kivételével – a telepítéshez felhasználni kívánt újratelepítési jog 
időbeli hatályáig lehet érvényes.”

 (2) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 6. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A művelet elvégzésére vonatkozó engedély az alábbi adatokat tartalmazza:)
„f ) telepítés és fajtaváltás esetén a tőkék száma hektáronként, a tőtávolság és a sortávolság;”

 (3) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a NÉBIH a telepítést vagy fajtaváltást követően megállapítja, hogy a telepítést vagy a fajtaváltást az engedély 
kiadását megelőzően már elvégezték, akkor a  kérelmezőt a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló  
2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 43/C. §-a szerinti mulasztási bírság megfizetésére kötelezi.”

 (4) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 6. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  MVH által kiadott érvényes telepítési, pótlási, fajtaváltási engedélyek az  engedélyes kérelmére 
visszavonhatóak.
(8) A  hegybíró által kiadott telepítési, fajtaváltási engedély módosítását annak érvényességi ideje alatt 
az engedélyes egy alkalommal kérelmezheti.
(9) A  telepített fajták arányának, valamint a  sor- és tőtávolságnak a  10%-ot meg nem haladó mértékű 
megváltoztatásához nem szükséges az engedély módosítása.”

5. §  A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kérelmek esetében kivágási engedélyt csak a  megyei kormányhivatal, 
fajtaváltási engedélyt csak a NÉBIH helyszíni ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyve alapján lehet kiadni.
(3) A  megyei kormányhivatal, illetve a  NÉBIH a  hegybíró megkeresésének beérkezésétől számított 15 napon 
belül ellenőrzi a  kérelemben szereplő ültetvényt. A  megkeresésnek tartalmaznia kell a  helyszíni ellenőrzés 
kezdeményezésére való utalást és a  kérelem másolati példányát. Az  ültetvény helyszíni ellenőrzéséről szóló 
jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH az ellenőrzést követő 5 napon belül megküldi a hegybíró 
részére.”

6. §  A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A művelet elvégzésének tényét az engedélyesnek a művelet végrehajtását követően 15 napon belül írásban 
be kell jelentenie a  hegybíró részére. A  bejelentés adattartalmát és formátumát a  HNT honlapján teszi közzé. 
A bejelentéshez mellékelni kell az ültetvényleltárt és a szőlőoltvány származási igazolást.
(2) A hegybíró a telepítés, fajtaváltás elvégzéséről szóló, az engedélyes által tett bejelentést és mellékleteit, annak 
beérkezésétől számított 10 napon belül továbbítja a NÉBIH részére.
(3) A  bejelentés kézhezvételét követően a  NÉBIH a  telepítés és fajtaváltás megtörténtét a  vegetációs időszakban 
ellenőrzi.
(4) A NÉBIH az ellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrzést követő 30 napon belül megküldi a hegybíró részére.
(5) Ha a  NÉBIH az  ellenőrzése során megállapítja, hogy a  szőlőültetvényt a  telepítési, fajtaváltási engedélyben 
foglaltaktól eltérően telepítették, a hegybíró tájékoztatása mellett, felszólítja az engedélyest, hogy kezdeményezze 
a telepítési, fajtaváltási engedély módosítását új engedély-kérelem benyújtásával.
(6) A  hegybíró a  NÉBIH ellenőrzési jegyzőkönyve és a  benyújtott engedély-kérelem alapján új engedélyt ad ki, 
valamint rögzíti az új ültetvény adatait a borszőlő ültetvénykataszterben.”

7. §  A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  engedéllyel történt telepítést követően az  illetékes hegybíró, a  NÉBIH által felvett ellenőrzési jegyzőkönyv 
alapján – annak kézhezvételét követő 30 napon belül – az  újratelepítési jog felhasználását az  általa vezetett 
újratelepítési jogok nyilvántartásában rögzíti.”

