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III. Kormányrendeletek

A Kormány 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi 
vagyonfelügyelő részletes feladatairól

A Kormány a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 106.  § (1)  bekezdés h) és i)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a  következőket 
rendeli el:

I. FEJEZET

1. A Családi Csődvédelmi Szolgálat általános feladatai

1. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (a továbbiakban: Are. tv.) szabályozott 
adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsSz) központi szerve, a CsSz területi 
szervei és az  általuk kijelölt családi vagyonfelügyelők feladata az  Are. tv.-ben meghatározott adósságrendezési 
eljárások alábbi céljainak elősegítése:
a) méltányos adósságrendezés, az adós és hitelezői érdekeinek közelítésével,
b) az adós és hitelezői közötti konszenzus előtérbe helyezése,
c) együttműködés az eljárás szereplői között,
d) az adós fizetési fegyelmének megkövetelése,
e) az adós, adóstárs pénzügyeinek, gazdálkodásának ellenőrzése,
f ) a bírósági adósságrendezési egyezség és a bírósági határozatok végrehajtásának ellenőrzöttsége,
g) az adós személyi és vagyoni körülményeire alapozó egyediesített adósságrendezés,
h) a visszaélési lehetőségek megelőzése, a kötelezettség megszegésének szankcionálása,
i) szabályozott és dokumentált eljárásrend.

2. § (1) A CsSz központi szerve
a) a  természetes személyek adósságrendezési eljárásaival összefüggésben a  lakosság számára a  tájékoztatási 

feladatokat lát el,
b) kormányzati honlapján közzéteszi az eljárással összefüggő tudnivalókat.

 (2) A  CsSz központi szerve alakítja ki és a  honlapján közzéteszi az  adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez, 
valamint az adatváltozások bejelentéséhez szükséges kérelem és annak mellékletei formanyomtatványait, továbbá 
tájékoztatást ad arról, hogy a formanyomtatványok igénybevétele milyen eljárási cselekményeknél kötelező. A CsSz 
központi szerve a formanyomtatványok (a továbbiakban: űrlap) kitöltéséhez útmutatót is közzétesz.

 (3) A  CsSz központi szerve az  ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek számára 2015. október 1-jétől 
az  űrlapok kitöltéséhez informatikai formai ellenőrzést végző számítástechnikai program elérését teszi lehetővé 
a honlapján.

 (4) A  CsSz központi szerve az  adósságrendezési eljárásban a  kérelmek benyújtásával, a  jogok gyakorlásával és 
a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan a leggyakoribb kérdésekre vonatkozóan rendszeresen információkat 
tesz közzé, közérthető és szemléletes módon mutatja be a hiánypótlásra vonatkozó tudnivalókat.

 (5) A  CsSz központi szerve működteti az  Are. tv. 25.  § (4)  bekezdése és 39.  § (1)  bekezdése szerinti hirdetményi 
rendszert, ide értve az  aktív hirdetményekből történő keresést támogató informatikai segédprogramokat 
is. A  keresőprogram elindításakor figyelmeztetés jelenik meg az  adatok Are. tv. 25.  § (6)  bekezdése és 39.  § 
(4) bekezdése szerinti célhoz kötött felhasználásának követelményéről és a jogosulatlan adatkezelés és adatgyűjtés 
jogkövetkezményeiről.

3. § (1) A  CsSz központi szerve közzéteszi a  CsSz honlapján a  CsSz területi szerveinek nevét, elérhetőségét. A  CsSz 
honlapjára történő hivatkozást a kormányzati honlapon is el kell helyezni.
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 (2) A CsSz központi szerve az igazgatási szolgáltatási díjak, valamint az Are. tv. 88. §-a szerinti nyilvántartásba-vételi díj 
és követeléskezelési díj befizetéséhez a honlapján közzéteszi a kincstári pénzforgalmi számlaszámát.

 (3) Az Are. tv. 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatási feladatokat a CsSz központi szerve látja el, ebből a célból 
a  honlapján közzéteszi a  CsSz központi és területi szervei közötti feladatkör-megosztásra vonatkozó és a  területi 
szervek illetékességének meghatározásához szükséges információkat.

 (4) Az  Are. tv. 11.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti feladatok közül a  papíralapú és az  elektronikus iratnyilvántartásra, 
az  iratok biztonságos tárolására, kezelésére, archiválására a  CsSz központi szerve országosan egységes, integrált 
informatikai rendszert működtet.

 (5) A  CsSz területi szerve látja el az  illetékességébe tartozó ügyekben az  adósságrendezési eljárásban részt vevő 
személyekkel és szervezetekkel történő kapcsolattartás ügyviteli és szervezési feladatait, az  iratok kezelését, 
rendszerezését.

4. §  Ha e  rendelet a  CsSz illetékes területi szervéről rendelkezik, azon az  adósnak, adóstársnak az  adósságrendezési 
eljárás kezdeményezésekor a  lakcímnyilvántartásban szereplő, bejelentett lakóhelye – magyarországi lakóhely 
hiányában magyarországi tartózkodási helye – szerint illetékes területi szervet kell érteni. Ez  a  szabály irányadó 
akkor is, ha az adós lakóhelye vagy magyarországi tartózkodási helye megváltozik.

5. §  A bíróságon kívüli és a  bírósági adósságrendezési ügyek iratanyagának megőrzéséről, digitalizálásáról, 
archiválásáról, valamint az  Are. tv.-ben, más jogszabályban és az  iratkezelési szabályzatban, jogszabályban 
meghatározott határidő elteltével történő selejtezéséről a CsSz illetékes területi szerve gondoskodik.

6. §  Az adósságrendezéssel összefüggő, az Are. tv. 26. §-ában meghatározott kötelezettségeknek az adós, adóstárs általi 
megszegése esetén – az  erre utaló tények, körülmények megjelölésével és a  bizonyítékok csatolásával – a  CsSz 
illetékes területi szervét kell írásban megkeresni. A bírósági eljárás kezdeményezése érdekében a CsSz területi szerve 
intézkedik.

2. Az adósságrendezési nyilvántartással összefüggő feladatok

7. § (1) Az  adósságrendezési nyilvántartásba (a  továbbiakban: ARE nyilvántartás) történő bejegyzés és a  bejegyzett 
adatok javítása, kiegészítése a  CsSz illetékes területi szerve – bírósági adósságrendezési eljárás alatt a  családi 
vagyonfelügyelő – feladata. Az  ARE nyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg szkennelt vagy digitalizált 
formában fel kell tölteni a bejegyzés alapjául szolgáló határozatot vagy más dokumentumot is az ARE nyilvántartás 
dokumentumtárába.

 (2) Az  ARE nyilvántartásba történő bejegyzéssel összefüggő hozzáférési jogosultságokra, az  adatok feltöltésének 
ellenőrzésével, a  hibajavításokkal összefüggő eljárásrendre, az  ARE nyilvántartás adatainak jogszabályban 
meghatározott idő elteltével történő archiválására a CsSz központi szerve módszertani ajánlást ad ki.

 (3) Az ARE nyilvántartásban az adósságrendezési eljárásra, az adósra, adóstársra és az adós mellett az adósságrendezési 
eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettre vonatkozó adatok és a  dokumentumok törlése – a  CsSz 
illetékes területi szervének kezdeményezése alapján – a CsSz központi szervének feladata.

 (4) A  bíróságon kívüli és a  bírósági adósságrendezési eljárásban a  központi hitelinformációs rendszerről 
szóló 2011.  évi CXXII.  törvény (a  továbbiakban: KHR tv.) Melléklet II. fejezet 1.  pont 1.1. és 1.6.  alpontjában 
meghatározott adattartalmat – a  10.  § (3)  bekezdése szerinti eltéréssel – 5 munkanapon belül kell teljesíteni, 
a  központi hitelinformációs rendszert (a  továbbiakban: KHR) működtető pénzügyi vállalkozás által megállapított 
adatszerkezetben.

3. A hitelezők biztosítékaival összefüggő rendelkezések

8. § (1) A hitelezői követelésnek az óvadék tárgyából az Are. tv. 27. §-a alapján történő közvetlen kielégítése esetén
a) bíróságon kívüli adósságrendezés esetén a CsSz adós lakóhelye szerint illetékes területi szervét,
b) bírósági adósságrendezési eljárás esetén a családi vagyonfelügyelőt
kell az óvadék jogosultjának 8 napon belül írásban értesítenie.

 (2) Az értesítésben meg kell jelölni az óvadékkal biztosított követelést, az óvadék tárgyának értékét és az elszámolást 
követően az adóst megillető összeget.
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 (3) Ha az  adós az  elszámolással nem ért egyet vagy az  óvadék tárgyából történő kielégítés jogszerűségét vitatja, 
ezt az  igényét külön peres eljárás keretében érvényesítheti, és erről a  CsSz illetékes területi szervét – bírósági 
adósságrendezés esetén pedig a családi vagyonfelügyelőt – értesíti.

 (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti értesítésre, illetve a (3) bekezdés szerinti eljárás megindítására és jogerős befejezésére 
vonatkozó iratokat az ARE nyilvántartás dokumentumtárába fel kell tölteni.

4. A hatósági nyilvántartásokkal összefüggő rendelkezések

9. §  Az adósságrendezési eljárásra vonatkozó tények – Are. tv. 26. § (5) bekezdésében, valamint 35. § (7) bekezdésében 
említett – közhiteles nyilvántartásokba történő bejegyzése és törlése iránt a CsSz illetékes területi szerve intézkedik.

II. FEJEZET
BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

5. Az adósságrendezés főhitelezőnél történő kezdeményezésével összefüggésben a KHR-be történő 
adatszolgáltatással összefüggő feladatok

10. § (1) A KHR tv. 2. § (1) bekezdés f ) pont 6. alpontja szerinti referenciaadat-szolgáltatói feladatokat a CsSz központi szerve 
a CsSz területi szervei útján látja el.

 (2) A  CsSz központi szerve – az  Are. tv. 17.  § (7)  bekezdése alapján a  KHR részére történő adatszolgáltatás céljából – 
a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás által rendszeresített formanyomtatványt közzéteszi a pénzügyi intézmények 
számára, és ebben tájékoztatást ad a kitöltés technikai feltételeiről is. A formanyomtatványt és az annak kitöltéséhez 
szükséges tudnivalókat a  CsSz központi szerve közzéteszi azon az  internetes felületén is, ahová a  központi 
hitelinformációs rendszerbe történő továbbítás céljából a  pénzügyi intézmények feltöltik az  adósságrendezés 
kezdeményezésével összefüggő adatokat.

 (3) A  pénzügyi intézménytől az  Are. tv. 17.  § (7)  bekezdése alapján kapott adatot a  CsSz referenciaadat-szolgáltatói 
feladatokat ellátó központi szerve elektronikus úton, az  adat beérkezésétől számított 3 munkanapon belül 
továbbítja a  KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás részére, a  KHR tv.-ben meghatározott adattartalommal, 
a  (2)  bekezdésben említett formanyomtatványon és a  KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás által megállapított 
adatszerkezetben.

6. Az adósságrendezés iránti kérelem és mellékleteinek a Családi Csődvédelmi Szolgálat általi 
megvizsgálása

11. § (1) Ha az  adósnak nincs főhitelezője, és az  Are. tv. 22.  § (2)  bekezdése szerint benyújtott kérelmét nem a  lakóhelye 
szerinti CsSz területi szervénél nyújtja be, a területi szerv az adós értesítése mellett haladéktalanul intézkedik az ügy 
áttétele iránt az illetékes CsSz területi szervhez.

 (2) Az adósságrendezés iránti kérelem és mellékletei Are. tv. 22. § (3) bekezdés, és Are. tv. 23. § szerinti megvizsgálását 
a  CsSz illetékes területi szerve végzi, és ő teljesíti az  Are. tv. 23.  § (2)  bekezdése szerinti értesítést a  főhitelező 
pénzügyi intézmény részére – postai úton és egyidejűleg faxon vagy elektronikus úton szkennelve is – továbbá 
postai úton az adósnak is megküldi a vizsgálatok lefolytatásáról szóló igazolást.

 (3) Az Are. tv. 24. §-a szerinti környezettanulmány elvégzésében a természetes személyek adósságrendezési eljárásában 
az  adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott CsSz területi szerv közreműködik, az említett jogszabályban meghatározott eljárásrend 
szerint.

 (4) Ha az adós, az adóstárs a CsSz illetékes területi szervénél írásban bejelenti, hogy az adósságrendezési eljárás iránti 
kérelmet visszavonja, és csatolja az  arra vonatkozó igazolást, hogy erről az  egyéb kötelezetteket is értesítette, 
a CsSz területi szerve az adósságrendezési eljárás iránti kérelem visszavonására vonatkozó kérelmet – az eljárással 
összefüggő iratokkal együtt – haladéktalanul továbbítja az illetékes bírósághoz.

 (5) Ha a CsSz illetékes területi szervének az Are tv. 23. §-a szerinti vizsgálata – így különösen a KHR adatbetekintés vagy 
KHR adatszolgáltatás – azzal az eredménnyel jár, hogy az adós az adósságrendezési eljárás megindítása érdekében 
már korábban másik kezdeményezést is benyújtott, és az  adósságrendezés kezdeményezésének joghatása 
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beállt, a  CsSz területi szerve az  ezt igazoló okiratot az  adósságrendezési eljárással összefüggő iratokkal együtt 
haladéktalanul továbbítja az illetékes bírósághoz.

 (6) A  (4) és (5) bekezdés, továbbá az Are. tv. 25. § (1) bekezdése szerinti esetekben a környezettanulmány elkészítése 
iránt csak akkor kell intézkedni, ha a  bíróság az  adósságrendezési eljárás kezdeményezése iránti kérelmet nem 
utasította el vagy az eljárást megszüntette.

7. A hirdetményi rendszerrel összefüggő feladatok

12. § (1) Az Are. tv. 25. § (4) bekezdése szerinti hirdetményben közzé kell tenni az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi 
szerv nevét, címét, elektronikus és postai elérhetőségét is.

 (2) A 2. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetményi rendszerben a hirdetmények szövegének közzététele, valamint 
– az  adósságrendezés iránti kérelmet elutasító jogerős bírósági végzésre tekintettel – a  hirdetmény szövegének 
a CsSz honlapjáról történő eltávolítása és a korábbi hirdetmény visszavonásáról szóló hirdetmény közzététele iránt 
a CsSz illetékes területi szerve intézkedik.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti hirdetményi állományban az  adósra, adóstársra vonatkozó hirdetmények gyűjtése iránti 
megkereséseket a  jogosultság igazolásával – közigazgatási szerv, bíróság, közjegyző és más jogszabályban 
feljogosított állami vagy önkormányzati szerv esetén a  feladatkör és az  adatkérés jogalapjának megjelölésével – 
a CsSz illetékes területi szervéhez kell benyújtani. A megkeresés teljesítése, illetve a betekintés biztosítása ingyenes. 
A megkeresésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatokat a CsSz területi szerve nyilvántartja.

 (4) Az Are. tv. 25. § (5) bekezdése szerinti archív hirdetményi adatállományban az Are. tv. 29. § (3) bekezdése szerinti 
visszavonó hirdetményt is el kell helyezni, a visszavonó hirdetmény közzétételétől számított 30. napon belül.

 (5) A hirdetményt az archív hirdetményi állományból törölni kell
a) az Are. tv. 25. § (5) bekezdés szerinti 10 éves időszak lejártának utolsó napján,
b) a (4) bekezdésben említett visszavonó hirdetmény archív állományba helyezésétől számított 10 éves időszak 

utolsó napján.
 (6) Az archív hirdetményi állományból történő törlés iránt – a CsSz illetékes területi szerve kezdeményezésére – a CsSz 

központi szerve intézkedik.