8. §  A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet a következő 10/A. alcímmel egészül ki:
„10/A. Vásárlás a telepítési jogtartalékba
14/A. § (1) A HNT legkésőbb 2015. augusztus 31-ig vásárlási felhívást tesz közzé a telepítési jogtartalékba történő 
újratelepítési jog vásárlására vonatkozóan. A felhívásban rögzíteni kell a jog vásárlására felhasználandó összeget.
(2) A felhívás alapján újratelepítési jogot adhat el a telepítési jogtartalékba az a természetes személy, jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a  tulajdonában érvényes újratelepítési jog van. 
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Az  értékesítésre kínált újratelepítési jog nem lehet érvényes telepítési engedélyhez kötött, vagy vásárlásból 
származó újratelepítési jog.
(3) Az eladásra kínált újratelepítési jog ellenértékének egységösszege legalább 50 000 forint hektáronként, de nem 
haladhatja meg a 150 000 forintot hektáronként.
(4) Az értékesítési kérelem bírálata során az ellenérték összege:
a) 50 000 forint hektáronként, amennyiben a kérelemben szereplő összes újratelepítési jog nagysága nem haladja 
meg a 0,5 hektárt;
b) 70 000 forint hektáronként, amennyiben a  kérelemben szereplő összes újratelepítési jog nagysága meghaladja 
a 0,5 hektárt;
c) 150 000 forint hektáronként, amennyiben a kérelemben szereplő összes újratelepítési jog nagysága meghaladja 
a másfél hektárt.
14/B.  § (1) Az  újratelepítési jog értékesítése iránti kérelmet a  HNT által rendszeresített és honlapján közzétett 
nyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a  HNT által közzétett értékesítési felhívásban meghatározott 
határidőn belül kell benyújtani a  gazdasági aktát vezető hegybíró részére. A  kérelemnek tartalmaznia kell 
a  kérelmező nevét, MVH ügyfél-azonosító számát és a  gazdasági akta számát, az  eladásra kínált újratelepítési jog 
nagyságát, valamint az újratelepítési jog ellenértékének kifizetéséhez a kérelmező bankszámlaszámát.
(2) A  hegybíróhoz történő személyes benyújtás esetén a  hegybíró nyilvántartásában rögzíti a  kérelem 
benyújtásának időpontját, amelyről a kérelmezőnek igazolást ad.
(3) Az  újratelepítési jog értékesítése iránti kérelmek sorrendjét a  kérelem postai úton történő benyújtása esetén 
a postára adás dátuma, a kérelem személyes benyújtása esetén a benyújtás napja határozza meg.
(4) A  hiánypótolt kérelmek sorrendjét postai úton történő benyújtás esetén a  hiánypótlási beadvány postára 
adásának dátuma, személyes benyújtás esetén a benyújtás napja határozza meg.
(5) A hiánypótolt kérelem személyes benyújtása esetén a hegybíró nyilvántartásában rögzíti a benyújtás időpontját, 
amelyről a kérelmezőnek igazolást ad.
(6) A  HNT telepítési jogot a  felhívásban közzétett összeg erejéig vásárol fel. A  telepítési jog felvásárlási sorrendjét 
a hiánytalan kérelmek sorrendje határozza meg.
14/C.  § Ha az  újratelepítési jog értékesítése iránti kérelem, illetve annak nyomtatványa hiányos, a  hegybíró egy 
alkalommal hiánypótlásra hívja fel a  kérelmezőt. A  kérelmező a  hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított  
15 napon belül köteles a hiánypótlásnak eleget tenni.”

9. §  A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az értékesítési felhívás alapján újratelepítési jogot vásárolhat az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki gazdasági aktaszámmal rendelkezik.”

10. § (1) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 16. § (3) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Ha kérelmező az  alábbi dokumentumok egyikével igazolja, hogy fiatal mezőgazdasági termelő, és a  kérelemhez 
mellékeli)
„e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők inndulásához a 2014. évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján benyújtott kérelemre 
kiadott támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító döntés másolatát,
f ) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2015. évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet alapján benyújtott kérelemre 
kiadott támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító döntés másolatát,”

 (2) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 16. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  kérelmeket a  benyújtás napjának sorrendjében – hiánypótolt kérelmek esetén a  hiánypótlás benyújtásának 
napja szerinti sorrendben – kell jóváhagyni. Abban az  esetben, ha a  telepítési jogtartalékban lévő újratelepítési 
jog mennyisége nem elegendő valamennyi kérelem jóváhagyására, először azok a  kérelmek hagyhatóak jóvá 
a  kérelmek beérkezésének sorrendjében, amelyek tekintetében a  kérelmező az  újratelepítési jog vásárlási 
kérelmével egyidejűleg telepítési engedély iránti kérelmet nyújt be, és vállalja, hogy a  vásárolt jogot annak 
időbeli hatálya alatt, de legkésőbb a  vásárlás borpiaci évét követő második borpiaci év végéig oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel előállított bort adó ültetvény telepítéséhez használja 
fel.
(5) Az  a  természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek olyan 
újratelepítési jog volt a tulajdonában, amely 2006. augusztus 1-jét követő kivágással keletkezett, és a tulajdonában 



18146 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 109. szám 

lévő telepítési jog 2014. augusztus 1-jén telepítési jogtartalékba került, és ez a személy 2014. augusztus 1. és 2014. 
december 31. között a telepítési jogtartalékból telepítési jogot vásárolt, egy alkalommal térítésmentesen igényelhet 
újratelepítési jogot a  telepítési jogtartalékból. Az  ilyen jogon térítésmentesen igényelt újratelepítési jog nagysága 
nem haladhatja meg a jogtartalékba került újratelepítési jog nagyságát.”