8. Folyamatban lévő végrehajtási eljárásokkal és végrehajtáson kívüli zálogértékesítésekkel 
összefüggő feladatok

13. § (1) Az  Are. tv. 28.  § (1), (2) és (4)  bekezdése szerinti, a  végrehajtást foganatosító szerv részére történő bejelentési 
kötelezettség teljesítése a CsSz illetékes területi szervének feladata, amelyet az Are. tv. 25. § (4) bekezdése szerinti 
hirdetmény közzétételével egyidejűleg tesz meg postai úton, és – amennyiben az  adat rendelkezésére áll – 
egyidejűleg faxon és szkennelve elektronikus levélben is.

 (2) A  CsSz illetékes területi szerve az  (1)  bekezdésben meghatározott módon értesítést küld az  Are. tv. 28.  § 
(4)  bekezdése szerint bírósági végrehajtáson kívüli értékesítést végző zálogjogosultnak, kivéve, ha hivatalos 
tudomása van arról, hogy az adós a bejelentést már megtette.

 (3) Az adósságrendezési eljárásban felhívás ellenére részt nem vevő Are. tv. 5. § 18. pontja szerinti egyéb kötelezettel 
szemben az  Are. tv. 28.  § (3)  bekezdése szerint folytatódó végrehajtások során behajtott összegekről szóló 
tájékoztatást a végrehajtást kérő
a) az Are. tv. 4. § (5) bekezdés szerinti követelmények szerint elektronikus úton, vagy
b) postai úton és szkennelt elektronikus levélben vagy faxon küldi meg a CsSz illetékes területi szervének.

 (4) A  (2) bekezdés szerinti értesítésben meg kell jelölni az adós és az egyéb kötelezett természetes személyazonosító 
adatait, és annak az adósságrendezési eljárásnak az ARE nyilvántartás szerinti ügyazonosítóját, amelyben az egyéb 
kötelezett nem élt a részvétel lehetőségével.

9. Intézkedések az adós halála esetén

14. §  Ha az adós az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtását követően meghal és nincs adóstárs, a bíróságon 
kívüli adósságrendezési eljárás félbeszakad, az  adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai fennmaradnak, 
a  jogosult az  óvadékból történő kielégítési jogát nem gyakorolhatja. Az  ügygondnok kirendelése iránt a  CsSz 
illetékes területi szerve keresi meg a bíróságot.
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10. Bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás

15. §  A CsSz illetékes területi szerve a  főhitelező Are. tv. 30.  § (8)  bekezdése szerinti értesítése alapján jegyzi be 
a  bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodással összefüggő adatokat az  ARE nyilvántartásba és tölti fel 
a megállapodást digitalizált formában az ARE nyilvántartás dokumentumtárába.

11. Sikertelen bíróságon kívüli adósságrendezés

16. § (1) A CsSz illetékes területi szerve végzi
a) a bíróságon kívüli adósságrendezés Are. tv. 25. § (2) bekezdése szerinti sikertelen kezdeményezése tényének, 

valamint a  bíróságon kívüli adósságrendezés Are. tv. 31.  §-a szerinti sikertelen lefolytatása tényének 
ARE nyilvántartásba történő bejegyzésével,

b) az  ARE nyilvántartásba történő bejegyzésről az  Are. tv. 31.  § (3)  bekezdésében felsorolt szervezetek, illetve 
személyek értesítésével, valamint

c) a  sikertelenül kezdeményezett vagy a  sikertelenül lefolytatott bírósági adósságrendezés 
következményeképpen az  adós kérelmének, a  kérelem mellékleteinek az  illetékes bíróság részére történő 
megküldésével

összefüggő feladatokat.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a CsSz illetékes területi szerve az Are. tv. 31. és 39. §-a alkalmazásával – a bírósági 

adósságrendezési eljárás megindításával összefüggő hirdetmény közzétételével egyidejűleg – az  adós bírósági 
adósságrendezési eljárás iránti kérelmét és mellékleteit, a  családi vagyonfelügyelő kijelölését tartalmazó okiratot, 
továbbá az  ARE nyilvántartás bejegyzéseiről szóló kivonatot és a  bejegyzés alapjául szolgáló dokumentumokat 
az Are. tv. 31. § (5) bekezdésében meghatározott módon küldi meg az illetékes bíróság részére.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  hirdetményben a  CsSz központi szerv erre a  célra nyitott kincstári számlájának 
számát kell megadni a nyilvántartásba vételi díjak befizetéséhez, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az átutaláskor 
az  adósságrendezési ügy ARE nyilvántartás szerinti ügyazonosítóját és a  befizetés jogcímét kell megadni 
a közlemények rovatban.

III. FEJEZET
BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

12. A családi vagyonfelügyelővel összefüggő szabályok

17. § (1) A  családi vagyonfelügyelő és annak helyettese kijelölése iránt a  CsSz területi szerve intézkedik, ennek során 
figyelembe veszi a  kijelölésre kerülő személyek ügyterhelését. A  családi vagyonfelügyelő kijelöléséről a  bíróság 
számára küldött értesítést a  CsSz illetékes területi szervének vezetője írja alá. Az  értesítésben ügyszámként 
az  adósságrendezési ügy ARE nyilvántartás szerinti ügyazonosító számát kell megadni. A  bíróság számára meg 
kell küldeni a családi vagyonfelügyelő, annak helyettese és a szakmai munkacsoport tagjai összeférhetetlenségi és 
titoktartási nyilatkozatát is.

 (2) A családi vagyonfelügyelő kijelölésével egyidejűleg kell intézkedni a családi vagyonfelügyelő feladatellátását segítő, 
az Are. tv. 14. §-a szerinti szakmai munkacsoport felállításáról is. A szakmai munkacsoport egyidejűleg több családi 
vagyonfelügyelő feladatellátását is támogathatja.

 (3) A családi vagyonfelügyelő és a szakmai munkacsoport tevékenységének közvetlen irányítása a CsSz területi szerve 
vezetőjének feladata, a CsSz központi szerve szakmai felügyelete mellett.

 (4) A  családi vagyonfelügyelő és helyettese kijelöléséről, az  említett személyek közös postai, fax és elektronikus 
levelezési elérhetőségéről, az  adott adósságrendezési ügyre vonatkozó ügyszám megjelölésével a  CsSz területi 
szerve tájékoztatja az  ismert hitelezőket és az  adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb 
kötelezetteket is.

 (5) Az  Are. tv. 12.  § (3)  bekezdés szerinti elektronikus adatszolgáltatás teljesítése a  CsSz illetékes területi szervének 
feladata.
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18. § (1) A családi vagyonfelügyelő és helyettese számára a CsSz területi szerve olyan ügyrendet alakít ki, hogy a helyettes 
a  családi vagyonfelügyelő akadályoztatása esetén jár el önállóan, egyébként a  családi vagyonfelügyelő számára, 
annak irányítása mellett végez előkészítő tevékenységet.

 (2) A családi vagyonfelügyelő visszahívása esetén a helyettes visszahívásáról akkor kell intézkedni, ha
a) a kizárási ok az ő személyével összefüggésben is fennáll,
b) ha a jogszabálysértő tevékenység, illetve a mulasztás az ő tevékenységének is betudható, vagy
c) a helyettes tartósan keresőképtelen vagy más rendkívüli ok miatt nem tudja a feladatát ellátni.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  CsSz területi szerve a  kijelölést visszavonja, és ennek megfelelően módosítja 
az  adott ügyre vonatkozóan a  családi vagyonfelügyelői kijelölést, és azt haladéktalanul megküldi a  bíróságnak, 
az ismert hitelezőknek és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezetteknek.

13. Bírósági adósságrendezési eljárással összefüggő hirdetmény

19. § (1) Az Are. tv. 39. §-a szerinti, a bírósági adósságrendezési eljárás elrendelésével összefüggő hirdetményben közzé kell 
tenni az adós lakóhelye szerinti illetékes CsSz területi szerv elektronikus és postai elérhetőségét is.

 (2) A hirdetmény szövegének a 2. § (5) bekezdése szerinti hirdetményi rendszerben történő közzététele, a hirdetmény 
szövegének a CsSz honlapjáról történő eltávolítása iránt a családi vagyonfelügyelő intézkedik.

 (3) Ha a  bírósági adósságrendezési eljárást a  bíróság megszünteti, a  családi vagyonfelügyelő a  végzés jogerőre 
emelkedésétől számított 8 napon belül intézkedik a  hirdetmény szövegének a  honlapról történő eltávolítása, és 
az archív hirdetményi dokumentum-állományba történő áthelyezése iránt.

 (4) A  bírósági adósságrendezési eljárásban az  Are. tv. 39.  § (1)  bekezdése alapján közzétett hirdetmény CsSz 
honlapról az  Are. tv. 39.  § (3)  bekezdése szerinti öt éves időszak leteltét követő eltávolítása és archív hirdetményi 
adatállományba történő elhelyezése a  családi vagyonfelügyelő – a  családi vagyonfelügyelő megbízatásának 
megszűnését követően a CsSz illetékes területi szerv – feladata.

14. Végrehajtási eljárásokkal összefüggő intézkedések

20. §  A családi vagyonfelügyelő az  Are. tv. 43.  §-a szerinti értesítéssel egyidejűleg a  végrehajtást foganatosító 
hatóságot értesíti, és felkéri arra, hogy 5 napon belül szolgáltasson adatot az adóssal, adóstárssal, kezessel, illetve 
zálogkötelezettel szemben folyamatban lévő, és az  Are. tv. értelmében felfüggesztésre kerülő végrehajtási eljárás 
során lefoglalt vagyonról, követelésekről, az adós részére folyósításra kerülő juttatásokra vonatkozóan a  levonások 
folytatásának leállításáról, az  adós számláira vonatkozóan a  megterhelések leállításáról, a  végrehajtást kérőnek ki 
nem fizethető, a végrehajtói letéti számlán kezelt összegekről, a bírósági letétben kezelt eszközökről és az Are. tv. 
43. §-a alapján foganatosított értékesítésekről.

15. Az adós halála a bírósági adósságrendezés alatt

21. § (1) Ha az  adós meghal és nincs adóstárs, a  családi vagyonfelügyelő az  Are. tv. 42.  § (4)  bekezdése szerinti bejelentés 
kézhezvételétől számítva haladéktalanul értesíti a  hitelezőket arról, hogy a  bírósági adósságrendezési eljárás 
az  adós halála miatt félbeszakadt, de az  adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai a  bíróság döntéséig 
fennmaradnak.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől az óvadékkal biztosított követelés jogosultja az óvadékból történő 
kielégítési jogát nem gyakorolhatja.

 (3) Az  ügygondnok kirendelése iránt a  családi vagyonfelügyelő az  (1)  bekezdés szerinti intézkedésekkel egyidejűleg 
keresi meg a  bíróságot, és tájékoztatást ad a  CsSz központi szervének azon kincstári számlaszámáról, ahonnan 
az ügygondnok díja és a költségtérítése kifizetésre kerül.

 (4) A  bíróság által kirendelt ügygondnok átveszi az  adóst az  adósságrendezési eljárásban megillető értesítéseket, 
küldeményeket, ezeket a  családi vagyonfelügyelő számára bemutatja, de nem jogosult az  adós nevében 
jognyilatkozat megtételére, az adós vagyonával, pénzeszközeivel történő rendelkezésre.
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16. Eljárás megszüntetésének kezdeményezése

22. §  Az Are. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti vagy más olyan esetben, amikor az adósságrendezési kérelem elutasításának 
vagy az adósságrendezési eljárás megszüntetésének van helye,
a) az adósságrendezés iránti kérelem elutasítását a CsSz területi szerve,
b) az adósságrendezési eljárás megszüntetését a kijelölt családi vagyonfelügyelő
kezdeményezi az illetékes bíróságnál.

17. A bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő intézkedések

23. §  A bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő, a  KHR tv. Mellékletének II. fejezet 1.  pont 
1.6. alpontjában meghatározott adatot a családi vagyonfelügyelő haladéktalanul felölti a CsSz központi szerve által 
erre a  célra kifejlesztetett internetes felületre. A  feltöltött adatokat a  CsSz központi szerve 3 munkanapon belül 
továbbítja a  KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a  KHR tv.-ben meghatározott módon, a  KHR-t működtető 
pénzügyi vállalkozás által rendszeresített formanyomtatványon.

IV. FEJEZET
AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB NEMPERES ELJÁRÁSOK

24. § (1) Az Are. tv. 35. alcíme szerinti, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének bírósági 
megállapítására irányuló kérelmet a CsSz illetékes területi szervénél kell előterjeszteni.

 (2) Ha a  bíróság jogerős végzéssel megállapítja a  bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatályának 
megszűnését, az erre vonatkozó adatot a CsSz illetékes területi szerve jegyzi be az ARE nyilvántartásba, és a végzést 
elhelyezi az ARE nyilvántartás dokumentumtárában.

25. §  A 24. §-ban foglaltakat kell alkalmazni az Are. tv. 36. alcíme szerinti, a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya 
megszűnésének bírósági megállapítására irányuló eljárásban is.

26. §  Az Are. tv. 37. alcíme szerinti, az adóst mentesítő határozat hatályon kívül helyezését kezdeményező kérelem esetén 
a bíróság a CsSz területi szervét keresi meg a mentesítő határozattal összefüggő adósságrendezési eljárás iratainak 
megküldése iránt, és határozatát kézbesíti a CsSz területi szervének is.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti 
vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

A Kormány a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 106.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) adós, adóstárs: a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény (a  továbbiakban: 

Are. tv.) 5. § 1. és 5. pontja szerinti természetes személyek;
b) fél lakószoba: a  lakószobának megfelelő ismérvekkel rendelkező helyiség azzal, hogy hasznos alapterülete 

meghaladja a  hat négyzetmétert, tizenkét négyzetméternél azonban nem lehet nagyobb; kettő fél 
lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni;

c) félkomfortos lakóingatlan: a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő ingatlan;

d) hasznos alapterület: a nettó alapterület azon része, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter;
e) közeli hozzátartozó: az Are. tv. 5. § 30. pontja szerinti természetes személy;
f ) lakásbérleti (lakáshasználati) díj: az  adós által a  lakóingatlan használatáért a  bérbeadó, használatba adó 

számára a szerződésben meghatározott rendszerességgel fizetendő díj;
g) lakásbérleti szerződés: a bérlő és a bérbeadó között a bérlő elhelyezésére szolgáló lakóingatlan bérbeadására 

megkötött szerződés;
h) lakáshasználati szerződés: lakáshasználatot biztosító egyéb visszterhes szerződés;
i) lakóingatlan: lakóház, lakás, lakáscélra igazoltan használt üdülőépület zártkerti épület vagy tanya;
j) lakószoba: olyan fűthető, melegpadlóval, ablakkal rendelkező helyiség, amelynek legalább egy két méter 

széles ajtó és ablak nélküli falfelülete van, hasznos alapterülete legalább tizenkét, legfeljebb azonban 
huszonöt négyzetméter; a huszonöt négyzetméter feletti hasznos alapterületet, ha az meghaladja a tizenkét 
négyzetmétert, akkor további lakószobaként, ha pedig meghaladja a  hat négyzetmétert, akkor további fél 
lakószobaként kell figyelembe venni;

k) méltányolható lakásigény: az  Are. tv. 5.  § 40.  pontja és az  e  rendelet szerinti feltételeknek megfelelő 
jellemzőkkel rendelkező, legalább félkomfortos lakóingatlan;

l) nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes 
vetületben számított területe.

2. Méltányolható lakásigény

2. §  Méltányolható a lakásigény, ha a lakóingatlan lakószobáinak száma, hasznos alapterülete, forgalmi értéke a 3. §-ban 
és az 1. mellékletben foglalt feltételeknek megfelel.

3. § (1) A méltányolható lakásigény mértéke az adós és a vele közös háztartásban élő adóstárs, illetve közeli hozzátartozók 
száma alapján a következő:
a) egy személy esetében legfeljebb egy lakószoba;
b) két személy esetén legfeljebb kettő lakószoba;
c) három személy esetén legfeljebb kettő lakószoba és egy fél lakószoba;
d) négy személy esetében legfeljebb kettő lakószoba és két fél lakószoba.

 (2) Minden további személy esetén fél lakószobával nő a méltányolható lakásigény mértéke, azonban az öt lakószobát 
nem haladhatja meg. Ha a  lakásban a  nappali, az  étkező és a  konyha osztatlan közös térben van, és hasznos 
alapterületük meghaladja az ötven négyzetmétert, azt két lakószobaként kell figyelembe venni.

 (3) A  méltányolható lakásigénynek való megfelelés vizsgálata során a  közös háztartásban élők számát a  lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány bemutatásával kell igazolni.

 (4) Gyermektelen házaspár esetében a  méltányolható lakásigény meghatározásánál legfeljebb két – egy 
gyermekes házaspár esetén további egy – születendő gyermeket is figyelembe kell venni, ha a  házaspár erre 
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a  gyermekvállalásra és az  adott lakóingatlanra vonatkozóan a  lakásépítési támogatással vagy a  családok 
otthonteremtési kedvezményével összefüggésben korábban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett, és ezt 
a kötelezettséget még nem tudta teljesíteni.

 (5) A méltányolható lakóingatlan forgalmi értékét az 1. melléklet tartalmazza. Az összegek lakóház esetében a telekárat 
is tartalmazzák. A lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlan meghatározása érdekében az 1. mellékletben 
meghatározott forgalmi értéktől 5%-kal felfelé eltérést kezdeményezhet az adós, ha azt igazolt, kivételes méltánylást 
igénylő egyéni vagy családi körülményei vagy a településrész sajátosságai indokolják.

3. Lakásbérleti (lakáshasználati) díj meghatározása

4. §  Az adós és a vele közös háztartásban élő adóstárs és közeli hozzátartozók lakhatásának biztosítására vonatkozóan 
olyan írásban megkötött lakásbérleti vagy lakáshasználat szerződést lehet figyelembe venni, amely szerint 
a  bérlő a  lakóingatlanba a  közeli hozzátartozóján és az  élettársán kívül más személyt nem fogadhat be, a  lakást 
életvitelszerűen használja, továbbá a bérlő a lakóingatlant vagy annak egy részét albérletbe vagy használatba nem 
adhatja.

5. § (1) A lakásbérleti díjat, illetve a lakás használatáért fizetendő ellenértéket a lakás céljára szolgáló, legalább félkomfortos 
lakóingatlan komfortfokozata, hasznos alapterülete, az  ingatlan állapota és a  települések szerinti elhelyezkedése 
alapján, legfeljebb a  2.  melléklet szerinti összeggel kell figyelembe venni és az  adósságrendezési eljárás során 
elszámolni. Az  elszámolható összeg évente, a  Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves átlagos 
fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben növekszik, először 2016. január 1-jétől.

 (2) Az e §-ban meghatározott mértékektől felfelé eltérést akkor kezdeményezhet az adós, ha azt kivételes méltánylást 
igénylő, igazolt egyéni vagy családi körülmények vagy a településrész sajátosságai indokolják, és az eltérés mértéke 
nem haladhatja meg az 5%-ot.

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez

A méltányolható lakóingatlan forgalmi érték

Lakó- 

szobák 

száma

Lakóingatlan 

hasznos 

alapterületének 

mérete (m2)

Budapesten 

(ezer forintban)

Budapesti 

agglomerációban* 

(ezer forintban)

Megyei jogú városokban és 

azok agglomerációjában** 

(ezer forintban)

Más városokban 

(ezer forintban)

Községekben 

(ezer forintban)

1 <35  8 000  7 200  5 200  5 100 4 000

1,5 35–50 11 250  9 200  7 600  7 000 4 500

2 45–60 12 750 10 200  7 700  7 600 5 500

2,5 55–70 14 750 11 000  9 300  8 100 6 000

3 65–80 17 000 13 000 11 000 10 000 7 000

3,5 75–90 22 000 15 500 14 000 12 000 7 500

4 85–105 26 000 17 500 16 000 13 000 8 500

 * Budapesti agglomeráció alatt a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú mellékletében felsorolt településeket 
kell érteni.
** Megyei jogú városi agglomeráció alatt azokat a településeket kell érteni, amelyek közigazgatási határa a megyei jogú város közigazgatási határától közúton vagy 
vasúton legfeljebb 15 km.
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2. melléklet a 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez

Lakásbérleti díj vagy a lakás használatáért fizetendő ellenérték

méret
lakószobák 

száma

Budapesten 

Ft/m2 

Budapesti 

agglomerációban* 

Ft/m2

Megyei jogú városokban 

és azok agglomerációjában** 

Ft/m2

Más 

városokban 

Ft/m2

Községekben 

Ft/m2

1. <55 m2 1–2 1400*** 1100*** 1100*** 800*** 600***

2. 55–80 m2 2,5–3 1300*** 1000*** 1000*** 700*** 500***

3. 80 m2< 3+ 1100***  900***  900*** 700*** 500***

 * Budapesti agglomeráció alatt a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú mellékletében felsorolt településeket 
kell érteni.
 ** Megyei jogú városi agglomeráció alatt azokat a településeket kell érteni, amelyek közigazgatási határa a megyei jogú város közigazgatási határától közúton vagy 
vasúton legfeljebb 15 km.
*** Az „<55m²” és az „55–80 m²” kategóriák esetében a lakásbérleti díj maximuma a méret határértékre (55 m² illetve 80 m²) az adott kategória és az eggyel nagyobb 
méret kategória Ft/m² értékek számtani átlaga alapján számolt összeg.
Az „55–80 m²” és a „>80m²” kategóriák esetében a lakásbérleti díj maximuma elérheti a méret határértékre (55 m² illetve 80 m²) az adott kategória és az eggyel kisebb 
méret kategória Ft/m² értékek számtani átlaga alapján számolt összeget.

A Kormány 242/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló 2015. évi CVII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében a „Kamara” 
szövegrész helyébe a „Kar” szöveg lép.

2. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „Kamara” szövegrészek helyébe, 11.  § (2)  bekezdésében a  „Kamara” szövegrész 

helyébe, 28. § (4) bekezdésében a „Kamara” szövegrészek helyébe a „Kar”,
b) 11. § (2) bekezdésében a „Kamarában” szövegrész helyébe a „Karnál”,
c) 46/C. § (5) bekezdésében a „Kamarának” szövegrész helyébe a „Karnak”
szöveg lép.
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3. Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének  
és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló  
25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az  önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló 
vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 6.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  végrehajtó helyettesítésére kerül sor, és a  helyettesítés kezdete óta három év már eltelt, 
a helyettesítő végrehajtót átfogó vizsgálat alá kell vonni.”

 (2) Az R1. 19. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:
„12. A Kar jogai és kötelezettségei az ellenőrzésben”

 (3) Az R1.
a) 6. § (1) bekezdésében a „Kamara” szövegrész helyébe a „Kar”,
b) 6. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § 

(2) bekezdésében a „kamara” szövegrész helyébe a „Kar”,
c) 7. § (1) bekezdésében a „kamara iránymutatásaiban” szövegrész helyébe a „Kar iránymutatásaiban”,
d) 7. § (1) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében a „kamara elnöke” szövegrész helyébe 

a „Kar hivatali szervének vezetője”,
e) 8.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (6)  bekezdésében, 34.  § (2)  bekezdésében a „kamara elnökének” szövegrész 

helyébe a „Kar hivatali szerve vezetőjének”,
f ) 16. § (4) bekezdésében a „kamara általa” szövegrész helyébe a „Kar által”,
g) 31. § (4) és (5) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében a „kamarának” szövegrész helyébe a „Karnak”
szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti az R1.
a) 6.  § (2)  bekezdésében, 7.  § (4)  bekezdésében a  „tartós” szövegrész, 7.  § (3)  bekezdésében a  „tartós” 

szövegrészek,
b) 18. § (1) bekezdés c) pontja.

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 243/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központosított 
illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
62/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A foglalkoztató)
„c) az egyéni járulék és a személyi jövedelemadó megállapításához kapcsolódóan a foglalkoztatóval foglalkoztatási 
jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, illetve jogszabály alapján biztosítottnak 
minősülő olyan természetes személyek nyilatkozatát, akiknek vagy akikhez kapcsolódóan a biztosítási jogviszonnyal 
összefüggésben a foglalkoztató kifizetést teljesít (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), valamint a foglalkoztatót 
terhelő közterheket befolyásoló nyilatkozatokat,”
(papír alapon, eredeti példányban, a  megküldött dokumentumok összesítő jegyzékével együtt küldi meg a  Kincstárnak 
legkésőbb az azok beérkezését, átvételét követő harmadik munkanapig.)
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 (2) Az Ávr. 62/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  foglalkoztató által megküldött levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást a  Kincstár a  számfejtésben 
érvényesíti, vagy ha a  levonás, letiltás, közvetlen bírósági felhívás érvényesítése akadályba ütközik, erről 
haladéktalanul értesíti a  foglalkoztatót. Ha a  levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást közvetlenül a  Kincstár 
kapja meg, ennek tényéről haladéktalanul értesíti a  foglalkoztatót és azokat az  okiratban foglaltak alapján 
érvényesíti.”

 (3) Az Ávr. 62/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  foglalkoztató által megküldött levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást a  Kincstár a  számfejtésben 
érvényesíti, vagy ha a  levonás, letiltás, közvetlen bírósági felhívás érvényesítése akadályba ütközik, erről 
haladéktalanul értesíti a  foglalkoztatót. Ha a  levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást közvetlenül a  Kincstár 
kapja meg, ennek tényéről haladéktalanul értesíti a  foglalkoztatót és azokat az  okiratban foglaltak alapján 
érvényesíti.”

2. §  Az Ávr. 62/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62/B.  § (1) Az  illetményszámfejtő programban a  foglalkoztató egyedi adatrögzítés vagy a  Kincstár által 
meghatározott tartalom és struktúra szerinti csoportos adatátadás útján rögzíti
a) a biztosítotti bejelentéshez és az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez szükséges adatokat,
b) a  foglalkoztatott alkalmazási okiratainak adatait, azok adatváltozásait és ehhez kapcsolódóan a  személyi 
jövedelemadó és a  járulékfizetési kötelezettség megállapítására, valamint foglalkoztatási jogviszony esetén 
a korábbi jogviszonyra vonatkozó adatokat,
c) a  számfejtéshez szükséges, alakilag, tartalmilag jogszabálynak megfelelően kitöltött okmányok, bizonylatok 
adatait és mindezek adatváltozásait,
d) a jogviszony megszűnése esetén a jogviszony megszűnéséhez vagy megszüntetéséhez, az okirat előállításához és 
a kapcsolódó elszámoláshoz szükséges adatokat, valamint
e) az olyan levonásokat, amelyek jogosultja a foglalkoztató.
(2) A foglalkoztató
a) a  foglalkoztatott munkából való távolmaradását a  számfejtést befolyásoló munkaidő nyilvántartás vezetéséhez 
kötődően,
b) a mozgóbért annak felmerülésekor
az illetményszámfejtő programban rögzíti úgy, hogy az  annak a  hónapnak a  számfejtése keretében figyelembe 
vehető legyen, amely hónapra tekintettel a személyi juttatás kifizetésre kerül (a továbbiakban: tárgyhavi számfejtés.)
(3) Ha a  tárgyhavi számfejtést követően bekövetkező ok miatt a  korábbi számfejtés módosítása szükséges, ennek 
tényéről a  következő havi számfejtés időpontjáig a  foglalkoztató tájékoztatja a  foglalkoztatottat. A  különbözetet 
legkésőbb a tárgyhót követő hónap személyi juttatásaival egyidejűleg kell számfejteni.
(4) Jogalap nélküli kifizetés esetén a  jogszabály, a  végrehajtható okirat vagy a  foglalkoztatott hozzájárulása 
alapján történő levonásról – ha az más módon nem térült meg és személyi juttatás számfejtésére még sor kerül – 
a foglalkoztató írásban tájékoztatja a Kincstárt. A levonást a Kincstár érvényesíti.
(5) A foglalkoztató az Art. 16. § (4) bekezdése szerinti, a foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettségét 
és az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti, a személyi juttatásokat terhelő, továbbá azokkal összefüggésben felmerülő, 
az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási kötelezettségét és azok önellenőrzését a Kincstár útján teljesíti.”

3. §  Az Ávr. 62/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jogszabályban, illetve az  alapján a  foglalkoztató által meghatározott bérfizetési napon kifizetésre kerülő 
személyi juttatások bruttó összegét, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz és a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásának összegét, az  apákat megillető távolléti díjat és az  azokat terhelő 
levonásokat a  Kincstár a  tárgyhavi számfejtés keretében – a  foglalkoztató által a  62/B.  § alapján rögzített adatok 
alapulvételével – a tárgyhónap utolsó munkanapján állapítja meg.”

4. § (1) Az Ávr. 62/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a személyi juttatások kifizetése teljesítéséhez
a) az  államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti elszámoláshoz szükséges adattartalmú, rovatonként 
legyűjtött fizetési jegyzék összesítőt és levonási összesítőt,
b) foglalkoztatottankénti fizetési jegyzéket és
c) az átutaláshoz szükséges adatállományt
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készít, amelyet legkésőbb a  jogszabályban meghatározott bérfizetési napot megelőző legalább második 
munkanapig elektronikus úton megküld a foglalkoztatónak és – az államháztartás önkormányzati alrendszerében – 
a kifizetést teljesítő szervnek is (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kifizető).”

 (2) Az Ávr. 62/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (2)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti kötelezettségét a  kifizető oly módon teljesíti, hogy az  átutalására 
vonatkozó – a  fizetési számlája terhére teljesítendő, az  illetményszámfejtő programban előkészített – csoportos 
átutalási megbízást benyújtja a  Kincstárnak, illetve a  fizetési számláját vezető hitelintézetnek. E  rendelkezéstől 
a központi költségvetési szerv foglalkoztató kivételével a Kincstárral kötött megállapodás eltérően rendelkezhet.”

5. §  Az Ávr. 62/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kincstár a  személyi juttatások, az  adók és a  járulékok felhasználásáról az  államháztartási számviteli 
kormányrendelet számviteli elszámolásainak megfelelően könyvelési értesítőt készít, amelyet tárgyhavi 
számfejtésnél a  tárgyhónapot követő hónap ötödik munkanapjáig, a  62/C.  § (3)  bekezdése szerinti esetben 
a számfejtés napi zárását követő munkanapon a foglalkoztató rendelkezésére bocsát.”

6. §  Az Ávr. 62/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62/G.  § A  Kincstár a  jogviszony megszüntetésére vagy megszűnésének megállapítására vonatkozó foglalkoztatói 
intézkedés alapján végelszámolást készít, és azt, továbbá a foglalkoztatotti jogviszonyra vonatkozóan jogszabályban 
előírt igazolásokat a  jogviszony megszüntetésének vagy megszűnésének időpontjához igazodóan papír alapon 
megküldi a foglalkoztatónak.”