11. §  A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelmet a HNT által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon, 
postai úton vagy személyesen, a  HNT által közzétett értékesítési felhívásban meghatározott határidőn belül kell 
benyújtani a  gazdasági aktát vezető hegybíró részére. A  kérelemnek tartalmaznia kell a  kérelmező nevét, MVH 
ügyfél-azonosító számát és a  gazdasági akta számát, a  számlavezető pénzintézet nevét és a  bankszámlaszámát, 
valamint a vásárolni kívánt újratelepítési jog nagyságát.”

12. §  A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  kérelmező az  ellenértéket hiánytalanul, határidőn belül megfizette, úgy a  hegybíró 
a  döntéshozatallal egyidejűleg a  kérelmező részére az  újratelepítési jogot nyilvántartásába bejegyzi, vagy 
az egyesített eljárás során egybefoglalt döntésében a telepítést engedélyezi és az újratelepítési jogot az ügyfélnek 
megítéli. A hegybíró kezdeményezi a HNT-nél az újratelepítési jog telepítési jogtartalékból történő törlését.”

13. §  A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet
a) 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „közétett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg,
b) 4.  § (4)  bekezdés f )  pontjában az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 

igazgatóságának” szövegrész helyébe az  „a talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak” 
szöveg,

c) 6.  § (4)  bekezdésében az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a megyei 
kormányhivatal” szöveg

lép.

15. §  Hatályát veszti a 38/2013. (V. 24.) VM rendelet
a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában az „és MVH ügyfél-azonosító száma” szövegrész,
b) 9. § (3) bekezdése,
c) 11. § (3) bekezdés e) pontjában és 13. § (2) bekezdésében a „vagy oltványiskola művelésére” szövegrész,
d) 14. § (1) bekezdése,
e) 15. § (3) bekezdése,
f ) 17. § (2), (5) és (6) bekezdése,
g) 23. §-a.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 43/2015. (VII. 27.) FM rendelethez

A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az újratelepítési jog nyilvántartás adatai:)
„1. Az  újratelepítési jog tulajdonosának adatai (név, cím, gazdasági akta szám, amennyiben az  ügyfél rendelkezik 
gazdasági aktával, adóazonosító jel, illetve adószám);”
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Az igazságügyi miniszter 13/2015. (VII. 27.) IM rendelete
az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés d) pontjában, valamint
a 2. § tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3b) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a követezőket rendelem el:

1. §  Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a  továbbiakban: Díjrendelet) 9.  §-a 
a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha a szakértőt bíróság rendeli ki, számla kibocsátására köteles szakértő a számlát a kirendelő bíróság székhelye 
szerinti törvényszék nevére és címére állítja ki, függetlenül attól, hogy a  szakértői költséget az  állam vagy a  fél 
előlegezte.”

2. §  A Díjrendelet „A szakértői díj kifizetése” alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő 
kisajátítás esetén a  szakértő előzetes kirendelése során a  kisajátítást kérő által a  kisajátításról szóló 2007.  évi 
CXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Kstv.) 37/D.  §-a alapján előzetesen letétbe helyezendő szakértői költség összege 
ingatlanonként az I. számú melléklet 91. pontja szerinti díj 12,5-szeresének megfelelő összeg.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szakértői költségre a  szakértői díjra vonatkozó szabályokat – a  Kstv. szerinti előzetes 
kirendelésre vonatkozó szabályok figyelembevételével – kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 9. § (5) bekezdés 
nem alkalmazható.”

3. §  A Díjrendelet 16. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E  rendeletnek az  igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 
13/2015. (VII. 27.) IM rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 9.  § (4) és (9a)  bekezdéseit a  Módr. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A  hatálybalépést megelőzően kiállított számla 
ellenértékét a  törvényszék a  számlában szereplő gazdasági esemény teljesítési időpontjában hatályos általános 
forgalmi adó tartalommal köteles kifizetni.”

4. §  A Díjrendelet 9. § (4) bekezdésében a „(2) és (3), valamint a (9)” szövegrész helyébe a „(2)–(3) és (9)–(9a)” szöveg lép.

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

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 313/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/11525-1/2015. számú előterjesztésére – Virlics Liviu Daniel (születési hely, idő: 
Szinérváralja [Románia], 1972. május 3.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04015-3/2015.