7. §  Az Ávr. 62/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kincstár az általa készített, az Art. 46. § (1) bekezdése szerinti összesített igazolást és az (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozatok alapján elkészített elszámolást az  annak foglalkoztatott részére történő átadására jogszabályban 
meghatározott határnapot megelőző ötödik munkanapig megelőzően átadja a foglalkoztatónak.”

8. §  Az Ávr. 115/F. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  ellenőrzési jelentés alapján az  ellenőrzött szerv vezetője a  végrehajtásért felelős személyeket kijelölő és 
a  végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készít. Az  ellenőrzött szerv vezetője az  intézkedési terv 
szerinti intézkedéseket köteles az abban meghatározott határidőre végrehajtani és arról a vizsgálatvezetőt írásban 
tájékoztatni.”

9. §  Az Ávr. 181/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A mozgóbér számfejtésére és a helyi önkormányzat foglalkoztató esetében az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti 
bevallási kötelezettség teljesítésére 2015. december 31-éig az  e  rendeletnek a  2015. október 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

10. §  Az Ávr. a következő 181/B. §-sal egészül ki:
„181/B. § (1) A Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, 
a Kincstár, valamint a heves megyei székhelyű helyi önkormányzatok, társulások és az általuk irányított költségvetési 
szervek esetében a 2015 szeptemberére és októberére járó személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó kiadások 
számfejtési feladatai és az ezzel összefüggő kifizetőhelyi feladatok ellátása tekintetében a 62–62/I. §-t a következő 
eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a 62/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti okiratot nem kell megküldeni a Kincstár részére,
b) a foglalkoztatott szervezeti egységének funkcionális bontás számát nem kell megküldeni a Kincstár részére,
c) a 62/B. § (1) bekezdése szerinti megállapodás nem köthető,
d) a fizetési jegyzéken szereplő adatok jogszerűségének ellenőrzésére a foglalkoztató nem köteles,
e) a 62/E. § (1) bekezdése szerinti könyvelési értesítőt a tárgyhavi számfejtés esetében a számfejtés zárását követő 
hónap ötödik munkanapjáig, a 62/C. § (3) bekezdése szerinti esetben a számfejtés napi zárást követő munkanapon 
küldi meg a foglalkoztatónak,
f ) a számfejtés során nem kell alkalmazni a 62/A. § (5) és (6) bekezdését, valamint a 62/B. § (2)–(5) bekezdését,
g) az  Art. 46.  § (1)  bekezdése szerinti összesített igazolást a  helyi önkormányzat és a  társulása esetében 
– a munkáltató megbízásából – a Kincstár írja alá.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti foglalkoztatók a  foglalkoztatott 2015. augusztus 31-ét követő munkából való 
távolmaradását a  számfejtést befolyásoló munkaidő nyilvántartás vezetéséhez kötődően az  illetményszámfejtő 
programban rögzítik úgy, hogy az  annak a  hónapnak a  számfejtése keretében figyelembe vehető legyen, amely 
hónapra tekintettel a személyi juttatás kifizetésre kerül.
(3) Ha a 2015 szeptemberére és októberére járó személyi juttatás tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően 
bekövetkező ok miatt a  korábbi számfejtés módosítása szükséges, ennek tényéről az  (1)  bekezdés szerinti 
foglalkoztatók legkésőbb a  62/C.  § (1)  bekezdése szerinti következő havi számfejtés időpontjáig tájékoztatják 
a  foglalkoztatottat. A  különbözetet legkésőbb a  tárgyhót követő hónap személyi juttatásaival egyidejűleg kell 
számfejteni.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti foglalkoztatók a  2015 szeptembere vagy októbere tekintetében felmerülő mozgóbért 
annak felmerülésekor állapítják meg és az  illetményszámfejtő programban a  számfejtést befolyásoló munkaidő 
nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódóan úgy rögzítik, hogy az a tárgyhavi számfejtés keretében figyelembe vehető 
legyen.”

11. §  Az Ávr.
 1. 1. § 3. pontjában a „költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „jogi személy” szöveg,
 2. 5.  § (4)  bekezdésében az  „a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.” szövegrész 

helyébe az „az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. Az  alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell aláírni, azon a  Kincstár igazolja, hogy 
az  alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt változata megfelel az  alapító okirat módosítások szerinti 
tartalmának.” szöveg,

 3. 13. § (1) bekezdés g) pontjában a „helyettesítés rendjét” szövegrész helyébe a „helyettesítés rendjét (ideértve 
–  a  költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a  tisztség 
ideiglenesen nincs betöltve – az általános helyettesítés rendjét)” szöveg,

 4. 54.  § (6)  bekezdésében a „mindaddig nem” szövegrész helyébe a „nem” szöveg, az „a 61.  § (9)  bekezdése 
szerinti egyeztetés nem történt meg” szövegrész helyébe az „az intézkedés 61/A.  § (5)  bekezdése szerinti 
jóváhagyására nem került sor” szöveg,

 5. 62.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „31.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe az „az Art. 31.  § (2)  bekezdése” 
szöveg,

 6. 62. § (1) bekezdés d) pontjában a „levonások, letiltások” szövegrész helyébe a „levonások, letiltások, közvetlen 
bírósági felhívások” szöveg,

 7. 62. § (1) bekezdés f ) pontjában a „teljesítése,” szövegrész helyébe a „teljesítése és” szöveg,
 8. 62/A.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „letiltások, levonások” szövegrész helyébe a  „levonások, letiltások, 

közvetlen bírósági felhívások” szöveg,
 9. 62/C.  § (3)  bekezdésében a  „foglalkoztató” szövegrész helyébe a  „jogszabályban, illetve az  alapján 

a foglalkoztató” szöveg,
10. 62/D. § (2) bekezdésében a „foglalkoztató” szövegrész helyébe a „kifizető” szöveg,
11. 62/D.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „juttatásokat, a  levonásokat és a  letiltásokat,” szövegrész helyébe 

a „juttatásokat és levonásokat,” szöveg,
12. 62/H.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „foglalkoztatottak jövedelemigazolását” szövegrész helyébe 

a „foglalkoztatottaknak az Art. 46. § (1) bekezdése szerinti összesített igazolását” szöveg,
13. 62/H.  § (3)  bekezdésében az  „elkészített jövedelemigazolást, járulékigazolást” szövegrész helyébe 

az „elkészített, az  Art. 46.  § (1)  bekezdése szerinti összesített igazolást” szöveg, az „A jövedelemigazolást, 
járulékigazolást” szövegrész helyébe az „Az Art. 46. § (1) bekezdése szerinti összesített igazolást” szöveg,

14. 62/I.  § (1)  bekezdésében a  „meghatározott statisztikai és a  központosított illetményszámfejtést érintő” 
szövegrész helyébe a „meghatározott, központosított illetményszámfejtést érintő statisztikai és” szöveg,

15. 115/E. §-ában a „115/D. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „115/D. §-ban” szöveg,
16. 123. § (7) bekezdésében a „d)” szövegrész helyébe az „e)” szöveg,
17. 167/C.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „egységes szerkezetű alapító okirat” szövegrész helyébe az „alapító 

okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata” szöveg,
18. 167/C.  § (5)  bekezdésében a „belül” szövegrész helyébe a „belül, az  (1)–(4)  bekezdésben és a  167/E.  §-ban 

meghatározott dokumentumok egy példányának csatolásával” szöveg, a „Kincstárnak” szövegrészek helyébe 
a „Kincstárhoz” szöveg,
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19. 167/E.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat (módosító okirat), 
valamint a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat,” szövegrész helyébe az „a módosító 
okirat és az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata,” szöveg,

20. 167/J.  § (2)  bekezdés 9.  pontjában a „módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata vagy” 
szövegrész helyébe az  „alapító okirata, módosító okirata és az  alapító okirat módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt változata, továbbá” szöveg,

21. 167/K.  § (2)  bekezdésében az „az alapító okirat módosításáról és az  egységes szerkezetű alapító okiratáról, 
valamint” szövegrész helyébe a „módosító okiratáról, az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt változatáról és” szöveg

lép.

12. § (1) Hatályát veszti az Ávr.
1. 13.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „– ha azt az  alapítás óta módosították, a  hatályos, egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratának –” szövegrész,
2. 62/C. § (2) bekezdésében a „ , letiltásokat” szövegrész,
3. 62/D. § (3) bekezdésében az „a foglalkoztató a  (2) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálat során hibát, eltérést 

tapasztal, vagy” szövegrész,
4. 62/D. § (5) bekezdésében a „ , letiltást” szövegrész,
5. 62/F.  §-ában az  „a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó foglalkoztatók vonatkozásában” 

szövegrész,
6. 115/F. § (2) bekezdés e) pontjában az „ennek keretében a kincstári ellenőrzés során a 115/D. § (1) bekezdés 

d) pontja szerinti javaslatokat, megtett intézkedéseket vagy azok elmulasztásának okát,” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti az Ávr.

1. 62/A. § (2) bekezdés a) pontja,
2. 62/A. § (4)–(6) bekezdése,
3. 62/D. § (2) bekezdés a) pontja,
4. 87. § (3) bekezdése,
5. 181/A. §-a,
6. 181/B. §-a.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2–7. §, a 9. §, a 11. § 10. pontja, a 12. § (1) bekezdés 3. pontja, valamint (2) bekezdés 1–3. és 

6. pontja 2015. november 1-jén lép hatályba.
 (3) A 12. § (2) bekezdés 5. pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 244/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 71.  § (1)  bekezdés a)–c), valamint e)–g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  § 
(7) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában:)
„k) elszámolási kötelezettséggel kapott külső forrás: a vagyonkezelő számára juttatott:
ka) a  közvetlenül vagy közvetve költségvetésből származó forrás, ideértve különösen a  tulajdonosi joggyakorló 
által juttatott – tőkeemelésnek vagy támogatásnak nem minősülő – forrásokat is, amelyek kifejezetten valamely 
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állami vagyonelem (eszköz) létrehozása, felújítása vagy azzal kapcsolatos értéknövelő beruházás érdekében, 
előfinanszírozási céllal vagy pályázati önrész biztosítása céljából kerültek folyósításra,
kb) a  jogszabályban biztosított kizárólagos jog gyakorlásából közvetlen vagy közvetett módon származó bevétel, 
ideértve azt az  esetet is, ha e  bevételt a  kedvezményezett szerződéses vagy más jogcím alapján engedi át 
a vagyonkezelő javára,
kc) azon támogatás, amely után a támogató a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti látvány-
csapatsportok támogatásának adókedvezményét vette igénybe;”

 (2) A Rendelet 1. § (7) bekezdése a következő l)–o) ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában:)
„l) költségvetés: az államháztartás központi alrendszerének költségvetése, a külföldi állam vagy nemzetközi szervezet 
által vagy nevében kezelt költségvetés, valamint az Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetés, pénzalap;
m) kiíró: állami vagyon pályáztatás vagy árverés útján történő értékesítése esetén az  MNV Zrt., a  tulajdonosi 
joggyakorló vagy az  általuk az  értékesítés lefolytatásával megbízott személy, állami vagyon versenyeztetés útján 
történő hasznosítása esetén a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő;
n) kikiáltási ár: legalább az  árverés útján értékesítésre kerülő vagyontárgy vagyonértékelésen alapuló, 
hirdetményben közzétett becsült forgalmi értéke (a  továbbiakban: becsérték) vagy – ha e  rendelet ezt lehetővé 
teszi – annak árengedménnyel csökkentett összege;
o) árverési biztosíték: a  kiíró által megállapított pénzösszeg, melyet az  árverésen való részvétel feltételeként 
az  árverezőnek a  kiíró által megjelölt letéti számlára, az  árverési hirdetményben meghatározott időpontig kell 
átutalnia, vagy a kiírási feltételek szerinti más módon a kiíró részére megfizetnie.”

2. §  A Rendelet 9.  § (12)–(14)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő  
(15)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A központi költségvetési szerv vagyonkezelő köteles harminc napon belül írásban, az érintett ingatlan pontos 
megjelölésével, részletes indokolással ellátva jelezni a  tulajdonosi joggyakorló felé, ha az  általa ellátandó állami 
feladathoz vagy a közvetlen intézményi elhelyezéséhez kilencven napot meghaladóan nem szükséges az  ingatlan 
vagyonkezelése. A  határidő elmulasztása a  szerződés szempontjából a  12.  § (4)  bekezdés c)  pontjában említett 
lényeges kötelezettségszegésnek minősül. A  kötelezettség nem áll fenn, ha a  használat ideiglenes szünetelése 
az állami feladat időszakos ellátása vagy a vagyon értékesítésének előkészítése miatt következett be.
(13) A  tulajdonosi joggyakorló a  (12)  bekezdés alapján tett bejelentéstől számított kilencven napon belül 
megvizsgálja a  vagyonkezelő kérelmét, és – a  (14)  bekezdésben meghatározott esetek, valamint az  állami 
és a  magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés keretében (a  továbbiakban: 
PPP-konstrukcióban) létrehozott, felújított vagy átalakított felépítmények és az  azokhoz tartozó földterületek 
kivételével – az  érintett ingatlan tekintetében a  vagyonkezelővel együtt eljár a  vagyonkezelési szerződés (adott 
ingatlan vonatkozásában történő) megszüntetése és az  ingatlan birtok-átruházása érdekében. A  kilencven napos 
ügyintézési határidőbe nem számít bele az  esetleges hiánypótlás időtartama. A  tulajdonosi joggyakorló birtokba 
vételi késedelme esetén a vagyonkezelő az ingatlan őrzésére és állagának megóvására a megbízás nélküli ügyvitel 
szabályai szerint köteles, valamint jogosult a tulajdonosi joggyakorlótól – annak késedelembe esésétől kezdődően 
felmerült – igazolt, indokolt költségei megtérítését követelni.
(14) A  tulajdonosi joggyakorló nem köteles a  vagyonkezelő (12)  bekezdés alapján tett bejelentésére 
a vagyonkezelési szerződését megszüntetni és az ingatlant birtok-átruházással birtokba venni, ha
a) az  ingatlan költségvetési forrásból megvalósult beruházással érintett, és a  vagyonkezelőt kötelező támogatási 
szerződésből eredően az ingatlan fenntartási kötelezettséggel terhelt,
b) az ingatlan hasznosítási jogviszonnyal terhelt, és a hasznosítási jogviszony
ba) létesítése az Nvtv. 11. § (14) bekezdésével ellentétesen történt,
bb) fenntartása ellentétes a Vtv. 27. § (2) bekezdésében foglaltakkal, vagy
bc) rendes felmondással történő megszüntetése nem lehetséges vagy aránytalan terhet jelentene a  tulajdonosi 
jogok gyakorlójának,
c) az ingatlan tekintetében a vagyonkezelőnek közüzemi tartozása áll fenn,
d) az  ingatlan vonatkozásában az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok, feljegyzett adatok, tények valós 
állapotnak megfelelő rendezése szükséges, kivéve, ha az  ingatlan-nyilvántartásban annak javára szóló bejegyzés 
szerepel, aki a jövőben az ingatlanra feladatellátásához igényt tart,
e) a  vagyonkezelés időtartama alatt a  vagyonkezelő tevékenysége vagy mulasztása következtében az  ingatlant 
környezetkárosodás érte, vagy
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f ) a vagyonkezelő nem tett eleget jogszabályban előírt kötelezettségének.
(15) A  vagyonkezelő a  (12)  bekezdés szerinti bejelentésében köteles felhívni a  tulajdonosi joggyakorló figyelmét 
a  (14)  bekezdésben felsorolt valamely körülmény fennállására, illetve tájékoztatni a  körülmény megszüntetése 
iránti intézkedéséről. A tulajdonosi joggyakorló a (14) bekezdésben meghatározott valamely körülmény fennállása 
esetén – a honvédelmi célt szolgáló ingatlanok tűzszerészeti mentesítését kivéve – köteles felhívni a vagyonkezelőt 
a  körülmény megszüntetésére. A  tulajdonosi joggyakorló az  ingatlan helyzetének rendezését követően 
a vagyonkezelővel együttműködve kilencven napon belül intézkedik a vagyonkezelési szerződés megszüntetése és 
az ingatlan birtok-átruházása érdekében, azzal, hogy a megbízás nélküli ügyvitel szabályai nem alkalmazhatók.
(16) A  központi költségvetési szerv a  működéséhez már nem szükséges, az  államháztartás számviteléről szóló 
kormányrendelet szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz, készlet (e bekezdésben a továbbiakban együtt: ingóság) 
vagyonkezelői jogának megszüntetését írásban jogosult kezdeményezni a tulajdonosi joggyakorlónál. A tulajdonosi 
joggyakorló – a  PPP-konstrukcióban megvalósult fejlesztések során, az  azokhoz kapcsolódóan létrejött vagy 
beszerzett ingóságok kivételével – a  központi költségvetési szerv kezdeményezésétől számított kilencven 
napon belül megvizsgálja, hogy az  ingóság közfeladat ellátása céljából más központi költségvetési szerv számára 
szükséges-e. Ha az  ingóságot közfeladat ellátása céljából más központi költségvetési szerv igényli, akkor arról 
a  tulajdonosi joggyakorló – az  átadó központi költségvetési szerv kezdeményezésétől számított kilencven napon 
belül – tájékoztatja az átadó és átvételt kezdeményező szerveket. Az érintett átadó és átvevő központi költségvetési 
szervek ezt követően az  Nvtv. 11.  § (9)  bekezdése szerint járnak el, azzal, hogy a  tulajdonosi joggyakorló 
tájékoztatásának kézhezvételétől számított kilencven napon belül kötelesek a szerződés megkötésére. Ha az átvevő 
központi költségvetési szerv miatt nem történik meg határidőben a szerződés megkötése, a tulajdonosi joggyakorló 
az átadó központi költségvetési szerv ingóság feletti vagyonkezelői jogát az átadó szerv erre irányuló bejelentésétől 
számított kilencven napon belül megszünteti. Ha nem központi költségvetési szerv igényli az ingóságot közfeladat 
ellátásához, akkor a  tulajdonosi joggyakorló – az  átadó központi költségvetési szerv közreműködésével, a  szerv 
kezdeményezésétől számított kilencven napon belül – intézkedik az érintett ingóság tekintetében a vagyonkezelési 
szerződés megszüntetéséről.”