A köztársasági elnök 314/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a  alapján – a  belügyminiszter BM/11617-2/2015. számú előterjesztésére – Mucsicska László (más átírással: 
Muchychka Vasil; születési neve: Koroly Vaszily Ivanovics; ukrán névváltoztatás utáni neve: Mucsicska Vaszily 
Ivanovics; születési hely, idő: Mezőterebes [Szovjetunió], 1985. március 19.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04016-3/2015.
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A köztársasági elnök 315/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  belügyminiszter BM/11534-1/2015. számú előterjesztésére – Saplontaí Radu (születési hely, idő: 
Máramarossziget [Románia], 1988. május 16.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04017-3/2015.

A köztársasági elnök 316/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  belügyminiszter BM/11517-1/2015. számú előterjesztésére – Ster Georgeta (születési hely, idő: 
Szamosborhid [Románia], 1964. április 18.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04018-3/2015.
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A köztársasági elnök 317/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a  alapján – a  belügyminiszter BM/11636-2/2015. számú előterjesztésére – Leonescu Constantin (születési hely, 
idő: Lugos [Románia], 1968. március 20.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04019-3/2015.

A köztársasági elnök 318/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a  alapján – a  belügyminiszter BM/11624-2/2015. számú előterjesztésére – Pokorba János (névmódosítás 
előtti neve: Pokorba Iván Vasziljovics; más átírással: Pokorba Ivan; születési hely, idő: Szorospatak [Szovjetunió], 
1977. október 10.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04020-3/2015.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 109. szám 18151

A köztársasági elnök 319/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a  alapján – a  belügyminiszter BM/11653-2/2015. számú előterjesztésére – Bilic Suzana (születési hely, idő: 
Szabadka [Jugoszlávia], 1983. augusztus 21.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04021-3/2015.

A köztársasági elnök 320/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/11657-2/2015. számú előterjesztésére – Plancak Julin (születési hely, idő: Kula 
[Jugoszlávia], 1972. október 3.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04022-3/2015.
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A köztársasági elnök 321/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a  alapján – a  belügyminiszter BM/11656-2/2015. számú előterjesztésére – Kostic Nina (születési hely, idő: 
Beograd [Jugoszlávia], 1983. szeptember 2.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04023-3/2015.

A köztársasági elnök 322/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/11743-2/2015. számú előterjesztésére – Szaponyenko Szergej (névmódosítás 
előtti neve: Szaponyenko Szergej Anatoljevics; más átírással: Saponenko Serhiy; születési hely, idő: Ungvár 
[Szovjetunió], 1980. január 15.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04024-3/2015.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 109. szám 18153

A köztársasági elnök 323/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  belügyminiszter BM/11741-2/2015. számú előterjesztésére – Bortnicsuk Oxána (névmódosítás 
előtti neve: Bortnicsuk Okszáná Volodymyrivná; születési hely, idő: Horodno [Ukrajna], 1992. december 5.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04025-3/2015.

A köztársasági elnök 324/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a  alapján – a  belügyminiszter BM/11738-2/2015. számú előterjesztésére – Pelehács Román (névmódosítás 
előtti neve: Pelehács Román Ivánovics; születési hely, idő: Kistarna [Szovjetunió], 1980. június 20.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04026-3/2015.
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A köztársasági elnök 325/2015. (VII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/11720-2/2015. számú előterjesztésére – Szabó Ivana (más átírással: Sabo Ivana; 
születési hely, idő: Újvidék [Jugoszlávia], 1985. július 12.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. július 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. július 14.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04027-3/2015.

A Kormány 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozata
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 

152.  § (5)  bekezdésében biztosított jogkörében az  1.  mellékletben részletezettek szerint, a  központi költségvetési 
szervek kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványából 56 773 771 ezer forint visszahagyását 
engedélyezi azzal, hogy a  visszahagyott maradványokból 32 785 471 ezer forint további intézkedésig nem 
használható fel, arra kötelezettség nem vállalható;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi
a) a 2014.  évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványokból a  IV. Alapvető Jogok 

Biztosának Hivatala fejezetnél 212 766 ezer forint, a  XI. Miniszterelnökség fejezetnél 4 151 236 ezer forint, 
a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél 3 361 630 ezer forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetnél 758 636 ezer forint és a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél 39 968 167 ezer forint 
2015. június 30. utáni változatlan célú további felhasználását,

b) a 2014.  évi kötelezettségvállalással terhelt, meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 
költségvetési maradványokból a XI. Miniszterelnökség fejezetnél 1 416 734 ezer forint, a XII. Földművelésügyi 
Minisztérium fejezetnél 19 900 ezer forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél 37 279 ezer 
forint felhasználását;