3. §  A Rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A  vagyonkezelő köteles a  vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal összefüggő terheket viselni, 
valamint – az Nvtv. 11. § (15) bekezdésére figyelemmel – a szükséges felújítási munkákat elvégezni, elvégeztetni. Ha 
jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés eltérően nem rendelkezik, a  tulajdonosi joggyakorló előzetes, írásbeli 
engedélyét köteles kérni
a) a  központi költségvetési szerv vagyonkezelő a  vagyonkezelt eszközön elszámolt értékcsökkenését meghaladó, 
annak értékét növelő beruházáshoz, felújításhoz,
b) a  központi költségvetési szervnek nem minősülő vagyonkezelő (a  továbbiakban: egyéb vagyonkezelő) 
a vagyonkezelt eszközön elszámolt, bármely a számvitelről szóló törvény szerinti beruházáshoz, felújításhoz.
(2) A  beruházás, felújítás értékét az  egyéb vagyonkezelőnek bizonylatokkal – így különösen előzetes tételes 
költségtervvel, számlákkal – kell igazolnia, és arról a  vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon és 
gyakorisággal a  tulajdonosi joggyakorlónak be kell számolnia. A  tulajdonosi joggyakorló jogosult a  beruházás 
helyszínén az  elvégzett munkákat bármikor tételesen ellenőrizni. Az  elszámolás során a  18.  §-ban foglaltakat kell 
alkalmazni.
(3) A  tulajdonosi joggyakorló az  (1)  bekezdés szerinti engedélyt az  erre vonatkozó kérelem beérkezését követő 
hatvan napon belül köteles a kérelmező részére kiadni vagy a kérelmet elutasítani. A határidőbe nem számít bele 
a  kérelmezőhöz intézett hiánypótlási felhívás kiadása (kiegészítő tájékoztatás kérése) és annak teljesítése között 
eltelt idő, továbbá az (5) bekezdés szerinti eljárás ideje.
(4) Ha az  egyéb vagyonkezelő a  vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyonelemen olyan értéknövelő 
beruházást, felújítást kíván végrehajtani, amelynek eredményeként 25 millió forintot meghaladó – a  18.  § 
(3b)  bekezdése szerinti beszámítás útján nem rendezhető – megtérítési igénye merülhet fel, a  tulajdonosi 
joggyakorló (1) bekezdés szerinti engedélye kizárólag a miniszter előzetes jóváhagyásával adható ki.
(5) A  miniszter a  (4)  bekezdés szerinti jóváhagyással kapcsolatos döntését megelőzően beszerzi az  egyéb 
vagyonkezelő által tervezett beruházás, felújítás jellegével és hasznosításának, használatának céljával érintett 
miniszter hozzájárulását, valamint – 500 millió forintot meghaladó megtérítési igény esetén – az államháztartásért 
felelős miniszter véleményét. Az érintett miniszter a hozzájárulását vagy annak indoklással ellátott megtagadását, 
az államháztartásért felelős miniszter írásos véleményét a megkeresés beérkezésétől számított tizenöt napon belül 
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küldi el a  miniszternek. A  miniszter döntését a  tulajdonosi joggyakorló kérelmének beérkezését követő harminc 
napon belül közli a tulajdonosi joggyakorlóval.
(6) A  (4) és (5) bekezdés szerinti eljárás lefolytatása szükséges abban az esetben is, ha a vagyonkezelési szerződés 
alapján a  tulajdonosi joggyakorló előzetes, írásbeli engedélyét az  egyéb vagyonkezelőnek nem kell beszereznie, 
azonban a  vagyonkezelő adott beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó, becsült – a  18.  § (3b)  bekezdése szerinti 
beszámítás útján nem rendezhető – megtérítési igénye a  25 millió forintot meghaladja. Ebben az  esetben 
a  vagyonkezelő tulajdonosi joggyakorlóhoz benyújtott kérelmében kezdeményezi a  miniszter előzetes 
jóváhagyását. A  tulajdonosi joggyakorló a  kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc 
napon belül – a  rendelkezésére álló és a  döntés meghozatalához szükséges iratokat a  kérelemhez mellékelve – 
kezdeményezi a miniszter döntését.
(7) A (4)–(6) bekezdés szerinti eljárás mellőzhető, ha az egyéb vagyonkezelő az (1) bekezdés szerinti engedélyezési 
kérelmében a  vagyonkezelt eszközön elszámolni tervezett, a  számvitelről szóló törvény szerinti beruházáshoz, 
felújításhoz kapcsolódó valamennyi megtérítési igényéről írásban lemond.
(8) Ha a  (4) és (5)  bekezdés szerinti eljárásban hozott döntés alapján az  előzetes írásbeli engedély kiadására nem 
kerül sor, a  tulajdonosi joggyakorló abban az  esetben járulhat hozzá az  egyéb vagyonkezelő által tervezett 
beruházáshoz, felújításhoz, ha az egyéb vagyonkezelő megtérítési igényéről írásban lemond.
(9) Ha a  (6)  bekezdés szerinti eljárásban hozott döntésében a  miniszter a  beruházás, felújítás megvalósítását 
nem támogatja, a  beruházás, felújítás megvalósítására kizárólag abban az  esetben kerülhet sor, ha az  egyéb 
vagyonkezelő a  vagyonkezelt eszközön elszámolni tervezett beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó valamennyi 
megtérítési igényéről írásban lemond.”

4. §  A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Nvtv. 11. § (9) bekezdése szerinti esetben az átruházással a tulajdonosi joggyakorlóval kötött vagyonkezelési 
szerződésben az  új vagyonkezelő a  régi vagyonkezelő helyébe lép. Az  új vagyonkezelő a  jogutódlásról annak 
hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül írásban értesíti a  tulajdonosi joggyakorlót. A  tulajdonosi 
joggyakorló az  értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül elkészíti a  vagyonkezelési szerződés 
módosítását.”

5. § (1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNV Zrt. által a  Vtv. 17.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján vezetett, állami vagyonra vonatkozó 
nyilvántartásban elkülönítve kell nyilvántartani az  MNV Zrt. saját vagyonát, a  rábízott vagyont, valamint 
a tulajdonosi joggyakorlókra rábízott állami vagyont.”

 (2) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti egységes vagyonnyilvántartás érdekében a  tulajdonosi joggyakorlók kötelesek 
adatot szolgáltatni az  MNV Zrt. részére a  rábízott állami vagyonról készített mérlegről, valamint a  mérleg soraival 
megegyező, vagyonelemenkénti tételes adatokról. A nyilvántartás egységessége, pontossága és az adatellenőrzések 
biztosítása érdekében a tulajdonosi joggyakorlók kötelesek az MNV Zrt.-vel együttműködni.”

 (3) A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tulajdonosi joggyakorlók a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a rábízott vagyonuk december 31-i tárgyévi 
állományáról évente egyszer, a tárgyévet követő év június 30. napjáig kötelesek teljesíteni az MNV Zrt. részére.”

6. §  A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § Az  állami vagyon használója, haszonélvezője vagy vagyonkezelője az  erre irányuló szerződéses jogviszony 
megszűnésekor, valamint jogszabályban vagy a  szerződésben meghatározott esetben köteles az  állami vagyon 
értékének az  átvételkor fennálló állapothoz viszonyított különbözetével (csökkenésével vagy növekedésével) 
elszámolni. A  szerződő felek a  jogviszony megszűnéséről rendelkező megállapodásban megállapíthatják 
az elszámolás időpontját is, azzal, hogy azt a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül el kell végezni.”

7. §  A Rendelet 25. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az állami vagyon értékesítésére a vagyonkezelő központi költségvetési szerv javaslatot tehet.
(3) A vagyonkezelő központi költségvetési szerv és az irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetőjének írásbeli 
előzetes egyetértése szükséges az  állami vagyon értékesítése esetén, kivéve, ha az  értékesítés a  vagyonkezelő 
javaslata alapján történik.”
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8. §  A Rendelet 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték alatti vagyontárgy értékesítése esetén az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti feltételnek való megfelelésről az ajánlattevő személy írásban nyilatkozhat.”

9. §  A Rendelet 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  árverési hirdetmény közzétételének – ide nem értve az  elektronikus árverési hirdetményt – legalább 
tizenöt nappal meg kell előznie a  hirdetményben megjelölt árverési időpontot. A  hirdetményt – az  elektronikus 
árverési hirdetmények kivételével – a  32.  § (2)  bekezdésében megjelölt módon, valamint az  elektronikus árverési 
hirdetmények nyilvántartásában kell közzétenni, továbbá az árverés helyszínén, ingatlan esetében – a felépítmény 
nélküli ingatlan kivételével – az  ingatlanon is ki kell függeszteni. Valamennyi árverési hirdetmény közzététele 
időpontjának az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában történő közzététel napját kell tekinteni.”