 3. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi 
az 1. és 2. pontban szereplő összegekből a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozathoz 1. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz

ezer forintban

visszahagyásra 
javasolt

további intézkedésig fel 
nem használható 

maradvány
I. Országgyűlés 2 913 211 2 913 211
I-5. Közbeszerzési Hatóság  1 401 735 1 401 735
I-21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 9 500 9 500 0
I-22. Egyenlő Bánásmód Hatóság 5 799 5 799
I-23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 274 902 274 902 0
I-24. Nemzeti Választási Iroda 2 430 697 1 430 697 1 000 000
I-25. Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 1 1
III. Alkotmánybíróság 62 097 62 097
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala                                      125 002 3 259 121 743
V. Állami Számvevőszék                                        276 816 276 816 0
VI. Bíróságok                     2 261 881 2 261 881
VIII. Ügyészség            1 207 808 1 182 921 24 887
X.  Igazságügyi Minisztérium                                      153 766 153 766
XI. Miniszterelnökség           2 015 770 567 434 1 448 336
XI-31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal                             46 675 46 675
XII. Földművelésügyi Minisztérium              6 817 197 2 471 123 4 346 074
XIII. Honvédelmi Minisztérium                                 1 779 1 779
XIV. Belügyminisztérium                                  1 575 164 1 262 012 313 152
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium         15 563 917 6 496 000 9 067 917
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal                               870 821 12 500 858 321
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium                    1 423 620 1 072 331 351 289
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium           4 232 468 3 880 929 351 539
XIX. Uniós Fejlesztések             184 237 184 237
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma             12 110 011 5 035 577 7 074 434
XXX. Gazdasági Versenyhivatal 124 855 124 855
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal                      20 999 12 299 8 700
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia                                   150 376 150 376
XXXIV. Magyar Művészeti  Akadémia                                      344 829 344 829
Összesen: 56 605 933 23 988 300 32 617 633
LXXI. Nyugdíjbizt. Alap  (ONYF) 5 761 5 761
LXXII. Egészségbizt. Alap  (OEP) 162 077 162 077
Mindösszesen 56 773 771 23 988 300 32 785 471

2014. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt költségvetési maradványból

Fejezet

2014. évi 
kötelezettségvállalással 

nem terhelt költségvetési 
maradvány
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2. melléklet az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozathoz
2. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

I Országgyűlés
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 500

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -9 500
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -254 078
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -20 824

V. Állami Számvevőszék
1 Állami Számvevőszék

K5 Egyéb működési célú kiadások -249 972
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -26 844

VIII. Ügyészség
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Fejezeti tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -732 900

XI. Miniszterelnökség
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 150 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 141 599
2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások -1
3 Konzultációk kiadásai

K5 Egyéb működési célú kiadások -295
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

K5 Egyéb működési célú kiadások -30 809
5 Ifjúságpolitikai célok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -12 742
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 015
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2

10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -793

13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -13 214
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -264

18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások -24 851
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 102

25 Önkormányzatok átmeneti támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -59

38 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások -20 047
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -9 167

39 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése
K5 Egyéb működési célú kiadások -577

40 Örökségvédelmi feladatok 
K5 Egyéb működési célú kiadások -287

44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
K5 Egyéb működési célú kiadások -82
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 000

48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
K5 Egyéb működési célú kiadások -265

59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 
K5 Egyéb működési célú kiadások -10 689

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Nemzetpolitika tevékenység támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -10 338
XII. Földművelésügyi Minisztérium

1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 233 729

5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -19 900

20
3 Agrár célelőirányzatok

1 FAO intézmények finanszírozása
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 160 300

7
1

K5 Egyéb működési célú kiadások -65 727
2 Egyéb EU által nem térített kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 105 802
XIII.

Honvédelmi Minisztérium
6 MH Egészségügyi Központ

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 400 000

XIV Belügyminisztérium
1

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 110 000
4 Terrorelhárítási Központ

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 160
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 000

7 Rendőrség
K5 Egyéb működési célú kiadások -78 420
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 114 645
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 351 500

10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 989
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 985

12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 60 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 000

17 Vízügyi Igazgatóságok
K5 Egyéb működési célú kiadások -44 050

20

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
Uniós programok árfolyam-különbözete

Belügyminisztérium igazgatása

Fejezeti kezelésű előirányzatok



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 109. szám 18157

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

1 Ágazati célfeladatok
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 182
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

K5 Egyéb működési célú kiadások -159 512
51 Vízügyi feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -13 060
56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K5 Egyéb működési célú kiadások -235
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 129 809