10. §  A Rendelet a 47. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Elektronikus árverés
Az elektronikus aukciós rendszer működésének általános szabályai
47/A. § (1) A Vtv. hatálya alá tartozó állami vagyont – a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az MNV Zrt. 
elektronikus árverés keretében is értékesítheti.
(2) Az  elektronikus árverés során nem alkalmazandó a  44.  § (2)–(5)  bekezdése, a  45.  § (2)  bekezdése és a  46.  § 
(1)–(6) bekezdése.
(3) Az árverési hirdetmények elektronikus úton történő közzétételére és a vételi ajánlatok elektronikus úton történő 
megtételére az  MNV Zrt. által működtetett, a  világhálón elérhető informatikai rendszer, az  elektronikus aukciós 
rendszer (a továbbiakban: EAR) szolgál.
(4) A  Vtv. hatálya alá tartozó állami vagyon elektronikus árverésére kizárólag az  EAR igénybevételével – az   
MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján – kerülhet sor.
(5) A Vtv. hatálya alá tartozó állami ingatlan értékesítésére – ha törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag az EAR 
útján kerülhet sor.
(6) Az EAR működtetésének felügyeletét a miniszter látja el.
47/B.  § (1) Az  EAR-nak alkalmasnak kell lennie a  Vtv. hatálya alá tartozó állami vagyon licitlépcsővel való 
értékesítésére, valamint az árverési biztosítékok kezelésére.
(2) Az  EAR-nak nyilvános felülettel kell rendelkeznie az  elektronikus árverési hirdetmények közzétételére és 
az árverezők részére a vételi ajánlat megtételére.
(3) Az  EAR-ban végrehajtott minden műveletet – ide nem értve a  hirdetmények nyilvános felületen való 
megtekintését és az azokban való keresését – naplózni kell, biztosítva a műveletet végrehajtó személy azonosítását.
(4) Az  EAR-t a  működtetőnek auditáltatnia kell annak igazolására, hogy az  megfelel a  jogszabályban és 
a  működtetéssel kapcsolatos szabályzatokban meghatározott feltételeknek, továbbá a  rendszer megbízhatóan, 
ellenőrizhetően működik.
(5) Az  EAR üzemeltetése során biztosítani kell az  EAR adatainak megőrzését és biztonságos kezelését, a  nem 
nyilvános adatok védelmét, a  titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését. Az  üzemeltetési feladatot, 
valamint az  elektronikus árverések előkészítését ellátó személyeknek az  adatvédelemre vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével kell az  EAR-ban nyilvántartott adatokat kezelniük. A  feladataik ellátása során megismert 
adatokat kizárólag a feladat ellátásának időtartama alatt, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével jogosultak 
kezelni.
(6) Az  EAR fejlesztésével és az  informatikai alkalmazás üzemeltetésével megbízottak az  e  tevékenységük végzése 
során tudomásukra jutott, az  informatikai alkalmazással és az  értékesítésekkel kapcsolatos adatok tekintetében 
titoktartásra kötelesek. A titoktartási kötelezettség nem érinti az ellenőrzésre jogosított, az auditáló szervezetekkel 
és jogszabályban meghatározott más szervekkel szemben fennálló együttműködési és tájékoztatási, továbbá 
a  közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával kapcsolatos kötelezettséget. A  titoktartási 
kötelezettség az említett tevékenységgel összefüggő jogviszony megszűnését követően is fennmarad.
(7) Az EAR működtetése során biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételeket kell kialakítani és folyamatosan 
biztosítani, a  biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibákat haladéktalanul ki kell javítani, az  üzemeltetési 
hibából adódó károkat fel kell mérni, valamint gondoskodni kell a jogszerű állapot helyreállításáról.
(8) Az  EAR üzemeltetése során az  üzemeltetés vezetője (annak helyettese) és az  informatikai biztonságért felelős 
nem lehet ugyanaz a személy, és nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.
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(9) Az  informatikai rendszer tervezett karbantartási idejéről, valamint az  esetleges üzemzavarról az  üzemeltető 
az EAR honlapján tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza 
az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.
47/C.  § (1) Az  EAR-hoz árverezőként csatlakozhat az  a  személy, aki vagy amelynek képviselője ügyfélkapus 
regisztrációval rendelkezik, azonosítható, a  személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást megadja és 
az árverési felhasználási szabályzatban foglaltakat elfogadja.
(2) Az EAR-ban nem lehet árverező, aki
a) az  árverés eredménye alapján keletkező szerződéskötési vagy vételár fizetési kötelezettségét elmulasztotta, 
az erre okot adó körülmény megállapításának napjától számított egy évig,
b) az  árverés útján megszerzett vagyontárgy átvételét, illetve az  átvétel elmulasztásával kapcsolatban felmerült 
költséget nem térítette meg, az erre okot adó körülmény megállapításának napjától számított egy évig,
c) az MNV Zrt. részére az árverezők elektronikus nyilvántartásának vezetése vagy az elektronikus árverés során hamis 
adatot szolgáltatott, az erre okot adó körülmény megállapításának napjától számított két évig, vagy
d) az MNV Zrt. felé az árverezők elektronikus nyilvántartásának vezetése vagy az elektronikus árverés során hamis 
nyilatkozatot tett, az erre okot adó körülmény megállapításának napjától számított két évig.
47/D.  § (1) Az  elektronikus árverés jogszabályban nem szabályozott előírásait tartalmazó árverési felhasználási 
szabályzatban rendelkezni kell:
a) az árverezői regisztráció feltételeiről és módjáról,
b) az EAR árverezőként történő használatának feltételeiről és módjáról,
c) a licitnapló tartalmáról és megtekinthetőségéről,
d) az üzemzavar esetére irányadó szabályokról,
e) a  felvilágosítás igénylésének és a  panasz bejelentésének lehetőségéről, a  panasszal kapcsolatos eljárásra 
vonatkozó szabályokról.
(2) Az  EAR nyilvános felületén bárki számára ingyenesen elérhető tájékoztatást kell közzétenni az  árverési 
felhasználási szabályzatról, valamint az elektronikus árverezésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről.
(3) Az árverési felhasználási szabályzatot az MNV Zrt. Igazgatósága fogadja el és a miniszter hagyja jóvá.
47/E.  § (1) Az  árverési biztosíték összege – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  árverési tétel kikiáltási árának 
legalább 5%-a, de legfeljebb 25%-a.
(2) Ingóság árverése esetén, ha az  árverési tétel kikiáltási ára nem éri el az  1 millió forintot, árverési biztosíték 
kikötése nem kötelező.
(3) Az  árverező az  árverési biztosíték megfizetésének MNV Zrt. általi visszaigazolását követően jogosult 
a vagyontárgyra vételi ajánlatot tenni az elektronikus árverés során.
(4) Az eredményes árverés lezárását követően az árverési biztosíték a szerződést kötő árverező esetében a vételárba 
beszámításra, a  további árverezőknek pedig az  az ajánlati kötöttség lejártától számított tizenöt napon belül 
visszafizetésre kerül.
(5) Nem jár vissza az árverési biztosíték, ha a szerződés megkötése az árverezőnek felróható, vagy az ő érdekkörében 
felmerült más okból hiúsult meg.
Az elektronikus aukciós rendszer részei
47/F. § Az EAR az alábbi főbb részekből épül fel:
a) az árverezők elektronikus nyilvántartása,
b) az árverési hirdetmények nyilvántartása,
c) az árverési licitnaplók nyilvántartása.
47/G. § (1) Az MNV Zrt. elektronikus nyilvántartást vezet mindazon természetes személyekről, akik a saját nevükben 
vagy jogi személy képviselőjeként eljárva elektronikus árverésen kívánnak részt venni (a továbbiakban: az árverezők 
elektronikus nyilvántartása). A  nyilvántartás arra is kiterjed, hogy a  természetes személy mely jogi személy 
képviseletében jár el.
(2) Az  árverezők elektronikus nyilvántartásába az  a  személy jegyezhető be, aki az  e  rendeletben előírt adatait, 
valamint – személyes adatok tekintetében – az  azok kezelésére vonatkozó hozzájárulást megadta, elfogadta 
az  árverési felhasználási szabályzatot, nem áll a  47/C.  § (2)  bekezdése szerinti kizárás hatálya alatt, továbbá – jogi 
személy esetén – átlátható szervezetnek minősül.
(3) Az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett személy köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett 
változást haladéktalanul bejelenteni. Ha a  nyilvántartásba bejegyzett személy árverésen vesz részt, akkor ezt arra 
vonatkozó nyilatkozatnak kell tekinteni, hogy a  bejegyzéshez vagy az  árverési részvételét megelőző állapothoz 
képest változás nem történt.
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(4) Az árverező az árverésen személyesen vagy törvényes képviselője, illetve a polgári perrendtartásról szóló törvény 
szerinti meghatalmazottja útján vehet részt.
(5) Ha a  nyilvántartásba vételi kérelemben megadott adatokkal kapcsolatban kétség merül fel, vagy az  nem felel 
meg (2)–(4) bekezdésben előírt feltételeknek, az MNV Zrt. a bejegyzést megtagadja.
(6) Az MNV Zrt. kérelemre törli a regisztrált árverezőt a nyilvántartásból.
(7) Az árverezők elektronikus nyilvántartásának adatai nem nyilvánosak.
47/H. § A regisztrált árverező hozzájárulásával az alábbi adatai kezelhetők:
a) a természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, állampolgársága, adóazonosító jele,
b) a jogi személy elnevezése, székhelye, adószáma, valamint a képviselőjének neve, lakóhelye, adóazonosító jele,
c) az EAR árverezőként történő használatához szükséges azonosítója,
d) az árveréssel kapcsolatos iratok kézbesítésére szolgáló elektronikus elérhetősége,
e) az elektronikus árverésből való kizárás alapjául szolgáló magatartás és az eltiltás hatálya.
47/I. § (1) Az árverési hirdetmények nyilvántartása az EAR-on kerül közzétételre.
(2) Az elektronikus árverési hirdetményben fel kell tüntetni:
a) az árverésre kerülő vagyontárgy jellegét, jellemzőit és a rendelkezésre álló adatok szerinti leírását,
b) ingatlan esetében az  ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait, így különösen az  ingatlan címét, helyrajzi számát, 
méretét, megnevezését,
c) az árverésre kerülő vagyontárgyon fennálló jogok és terhek, így különösen az elővásárlási jog tényét,
d) az árverésre kerülő vagyontárgy vagyonkezelőjének megnevezését,
e) ha a vagyontárgy jellege lehetővé teszi, az arról készült képfelvétel(eke)t,
f ) ha a vagyontárgy megtekinthető, a megtekintés helyét és időpontját,
g) az árverés szabályaira vonatkozó legfontosabb információkat, így különösen
ga) a kikiáltási ár, a licitlépcső összegét,
gb) az árverési biztosíték összegét és a befizetésére szolgáló letéti számla számát,
gc) az árverés kezdetének, valamint lezárásának (a licitnapló lezárásának) időpontját,
gd) az árverezőket terhelő ajánlati kötöttségre vonatkozó tájékoztatást,
ge) az árverési biztosítékon felüli vételár befizetésére szolgáló fizetési számlaszámot.
(3) Az  elektronikus árverési hirdetményben az  MNV Zrt. felhívja a  figyelmet arra, hogy az  árverésre kerülő 
vagyontárgyra kizárólag elektronikus úton lehetséges árverezni, továbbá tájékoztatja az  árverezőket arról, hogy 
az MNV Zrt. jogosult az árverést érvényes vételi ajánlat esetén is eredménytelenné nyilvánítani.
(4) Az  elektronikus árverési hirdetmény közzétételének legalább tíz munkanappal meg kell előznie az  árverés 
befejezésének a hirdetményben megjelölt időpontját.
(5) Az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása nyilvános, bárki számára regisztráció nélkül megtekinthető.
47/J.  § (1) Az  EAR nyilvános licitnaplót rögzít. A  licitnapló tartalmazza a  licit megnyitásának és lezárásának 
időpontját, valamint az összes érvényes vételi ajánlatot.
(2) A licitnapló az érkezés sorrendjében a következő adatokkal tartalmazza az érvényes vételi ajánlatokat:
a) a vételi ajánlat összege,
b) az árverező azonosítója,
c) a vételi ajánlat közzétételének időpontja.
(3) Az  EAR a  licitnapló lezárását követően automatikusan archiválja az  elektronikus árverési hirdetmények 
nyilvántartásában az árverési hirdetményt és a hozzá tartozó licitnaplót.
Az elektronikus árverés eljárási szabályai
47/K.  § (1) Az  árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett árverező az  árveréshez tartozó licitnapló 
megnyitásától annak lezárásáig azonosítójának, valamint a vételi ajánlat összegének megadásával elektronikus úton 
vételi ajánlatot tehet az értékesíteni szánt vagyontárgyra. Az elektronikus árverés licitálási szakaszának időtartama 
legalább folyamatos 48 óra.
(2) Az árverés során tett vételi ajánlat nem vonható vissza, az árverező ajánlati kötöttsége az elektronikus árverési 
hirdetményben megjelölt időpontig vagy az árverés eredménytelenné nyilvánításáig áll fenn.
(3) Az  elektronikus árverésen az  árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett (regisztrált), a  47/G.  § 
(2) bekezdésében felsorolt feltételeknek megfelelő személy vehet részt.
47/L.  § (1) Az  árverés során tett vételi ajánlatot az  EAR rögzíti, és egyidejűleg automatikusan közzéteszi 
az árveréshez tartozó licitnaplóban. Nem rögzíti a vételi ajánlatot a rendszer, ha az nem éri el a kikiáltási ár összegét, 
vagy legalább a  licitlépcső összegével nem haladja meg a  kikiáltási árat vagy a  megelőzően közzétett vételi 
ajánlatot.
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(2) A  licitálásnál ezer forintra kerekítve kell az  ajánlatokat megtenni. Az  aktuális legmagasabb ajánlatnál csak 
magasabb összegű ajánlatot lehet tenni, a (3) bekezdésben meghatározott licitlépcső szabályai szerint.
(3) A licitálható vételárösszeget az EAR a megadott licitlépcső szerint automatikusan emeli. A licitlépcső legkisebb és 
legnagyobb értéke
a) 1 millió forintot el nem érő kikiáltási ár esetén legalább 1 ezer, de legfeljebb 30 ezer forint,
b) 1 millió forint és 5 millió forint közötti kikiáltási ár esetén legalább 20 ezer, de legfeljebb 50 ezer forint,
c) 5 millió forint és 20 millió forint közötti kikiáltási ár esetén legalább 50 ezer, de legfeljebb 200 ezer forint,
d) 20 millió forint és 200 millió forint közötti kikiáltási ár esetén legalább 200 ezer, de legfeljebb 500 ezer forint,
e) 200 millió forint és 1 milliárd forint közötti kikiáltási ár esetén legalább 500 ezer, de legfeljebb 2 millió forint,
f ) 1 milliárd forint vagy afeletti kikiáltási ár esetén legalább 2 millió, de legfeljebb 10 millió forint.
(4) Minden önálló elektronikus árverési eljárásban a licitlépcsőt – a (3) bekezdésben meghatározott keretek között – 
az EAR-ban állítja be a rendszert működtető.
(5) Meghosszabbodik a  licitálásra rendelkezésre álló idő az  üzemzavar, illetve rendszerkarbantartás időtartamával, 
oly módon, hogy ha annak időtartama több mint 1 óra vagy az  üzemzavar a  licitálás határidejének lezárását 
megelőző 1 órán belül keletkezik, akkor 24 óra a meghosszabbítás időtartama.
(6) Ha az  árverés lezárásának időpontja előtti öt percben érkezik érvényes vételi ajánlat, az  árverés időtartama 
automatikusan öt perccel meghosszabbodik, ezt az árverés lezárásának újabb időpontjaira is alkalmazni kell.
(7) Ha azonos időpontban legmagasabb összegű vételi ajánlatként azonos összegű kézi és automatikus ajánlat 
érkezik, a  kézi ajánlat minősül nyertes ajánlatnak. Ha legmagasabb összegű vételi ajánlatként azonos időpontban 
több azonos összegű automatikus ajánlat érkezik, nyertes ajánlatnak az  EAR-ban az  automatikus licitajánlatot 
leghamarabb elindító árverező ajánlata minősül.
(8) Az árverés befejezésekor az EAR a licitnaplót automatikusan lezárja és közzéteszi abban a lezárás időpontját.
(9) Az  árverező a  licitnapló lezárását követően eredményes árverés esetén elektronikus értesítést kap az  árverés 
eredményéről és a szerződéskötéshez kapcsolódó egyéb releváns információkról.
47/M.  § (1) Az  árverésre kerülő vagyontárgy árverési vevője a  lezárt licitnapló szerint a  legmagasabb vételi 
ajánlatot tevő árverező, ha pedig képviselőként árverezett, az a személy, akinek a képviseletében ajánlatot tett. Ha 
a  legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverező a szerződéskötési kötelezettségét bármely okból nem teljesíti, akkor 
az MNV Zrt. jogosult a licitnapló szerinti második legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverezővel – illetve a második 
legmagasabb ajánlatot tevő árverezővel való szerződéskötés meghiúsulása esetén a harmadik legmagasabb vételi 
ajánlatot tevő árverezővel – megkötni az adásvételi szerződést.
(2) Az  MNV Zrt. az  árverés befejezését követően felhívja az  árverési vevőt, hogy a  szerződéskötés érdekében 
a  megadott időpontban és helyszínen jelenjen meg, valamint a  vételárnak az  árverési biztosítékon felüli részét 
az MNV Zrt.-nek az árverési hirdetményben foglaltak szerint teljesítse.
(3) Az árverés eredménytelen, ha
a) nem érkezett érvényes vételi ajánlat,
b) nem került sor határidőben a szerződés megkötésére, vagy
c) az árverést az MNV Zrt. az a) és b) pont szerintitől eltérő egyéb okból eredménytelennek nyilvánította.
(4) Eredménytelen árverést követően a 47/N. §-ban és 47/O. §-ban meghatározottak szerinti megismételt árverést 
kell tartani. Ha az  árverést az  MNV Zrt. azért nyilvánította eredménytelennek, mert a  vagyonelem központi 
költségvetési szerv feladatellátásához vagy elhelyezéséhez vált szükségessé, megismételt árverést nem kell tartani.
(5) A  (4) bekezdés szerinti megismételt elektronikus árverések során – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – 
az első árverésre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.
(6) A szerződéskötést vagy a vételárfizetést elmulasztó árverező a megismételt árverésekben nem vehet részt.
Az elektronikus árverésre kerülő vagyontárgyak kikiáltási árai
47/N. § (1) Ha az árverésre kerülő ingatlan árverési tétel kikiáltási ára nem éri el az ötszázmillió forintot,
a) az első és második árverés során a kikiáltási ár legalább az árverési tétel becsértéke,
b) a harmadik árverés során a kikiáltási ár az első és második árverés során alkalmazott kikiáltási ár 90%-a,
c) a negyedik árverés során a kikiáltási ár az első és második árverés során alkalmazott kikiáltási ár 80%-a.
(2) Ha az árverésre kerülő ingatlan árverési tétel kikiáltási ára eléri vagy meghaladja az ötszázmillió forintot,
a) az első és második árverés során a kikiáltási ár legalább az árverési tétel becsértéke,
b) a harmadik árverés során a kikiáltási ár – a miniszter előzetes egyetértésével – az első és második árverés során 
alkalmazott kikiáltási ár 80–100%-a közötti összegben kerül megállapításra.
47/O. § (1) Ingóság elektronikus árverése esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –
a) az első és második árverés során a kikiáltási ár legalább az árverési tétel becsértéke,
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b) a harmadik árverés során a kikiáltási ár az első és második árverés során alkalmazott kikiáltási ár 80%-a.
(2) Értékpapír, üzletrész, gépjármű, nemesfém és műalkotás elektronikus árverése esetén a  kikiáltási ár legalább 
az árverési tétel becsértéke.”