3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -217 488

5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 100 000

8 Magyar Államkincstár
K5 Egyéb működési célú kiadások -309 866

25
2 Ágazati célelőirányzatok

5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés

K5 Egyéb működési célú kiadások -193 007
3

2
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 300 000

3 Turisztikai célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások -14 717

4 Területfejlesztési feladatok
1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások -65 502
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -7 136

2 Decentralizált területfejlesztési programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -18 743

7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Szervezetátalakítási alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 543 572
4 Nemzetgazdasági programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -159 778

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás

K5 Egyéb működési célú kiadások -121 174
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

K5 Egyéb működési célú kiadások -14 602
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság

K5 Egyéb működési célú kiadások -106 206
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -10 323

8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
K5 Egyéb működési célú kiadások -24 082
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 421

10 Közlekedésbiztonsági Szervezet
K5 Egyéb működési célú kiadások -159
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -115

11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 790
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -640

14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -17 657

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

1 A közösségi közlekedés összehangolása
K5 Egyéb működési célú kiadások -26 004

3
K5 Egyéb működési célú kiadások -63 491

6 Belvízi hajózási alapprogram
K5 Egyéb működési célú kiadások -100

10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programból Megvalósuló Útépítési Projekt 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -131 513

11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások -83

12 Közúti közlekedéssel öszefüggő környezetvédelmi feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások -34 639

18 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 625

33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -20 114
35 Klíma- energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 804

5 Energaifelhasználási hatékonyság javítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -169 853

38 Egyéb feladatok
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 800 000
10

K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000
14

K5 Egyéb működési célú kiadások -395
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -200
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

2 Külképviseletek igazgatása
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 135 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 243 000
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 375 000

4 Egyéb kulturális intézmények
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 298 900

19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

Agrármarketing célelőirányzat

Útdíj rendszerek működtetése 

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

Turisztikai feladatok

Fejezeti kezelésű előirányzatok
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 848
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás
3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások -368 000

5  Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása       

1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -167

23 Sporttevékenység támogatása
5

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200 000

23 Szabadidősport támogatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -300 000

19

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -37 279
26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények  támogatása

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 
19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 167
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 368 000

48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 183

51 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -183
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 000

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1

1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -100

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1 Hittanoktatás támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -52
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

K5 Egyéb működési célú kiadások -17 067
5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

4

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 558
7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 330
9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 450 108
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 530 000

12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -1

62 Nemzeti Civil Alapprogram
K5 Egyéb működési célú kiadások -848

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
1 Központi Statisztikai Hivatal

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 145 400
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 600

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások

11

K6 Beruházások 37 279
0

A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő 
sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges 
egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai

Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális 
programok)

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak 
belső egyházi jogi személye

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak 
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A Kormány 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 
a 17. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján 17 963,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, 
a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, Miniszterelnökséget vezető miniszter, 

belügyminiszter, honvédelmi miniszter, nemzetgazdasági miniszter, külgazdasági és 
külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. június 30.
 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 

1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat 1.  pontjában a „2014. december 31.” szövegrész helyébe a „2015. október 31.” 
szöveg lép.

 4. A fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatban a „2015. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2016. június 30.” szöveg lép.

 5. A kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat 1.  pontjában a „2015. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2016. június 30.” szöveg lép.

 6. A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a  2014–2020. 
évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 2.  pontjában 
az „az  a)  alpont tekintetében 2015. június 30.” szövegrész helyébe az „az a)  alpont tekintetében 2016. június 30.” 
szöveg lép.

 7. Az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének feltárásával, valamint a  település 
ivóvízellátásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló 1817/2013. (XI. 14.) Korm. határozat 5.  pontjában 
a „2015. április 30.” szövegrész helyébe a „2015. december 31.” szöveg lép.

 8. A Gyöngyös és térsége vízellátása vonatkozásában történő vizsgálat lefolytatásáról szóló 1874/2013. (XI. 28.) 
Korm. határozat 3. pontjában a „2015. április 30.” szövegrész helyébe a „2015. december 31.” szöveg lép.

 9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 1.  pontjában a „99 330 ezer forint 
tekintetében 2015. június 30.” szövegrész helyébe a „99 330 ezer forint tekintetében 2015. augusztus 31.” szöveg lép.

 10. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1864/2013. (XI. 19.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat 1. pontjában a „2015. június 30.” szövegrész 
helyébe a  „2015. június 30., a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti 
általános tartalék alcím részére biztosított összeg tekintetében 2015. december 31.” szöveg lép.

 11. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1243/2014. (IV. 10.) Korm. határozatban a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

 12. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1282/2014. (IV. 30.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2015. június 30.” 
szövegrész helyébe a „2016. március 1.” szöveg lép.
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 13. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1307/2014. (V. 13.) Korm. határozatban a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

 14. A nemzeti sírkert részeként védett nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvása és helyreállítása érdekében 
szükséges feladatokról és a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1364/2014. (VI. 30.) Korm. határozat 2.  pontjában a „2015. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2015. augusztus 31.” szöveg lép.

 15. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1405/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. június 30., a  Festetics-
mauzóleum felújítása érdekében biztosított 175,0 millió forint összeg tekintetében 2015. szeptember 30.” szöveg 
lép.

 16. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a  2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat 2. pontjában a „Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ részére átcsoportosított 580,0 millió forint, a  Külgazdasági és 
Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2015. december 31.” szövegrész helyébe a „Forster 
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ részére átcsoportosított 580,0 millió forint összeg 
tekintetében 2015. december 31.” szöveg lép.

 17. A Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról és 
a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1434/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontjában a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg 
lép.

 18. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes 
kormányhatározatok módosításáról, a  pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, valamint a  2013. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat 1. pontjában 
a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. június 30., a  Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának 
támogatása jogcímcsoport javára átcsoportosított 150,0 millió forint tekintetében 2016. június 30.” szöveg lép.

 19. A Kormány egyetért azzal, hogy a  nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozása érdekében 
a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1542/2014. (IX. 24.) Korm. határozat szerint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 3.  Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
jogcímcsoport, K7. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 65,2 millió forint a  K5. Egyéb működési 
célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 20. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1543/2014. (IX. 24.) Korm. határozatban a „416,0 millió forint” szövegrész helyébe a „416,0 millió forint és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetben lévő Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
jogcímcsoport javára átcsoportosított 150,0 millió forint” szöveg lép.

 21. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1546/2014. (IX. 29.) Korm. határozatban a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

 22. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a  pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá 
egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1563/2014. (X. 2.) 
Korm.  határozat 2.  pontjában a „2015. június 30., a  Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átcsoportosított 
összeg tekintetében 2016. június 30.” szövegrész helyébe a  „2015. június 30., a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 
15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 56. Holokauszt emlékévvel kapcsolatos 
kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport, a  2. Fejezeti általános tartalék alcím és a  20. Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ cím részére átcsoportosított összeg tekintetében 2015. december 
31., a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30.” szöveg lép.

 23. A német–magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat 3.  pontjában 
a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. december 31.” szöveg lép.

 24. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő 
intézkedésekről szóló 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 1.  pontjában a „Külgazdasági és Külügyminisztérium 
részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30.” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium 
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részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. január 31., a  Külgazdasági és Külügyminisztérium részére 
átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30.” szöveg lép.

 25. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a  Belügyminisztérium és a  Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról 
és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII. 5.) 
Korm. határozat 2.  pontjában a „XI. Miniszterelnökség fejezet, 22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő 
átcsoportosítás tekintetében 2015. december 31.” szövegrész helyébe a „XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, 
megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti 
általános tartalék alcímet és a  22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítások tekintetében 
2015. december 31.” szöveg lép.

 26. A Kormány visszavonja az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi 
irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-
átcsoportosításokról szóló 1099/2014. (III. 4.) Korm. határozat és a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat szerinti elszámolási 
és visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje módosításáról szóló 1754/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 
2. pontját.

 27. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Tihanyi Alapítvány egyedi támogatása érdekében a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1777/2014. (XII. 18.) Korm. határozat 
szerint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím, 
K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 300,0 millió forintból 255,1 millió 
forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 4. Év közben 
jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton, 
44,9 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt 
előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 28. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
a) 4.  pontjában a „2015. június 30., a  Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, Turisztikai célelőirányzat alcím 

részére átcsoportosított 405,0 millió forintból a Kína és a kelet-közép-európai államok turisztikai szövetségei 
regionális központjának budapesti székhellyel történő felállítása céljára átcsoportosított 55,0 millió forint 
tekintetében 2015. december 31., a Bethlen Gábor Alapba átcsoportosított 1828,2 millió forint tekintetében 
2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. június 30., a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, Turisztikai 
célelőirányzat alcím részére átcsoportosított 405,0 millió forintból a  Kína és a  kelet-közép-európai 
államok turisztikai szövetségei regionális központjának budapesti székhellyel történő felállítása céljára 
átcsoportosított 55,0 millió forint és a Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 
gazdasági társaság részére jogcímcsoportra átcsoportosított 300,0 millió forint tekintetében 2015. december 
31., a Bethlen Gábor Alapba átcsoportosított 1828,2 millió forint tekintetében 2016. június 30.” és