11. §  A Rendelet 54. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 244/2015. 
(IX. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet3.) megállapított 1. § (7) bekezdés k) pontjában és 9/A. §-ában 
foglaltakat a  Rendelet3. hatálybalépését követően benyújtott előzetes írásbeli engedély kiadása iránti kérelmek 
elbírálása, valamint az azok alapján történő elszámolások során kell először alkalmazni.”

12. §  A Rendelet 47/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNV Zrt. elektronikus nyilvántartást vezet mindazon természetes személyekről, akik a  saját nevükben 
vagy más személy képviselőjeként eljárva elektronikus árverésen kívánnak részt venni (a  továbbiakban: 
az árverezők elektronikus nyilvántartása). A nyilvántartás arra is kiterjed, hogy a természetes személy mely személy 
képviseletében jár el.”

13. §  A Rendelet
a) 2/B. § (1) bekezdésében az „állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternél” szövegrész helyébe az „állami 

vagyon felügyeletéért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 2/C.  § (1) és (4)  bekezdésében az „az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter” szövegrész helyébe  

az „a miniszter” szöveg,
c) 2/C.  § (8)  bekezdésében az  „az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek” szövegrész helyébe  

az „a miniszternek” szöveg,
d) 8. § (7) bekezdésében a „9. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „9/A. § (1) bekezdésében” szöveg,
e) 10.  § (1)  bekezdésében és 20.  § (2)  bekezdésében a  „központi költségvetést” szövegrészek helyébe 

a „költségvetést” szöveg,
f ) 12.  § (9)  bekezdésében az „az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe az „a minisztert” szöveg,
g) 14.  § (10)  bekezdésében a „Magyar Államkincstár, Földmérési és Távérzékelési Intézet, valamint a  Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezet” szövegrész helyébe a  „Magyar Államkincstár, a  Földmérési és Távérzékelési 
Intézet, a  céginformációs és az  elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat, valamint a  Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet” szöveg,

h) 24. § (1) bekezdésében a „Vtv. 34. §-a szerinti eljárással lehet értékesíteni” szövegrész helyébe a „Vtv. 34. §-a 
szerinti eljárással lehet értékesíteni, ideértve az elektronikus árverést is” szöveg,

i) 28.  § (2)  bekezdésében az „A pályáztatást” szövegrész helyébe az „Az állami vagyon értékesítésére irányuló 
pályáztatást a kiírónak” szöveg,

j) 45.  § (3)  bekezdésében a  „tulajdonosi joggyakorló vagy az  általa az  értékesítéssel megbízott személy” 
szövegrész helyébe a „kiíró” szöveg,

k) 46.  § (4)  bekezdésében a  „vagyontárgy becsértékét (kikiáltási árát)” szövegrész helyébe a  „vagyontárgy 
kikiáltási árát” szöveg

lép.

14. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. § (7) bekezdés c) pontja, 8. § (2) bekezdése, 9. § (6)–(7) bekezdése, 11. § (6) bekezdése, 
25. § (4) bekezdése, 28. § (1) bekezdése és 44. § (4) bekezdése.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § 2015. október 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011.  évi CLXX.  törvény 25.  § a), c), e), f ), h) és i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő 13–15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„13. jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) a  személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó 
– megszerzett – vagyoni érték (bevétel);
b) az  a  bevétel, amely után az  egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az  egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
14. elismert költség: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj; ha 
a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 
bevételt szerez, a  bevétel csökkenthető a  személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a  bevétel 40%-ával; ha a  mezőgazdasági őstermelő adóévi 
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, 
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá 
a  bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a  bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának 
megfelelő összeggel;
15. befizetési kötelezettség: a  személyi jövedelemadó, az  egyszerűsített vállalkozói adó, a  magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.”

2. §  A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) A  Nemzeti Eszközkezelő a  megvételre felajánlott lakóingatlant a  hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011.  évi 
CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 8. § (1) és (3) bekezdése szerinti feltételek teljesítése esetén, akkor vásárolja 
meg, ha a  hiteladós vagy a  vele egy háztartásban élő hozzátartozója, illetve a  zálogkötelezett vagy a  vele egy 
háztartásban élő hozzátartozója
a) családi pótlékra jogosult és
aa) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján lakásfenntartási támogatásban, 
a  lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, vagy aktív 
korúak ellátására jogosult,
ab) a háztartásában nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
ac) közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján időskorúak járadékában vagy ápolási díjban 
részesül,
c) sajátjogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban – ide nem értve az  ideiglenes özvegyi nyugdíjat –, szülői 
nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, kivéve, ha a nyugellátás folyósítása 
bármely okból szünetel,
d) a családok támogatásáról szóló törvény alapján folyósított gyermeknevelési támogatásban részesül, vagy
e) a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított nyugdíj előtti 
álláskeresési segélyben részesül.
(2) A  Nemzeti Eszközkezelő az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a  megvételre felajánlott 
lakóingatlant akkor is megvásárolja, ha a NET tv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételt teljesítő hiteladós 
vagy a  NET tv. 8.  § (3)  bekezdése szerinti esetben a  zálogkötelezett háztartásának az  egy fogyasztási egységre 
jutó, az  igény benyújtását megelőző hónapra vonatkozó havi jövedelme nem haladja meg az  öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
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(3) A  (2)  bekezdés alkalmazásában fogyasztási egység a  háztartás tagjainak a  háztartáson belüli fogyasztási 
szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) az  első nagykorú személy arányszáma 1,0, azzal, hogy a  gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 
0,2-del növekszik,
b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
d) a harmadik és minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
e) a  fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a  fogyatékos gyermeket a  c) és d)  pont alkalmazásánál 
figyelmen kívül kell hagyni, továbbá
f ) az a) és b) pont szerinti arányszám 0,2-del növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.
(4) A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – a pénzügyi 
intézményhez benyújtott szándéknyilatkozatához csatolja
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a családi pótlékra való jogosultságról a fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak a  szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított 
igazolását és
aa) a  lakásfenntartási támogatásra vagy a  lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatásra való jogosultságról vagy a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről a  lakóingatlan 
fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének a  szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc 
nappal nem régebben kiállított igazolását,
ab) az  aktív korúak ellátására való jogosultságról a  lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának a  szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc 
nappal nem régebben kiállított igazolását,
ac) a  közfoglalkoztatásról a  szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában fennálló foglalkoztatási jogviszonyra 
vonatkozó foglalkoztatási szerződésnek a közfoglalkoztató által hitelesített másolatát;
b) az  időskorúak járadékára, az  ápolási díjra, a  nyugdíj előtti álláskeresési segélyre való jogosultságról 
a lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának, vagy 
a gyermeknevelési támogatás esetén a lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak 
a szándéknyilatkozat benyújtása időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását;
c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az ellátást megállapító határozatot vagy az ellátás évenkénti 
rendszeres emeléséről szóló értesítést, valamint
ca) postai úton történő kifizetés esetén az ellátás átvételét igazoló, a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál 
harminc nappal nem régebbi szelvényt vagy
cb) pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára átutalással történő kifizetés esetén az ellátás jóváírását is igazoló, 
a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebbi számlakivonatot.
(5) A  pénzügyi intézmény a  szándéknyilatkozat Nemzeti Eszközkezelő részére történő továbbításakor 
a  szándéknyilatkozathoz csatolja azt a  nyilatkozatot, hogy a  (2)  bekezdésben foglalt feltételek teljesüléséről szóló 
igazolásokat megkapta, és azok alapján elvégezte a (2) és (3) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálatot.”

3. §  A Rendelet 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a bérbeadó a határozatlan időre kötött bérleti szerződést a NET tv. 23. § i) pontja alapján felmondja, felajánlja 
a bérlőnek, hogy a bérleti szerződés megszűnését követően határozott idejű bérleti szerződést köt a bérlővel a bérlő 
által addig lakott ingatlanra. A  bérlő a  határozott idejű bérleti szerződés megkötésére vonatkozó nyilatkozatát 
a  határozatlan időre kötött bérleti szerződés megszűnését követő 30 napon belül teheti meg. A  határidőt 
megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a bérlő a határidő utolsó napján a bérbeadó székhelyén átadta vagy 
postára adta.”

4. §  A Rendelet 10/A. §-a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  bérlői nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül a  bérbeadó időpontot határoz meg a  határozott 
idejű bérleti szerződés megkötésére (első időpont) és erről a  bérlőt tájékoztatja. A  bérlő egy alkalommal kérheti 
a  szerződéskötési időpont módosítását azzal, hogy annak a  szerződéskötésre vonatkozóan a  bérbeadó által 
meghatározott első időpontot követő 15 napon belüli időpontra kell esnie (második időpont). A második időpont 
jogvesztő határidőnek minősül.
(1b) A határozott idejű bérleti szerződés időtartama a bérlőnek a bérbeadóval szemben fennálló és a határozatlan 
időre kötött bérleti szerződésből fakadó lejárt tartozás összegéhez igazodik, azzal, hogy a bérbeadó által rögzített 
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összeghatártól függően a  határozott idejű bérleti szerződés időtartama 12, 18, 24, vagy – a  2.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában foglaltak teljesülése esetén – 36 hónap lehet.
(1c) A  bérlő a  határozott idejű bérleti szerződés hatályba lépéséig a  határozatlan időre kötött bérleti szerződés 
megszűnése hónapjában fizetendő bérleti díj összegével megegyező összegű használati díjat köteles 
a  bérbeadónak fizetni. Ha a  határozatlan idejű bérleti szerződés a  tárgyév március 1. napja előtt szűnik meg, 
a bérbeadó a használati díjat a tárgyév március 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző 
évi éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben növeli.
(1d) A bérlő nem élhet a határozott idejű bérleti szerződés megkötésének lehetőségével, ha a bérleti szerződésnek 
a 10/C. § (1) bekezdése alapján történő határozatlan idejűvé alakulásától 24 hónap még nem telt el.”

5. §  A Rendelet 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  bérbeadó a  vagyonkezelésében lévő tartalék ingatlanok közül rendelkezik üres tartalék ingatlannal, 
akkor az  (1) és (1b)  bekezdés szerinti határozott idejű bérleti szerződést a  bérlő által addig lakott lakóingatlan 
helyett a  vagyonkezelésében lévő, üres tartalék ingatlanra is megkötheti a  bérlővel, ha a  tartalék ingatlan bérleti 
díja és fenntartásának költségei a bérlő számára alacsonyabb terhet jelentenek, mint az általa addig lakott ingatlan 
fenntartása.”

6. §  A Rendelet 10/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a bérlő bérbeadóval szemben fennálló, lejárt tartozásainak összege az adósságkezelési és együttműködési 
megállapodás megkötésekor meghaladja a harmincezer forintot, akkor a tartozáselismerő nyilatkozatot közjegyzői 
okiratba kell foglalni, amelynek költsége a bérbeadót terheli.”

7. §  A Rendelet 10/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adósságkezelési és együttműködési megállapodás kötelező tartalmi eleme, hogy a bérlő
a) a  bérbeadóval szemben fennálló, lejárt esedékességű jogcímenként megjelölt tartozásainak megfizetését 
a határozott idejű bérleti szerződés lejártáig vállalja,
b) pénzügyi helyzetének rendezése érdekében vállalja, hogy együttműködik a  bérbeadóval, illetve a  Segítő 
Szervezettel, különösen abban, hogy
ba) ha álláskeresőnek minősül, elfogadja a felajánlott közfoglalkoztatást,
bb) hozzájárul ahhoz, hogy a  Segítő Szervezet, illetve a  képviseletében eljáró személy megismerhesse 
az  adósságaira vonatkozó adatokat, információkat, és azokat a  határozott idejű bérleti szerződés 10/C.  § 
(1) bekezdése alapján történő határozatlan időtartamúvá alakulásáig vagy az ingatlan 10/C. § (2) bekezdése szerinti 
visszaadásáig nyilvántartsa,
bc) részt vesz az adósságkezelési programban,
bd) vállalja a Segítő Szervezettel és az annak képviseletében eljáró személlyel az együttműködést.”

8. §  A Rendelet 10/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  bérlő a  határozott idejű bérleti szerződés fennállása alatt – a  Segítő Szervezet támogatásával  – 
kezdeményezheti a  bérbeadónál, hogy az  általa addig lakott lakóingatlanra kötött határozott idejű lakásbérleti 
szerződést szüntessék meg azzal, hogy a bérbeadó vagyonkezelésében lévő üres tartalék ingatlanra határozott idejű 
bérleti szerződést kötnek. A  csereingatlanra kötött határozott idejű bérleti szerződés megszűnésének időpontja 
megegyezik a  megszüntetett határozott idejű bérleti szerződés szerződéskötéskor rögzített megszűnésének 
időpontjával. A  csereingatlanra kötött bérleti szerződés nem érinti a  bérlő adósságkezelési és együttműködési 
megállapodásból fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Bérlőtársak csak együttesen kezdeményezhetik 
a  csereingatlanra történő szerződéskötést, vagy ha az  egyik bérlőtárs nem kíván a  csereingatlanra szerződést 
kötni, akkor az általa addig lakott ingatlanra kötött határozott idejű bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó 
megállapodást – elhelyezési igény nélkül – alá kell írnia.”

9. §  A Rendelet 10/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/C.  § (1) A  10/A.  § (1)–(2)  bekezdése alapján kötött határozott idejű bérleti szerződés határozatlan időtartamú 
bérleti szerződéssé alakul át a határozott idő elteltével, és a bérbeadó nem intézkedhet a bérlő által lakott ingatlan 
kiürítése iránt, ha a bérlő a bérleti idő lejárta után az általa lakott ingatlant tovább használja, és az alábbi feltételek 
valamelyike fennáll:
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a) a  bérlő a  lakbérfizetési és az  adósságkezelési és együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségének 
eleget tett, vagy
b) a  Segítő Szervezet javaslata alapján a  bérlő méltánylást érdemlő élethelyzete a  bérlő ingatlanban maradását 
indokolja, és a bérlő maradéktalanul eleget tett a határozott idejű bérleti szerződésből eredő kötelezettségeinek.
(2) A  bérlő köteles – az  (1)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  bérleti szerződés megszűnését követő 
15  napon belül az  ingatlanból kiköltözni, és azt a  bérbeadónak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
visszaadni. Önkéntes átadás hiányában a  bérbeadó a  10.  §-ban foglaltak alapján intézkedik az  ingatlan kiürítése 
iránt.”

10. §  A Rendelet 10/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/D. § (1) A bérbeadó a megüresedett tartalék ingatlanokat bérbeadás útján hasznosítja.
(2) A bérbeadó a vagyonkezelésében lévő megüresedett, bérbeadás útján történő hasznosításra alkalmas tartalék 
ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig a honlapján és annak a települési önkormányzatnak a hirdetőtábláján 
közzéteszi, amelynek a közigazgatási területén a tartalék ingatlan található.”