b) 5.  pontjában a  „2015. június 30.” szövegrész helyébe a  „2015. június 30., a  XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím részére átcsoportosított 700,0 millió forint tekintetében 
2015.  szeptember 30., a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok 
és beruházások támogatása jogcímcsoport részére átcsoportosított 2500,0 millió forint tekintetében 
és a  XI.  Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím részére átcsoportosított 284,8 millió forint 
tekintetében 2016. június 30., a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Célelőirányzatok alcím, 6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport 
részére átcsoportosított 263,1 millió forint tekintetében 2016. június 30.”

szöveg lép.
 29. A Festetics-kastély történelmi kastélykertjének megújulásához közvetlenül kapcsolódó beruházás érdekében 

a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1815/2014. (XII. 19.) Korm. határozatban a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. szeptember 30.” szöveg lép.
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 30. Az Esterházy család sírdombjának megközelítését biztosító intézkedések érdekében a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1819/2014. (XII. 19.) 
Korm. határozatban a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. december 31.” szöveg lép.

 31. A fertődi Esterházy-kastély belső kialakításának megváltoztatása érdekében a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1820/2014. (XII. 19.) Korm. 
határozatban a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. december 31.” szöveg lép.

 32. A Mezőtúri református kollégium könyvtárának felújítása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1821/2014. (XII. 19.) Korm. határozatban 
a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. december 31.” szöveg lép.

 33. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1034/2015. (I. 30.) Korm. határozat szerint a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára 
átcsoportosított 200,0 millió forintból 14,5 millió forint a  K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 2,1 millió 
forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton és 183,4 millió forint 
a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

355117 17 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 111,2

XIII. Honvédelmi Minisztérium
2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
K3 Dologi kiadások 637,0
K6 Beruházások 2 785,5

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
K1 Személyi juttatások 533,8
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72,1
K3 Dologi kiadások 579,2
K6 Beruházások 300,0

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 1 500,0
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K1 Személyi juttatások 134,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,0
K3 Dologi kiadások 545,0
K6 Beruházások 285,0

001766 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
K6 Beruházások 150,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Turisztikai feladatok
347784 3 Turisztikai célelőirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások 487,4
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 845,9
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 251,5
K3 Dologi kiadások 902,6

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K1 Személyi juttatások 1 537,3
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 514,5

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Szociális célú humánszolgáltatások

346473 8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék
K1 Személyi juttatások 6,3
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,7
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 429,0

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 218,0

LXV. Bethlen Gábor Alap
4 Alapból nyújtott támogatások

333695 5 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 218,0

XI. Miniszterelnökség
347673 15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

K3 Dologi kiadások 24,0
K6 Beruházások 76,0

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -17 963,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 218,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

347673 15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 100,0
XIII. Honvédelmi Minisztérium

2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 3 422,5
206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 1 485,1

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 500,0
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 1 000,0
001766 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 150,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Turisztikai feladatok
347784 3 Turisztikai célelőirányzat 487,4

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 2 000,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 2 051,8
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19 Szociális célú humánszolgáltatások

346473 8 1 437,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 17 963,0 17 963,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék



18164 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 109. szám 

A miniszterelnök 63/2015. (VII. 27.) ME határozata
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok 
magyar társelnökeinek felmentéséről, valamint új társelnök kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)  
Korm. határozat 3. pontja szerinti jogkörömben eljárva a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján

Altusz Kristófot a Magyar–Román Kisebbségi Együttműködési Szakbizottság ideiglenes elnöki tisztségéből, valamint
Répás Zsuzsannát a  Magyar Román Kisebbségi Együttműködési Szakbizottság, a  Magyar–Szerb Kormányközi 
Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovén Kormányközi 
Kisebbségi Bizottság, a  Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, valamint a  Nemzeti Kisebbségek Jogainak 
Biztosításával foglalkozó Magyar–Ukrán Vegyes Bizottság magyar társelnöki tisztségéből felmentem, egyidejűleg

Kalmár Ferenc Andrást a  Magyar–Román Kisebbségi Együttműködési Szakbizottság, a  Magyar–Szerb Kormányközi 
Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovén Kormányközi 
Kisebbségi Bizottság, a  Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, valamint a  Nemzeti Kisebbségek Jogainak 
Biztosításával foglalkozó Magyar–Ukrán Vegyes Bizottság magyar társelnökévé kinevezem.

 2. A kisebbségi vegyes bizottságok titkári feladatainak ellátását továbbra is a  Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága biztosítja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
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A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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