11. §  A Rendelet 10/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az  a  természetes személy is, aki saját maga vagy akinek a  vele egy 
háztartásban elő hozzátartozója
a) a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, akire tekintettel családi pótlékra jogosult és
aa) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján lakásfenntartási támogatásban vagy 
a  lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, vagy aktív 
korúak ellátására jogosult,
ab) a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
ac) közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján időskorúak járadékában vagy ápolási díjban 
részesül,
c) sajátjogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban – ide nem értve az  ideiglenes özvegyi nyugdíjat –, szülői 
nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, kivéve, ha a nyugellátás folyósítása 
bármely okból szünetel,
d) a családok támogatásáról szóló törvény alapján folyósított gyermeknevelési támogatásban részesül,
e) a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított nyugdíj előtti 
álláskeresési segélyben részesül,
f ) olyan jelzáloghitel- vagy lízingdíj hátralékkal rendelkezik, vagy olyan végrehajtási eljárás van ellene folyamatban, 
amelyre tekintettel a  pénzügyi intézmény a  jelzáloghitelt vagy a  lízingszerződést felmondta, vagy az  említett 
személyek ellen olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, amelyben a  lakóhelyül szolgáló lakóingatlant 
lefoglalták, vagy
g) az f ) pont szerinti adós hitel- vagy lízingdíj tartozásáért helytállni köteles adóstárs, dologi kötelezett vagy kezes.”

12. §  A Rendelet 10/E. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az igénybejelentésre való jogosultság (2) bekezdés szerinti feltételeit a 2. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, 
illetve a  (2)  bekezdés f ) és g)  pontjában említett esetekben a  hitel- vagy lízingszerződés felmondásával vagy 
a végrehajtási eljárásban hozott határozat bemutatásával kell igazolni.
(2b) A (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szociálisan rászorult igénybejelentő természetes személynek
a) nem lehet a tulajdonában ingatlan, vagy ha van a tulajdonában ingatlan, akkor az haszonélvezeti vagy özvegyi 
joggal terhelt,
b) nem állhat fenn ingatlanon haszonélvezeti vagy özvegyi joga, vagy
c) a  tulajdonában álló vagy haszonélvezeti vagy özvegyi jog alapján általa használt ingatlan már nem felel meg 
a  benne lakó személyekre számítandó méltányolható lakásigénynek, ha az  igénybejelentő és a  házastársa, 
bejegyzett élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermeke, örökbefogadó, 
mostoha- vagy nevelőszülője vagy testvére is az adott ingatlanban lakna.
(2c) Ha az  igénybejelentéskor a  természetes személynek bérleti szerződése áll fenn önkormányzati vagy állami 
tulajdonban lévő ingatlanon, akkor tarthat igényt tartalék ingatlanra, ha nincs az  igénybejelentéskor a  bérelt 
ingatlanra vonatkozóan
a) a bérbeadójával szemben fennálló tartozása és ezt a bérbeadója által kiállított igazolással igazolja,
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b) közműtartozása, vagy a tartozás megfizetéséről a közmű szolgáltatóval megállapodott és ezt igazolja a Nemzeti 
Eszközkezelő felé,
c) társasházi közös költség tartozása, és ezt a  közös képviselő vagy az  intézőbizottság elnöke által kiállított 
igazolással igazolja,
továbbá vállalja, hogy az  igénybejelentéskor fennálló bérleti szerződését legkésőbb a  tartalék ingatlan 
birtokbaadásáig megszünteti.”

13. §  A Rendelet 10/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha ugyanarra a  tartalék ingatlanra a  befogadási időszak alatt több igénybejelentés érkezik, a  bérbeadó 
– az a)–e) pontban meghatározott sorrend figyelembevételével – azzal köt bérleti szerződést,
a) aki a (2) bekezdés f ) vagy g) pontja szerinti feltételnek megfelel,
b) aki a bérbeadóval már bérleti jogviszonyban áll,
c) aki a  tartalék ingatlan fekvésével azonos helyen lakóhellyel rendelkezik, és a  (2)  bekezdés a), b), c), d) vagy 
e) pontja szerinti feltételnek megfelel,
d) aki vagy akinek a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a közös háztartásukban több, családi pótlékra jogosult 
gyermeket nevel,
e) akinek az  igénybejelentését a bérbeadó a befogadási időszakban korábban kézhez vette, azzal, hogy az azonos 
napon beérkező igénybejelentések között a bérbeadó közjegyző által hitelesített sorsolással dönt.”

14. §  A Rendelet 10/E. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nem köthet a  10/D.  § (2)  bekezdése alapján meghirdetett tartalék ingatlanra lakásbérleti szerződést 
az a természetes személy, akinek a Nemzeti Eszközkezelővel szemben – korábban fennálló, de már megszűnt bérleti 
szerződésből fakadó – lejárt tartozása áll fenn.”

15. §  A Rendelet 10/F. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A bérbeadó a lakásbérleti szerződést felmondhatja, ha a bérlő a tartalék ingatlanra benyújtott igénybejelentés 
során, illetve a  lakásbérleti szerződés megkötése érdekében hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú iratokkal, 
nyilatkozatokkal a bérbeadót megtévesztette.”

16. §  A Rendelet 10/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/G. § (1) Ha a bérlő az általa lakott ingatlant olyan műszaki ok vagy hiba fennállása miatt nem tudja használni, 
amelynek elhárítására a NET tv., az Ltv. vagy a lakásbérleti szerződés alapján a bérbeadó vagy a bérlő köteles lenne, 
a bérbeadó a rendelkezésére álló üres tartalék ingatlanban ideiglenes elhelyezést biztosíthat a bérlő számára. Ebben 
az  esetben az  addig lakott ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony szünetel. A  bérbeadó és a  bérlő az  ideiglenes 
elhelyezést biztosító tartalék ingatlanra a  műszaki hiba elhárításának időpontjáig szóló bérleti szerződést köt. 
A  bérlő köteles a  Nemzeti Eszközkezelőnek a  hiba elhárításáról szóló értesítésétől számított 15 napon belül 
a tartalékingatlanból a korábban használt ingatlanba visszaköltözni.
(2) Ha a bérlő ideiglenes elhelyezésére a határozott idejű bérleti szerződés hatálya alatt kerül sor, akkor a határozott 
idő lejártával mind a  korábban lakott, mind az  ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlanra kötött lakásbérleti 
szerződés megszűnik, kivéve, ha a  határozott idejű lakásbérleti szerződés a  10/C.  § (1)  bekezdése alapján 
határozatlan idejűvé alakul át. Ebben az esetben az (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak.
(3) Az  ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlanra kötött lakásbérleti szerződésnek a  bérlő szerződésszegő 
magatartása miatt történő felmondása a  műszaki hibával érintett ingatlanra kötött lakásbérleti szerződést is 
megszünteti.
(4) A  bérbeadó az  eset körülményeinek és az  ingatlan műszaki állapotának függvényében dönthet úgy, hogy 
a  műszaki hibával érintett ingatlanra kötött bérleti szerződést megszünteti, ha egyidejűleg a  bérlő részére 
beköltözhető és megfelelő tartalék ingatlant ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére. A  tartalék ingatlanra kötött 
bérleti szerződés hatálya a  megszüntetett bérleti szerződés hatályához igazodik. Ha a  megszüntetett bérleti 
szerződésben bérlőtársak szerepeltek, a bérbeadó a tartalék ingatlanra kötött bérleti szerződést is a bérlőtársakkal 
köti meg. Ha valamelyik bérlőtárs nem kívánja az új bérleti szerződést megkötni, azt a bérbeadó a többi bérlőtárssal 
köti meg. A  nem szerződő bérlőtárs a  szerződés megszüntetését követően elhelyezési igénnyel nem léphet fel 
a bérbeadóval szemben.”
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17. §  A Rendelet a következő 6/D. alcímmel egészül ki:
„6/D. A bérlő helyett elvégzett műszaki hibaelhárítás
10/H. § (1) A bérbeadó a NET tv. 23. § f ) és g) pontja, valamint a  lakásbérleti szerződés alapján a bérlő felelősségi 
körébe tartozó hibaelhárítási munkákat a bérlő költségére elvégezheti, ha a bérlő a bérbeadó által tűzött határidőig 
a hibaelhárítási munkát nem végzi el és
a) az ingatlan műszaki állapota élet- és balesetveszélyes,
b) az ingatlan a műszaki hiba miatt lakhatásra alkalmatlanná vált,
c) a javítási munkák elvégzése nélkül az ingatlanban jelentős vagyonvesztés következik be.
(2) A  bérlő költségére az  (1)  bekezdés alapján elvégzett javítási munka ellenértékének megtérítésére – határidő 
tűzésével – a bérbeadó a bérlőt írásban felszólítja.
(3) A fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén a bérbeadó a lakásbérleti szerződést a fizetési határidő leteltét 
követő hónap végére felmondja.
(4) Ha a lakásbérleti szerződés felmondására a (3) bekezdés alapján kerül sor, a bérbeadó felajánlja a bérlőnek, hogy 
a 6/A. alcímben foglalt szabályok alkalmazásával vele határozott idejű bérleti szerződést köt.”

18. §  A Rendelet a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET 
A LAKÓINGATLAN ELIDEGENÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI
11/D. § A Nemzeti Eszközkezelő a NET tv. 7. § (3) bekezdése szerinti nyilvános pályázatot a 10/E. § (2) bekezdés f ) és 
g) pontja szerinti személyek számára írja ki, és a pályázat eredménytelensége esetén értékesíti az ingatlant az állami 
adóhatóság Elektronikus Árverési Felületén.”

19. §  A Rendelet a következő 13/C. §-sal rendelkezéssel egészül ki:
„13/C.  § (1) E  rendeletnek a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) 
megállapított 2. §-át a 2015. szeptember 1-jét követően benyújtott szándéknyilatkozatokra kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek a  Módr3.-mal megállapított 10/A.  § (1)–(1c)  bekezdésében, 10/A.  § (2)  bekezdésében, 10/B.  § 
(1a)  bekezdésében és 10/B.  § (4)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket a  2015. szeptember 30-át követően 
megszűnő határozatlan idejű bérleti szerződések esetén kell alkalmazni.
(3) E  rendeletnek a  Módr3.-mal megállapított 10/A.  § (1d)  bekezdésében és 10/C.  § (1)  bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket a  2015. október 1-jét megelőzően határozott időre kötött bérleti szerződésekre nem kell 
alkalmazni.
(4) E  rendeletnek a Módr3.-mal megállapított 10/B. § (6) bekezdését a 2015. október 1-jét megelőzően határozott 
időre kötött szerződésekre is alkalmazni kell.”

20. §  A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

21. §  A Rendelet 3. §-ában a „hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX.  törvény (a  továbbiakban: NET tv.)” szövegrész helyébe a „NET tv.” 
szöveg lép.

22. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „lakásfenntartási támogatásban,” szövegrész,
b) 2. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a lakásfenntartási támogatásra vagy” szövegrész,
c) 10/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „közjegyzői okiratba foglalt”, valamint az „amelynek költségei a bérbeadót 

terhelik,” szövegrész,
d) 10/E. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „lakásfenntartási támogatásban vagy” szövegrész.

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3–15. § 2015. október 1-jén lép hatályba.
 (3) A 22. § a), b) és d) pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolható ingatlanok kumulált maximális darabszáma évenként

A B

1 Év Éves kumulált 

maximális darabszám

2 2012  8 000

3 2013 15 000

4 2014–2015 25 000

5 2016–2017 35 000
”

A Kormány 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 
14.  § a)–d) és g)–h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. közepes biztonsági szintű kategória: olyan biológiai kóroki tényező, amely súlyos emberi megbetegedést 

képes okozni, ezért komoly veszélyt jelenthet a  vele érintkező személyek számára és szétterjedésének 
kockázata az emberi közösségben fennállhat, azonban szétterjedése általában eredményesen megelőzhető 
vagy a megbetegedés kezelése hatásos;

2. magas biztonsági szintű kategória: olyan biológiai kóroki tényező, amely súlyos emberi megbetegedést 
okoz, ezért komoly veszélyt jelent a  vele érintkező személyek számára és az  emberi közösségben való 
szétterjedésének kockázata magas, szétterjedése általában nem előzhető meg vagy a  megbetegedés nem 
kezelhető hatásosan;

3. mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyag, valamint toxin: a  kettős felhasználású termékek kivitelére, 
transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról 
szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet I.  melléklet 1. kategóriájában meghatározott 
1C351–1C354 ellenőrzési jegyzékszám alatt szereplő olyan anyag, amely ember, állat vagy növény 
megbetegítésére, elpusztítására, genetikai anyagának módosítására vagy megváltoztatására alkalmas;

4. műszaki-technológiai támogatás: mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyaggal, valamint toxinnal 
kapcsolatos kutatáshoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, kísérletezéshez és minden egyéb műszaki-technológiai 
szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység, amely lehet – beleértve a támogatás szóbeli formáit is – betanítás, 
képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása.

 (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben (a továbbiakban: 
Eütv.), valamint a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvényben (a továbbiakban: Lrtv.) foglaltak szerint kell értelmezni.
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2. Javaslattevő hatóságok

2. §  Az egészségügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerelemek (a továbbiakban: létfontosságú rendszerelemek) 
meghatározása során az Lrtv. 2. mellékletében foglalt táblázat
a) 12.  pontjában meghatározott egészségügyi alágazat, az  aktív fekvőbeteg-ellátás esetében az  Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ,
b) 13.  pontjában meghatározott egészségügyi alágazat, a  mentésirányítás esetében az  Országos 

Mentőszolgálat,
c) 14. pontjában meghatározott egészségügyi alágazat esetében

ca) az egészségügyi tartalékok vonatkozásában az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet,
cb) a vérkészletek vonatkozásában az Országos Vérellátó Szolgálat,

d) 15.  pontjában meghatározott egészségügyi alágazat, a  magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok 
esetében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,

e) 16. pontjában meghatározott egészségügyi alágazat, az egészségbiztosítás informatikai rendszere esetében 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár,

f ) 16a. pontjában meghatározott egészségügyi alágazat, a gyógyszer-nagykereskedelem esetében az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

jár el javaslattevő hatóságként.

3. Az ágazati kijelölő hatóság

3. § (1) A 2. § szerinti alágazatokba tartozó létfontosságú rendszerelemek meghatározása során az ágazati kijelölő hatósági 
feladatokat az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

 (2) A  minisztert az  (1)  bekezdés szerinti feladatainak ellátásában egy döntés-előkészítő bizottság (a  továbbiakban: 
Bizottság) segíti.

 (3) A Bizottság az elnökből és – az (5) és a (6) bekezdés szerinti – 10 tagból áll, azzal, hogy a Bizottság elnöke és tagja 
csak olyan személy lehet, aki már elvégezte vagy vállalja, hogy a kijelölést, illetve a felkérés elfogadását követő egy 
éven belül elvégzi a biztonsági összekötői tanfolyamot.

 (4) A Bizottság elnökét a miniszter kéri fel.
 (5) A Bizottság egy-egy tagját

a) az aktív fekvőbeteg-ellátás,
b) a mentésirányítás,
c) az egészségügyi tartalékokat kezelő szervezet,
d) a vérkészleteket kezelő szervezet,
e) a magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok,
f ) az egészségbiztosítás informatikai rendszere,
g) a gyógyszer-nagykereskedelem
irányításáért, felügyeletéért felelős államtitkár delegálja.

 (6) A  Bizottság három tagját a  miniszter jelöli ki az  általa vezetett minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) 
kormánytisztviselői közül.

 (7) A Bizottságba az (5) bekezdés alapján az adott alágazatban legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező személy 
delegálható.

 (8) A Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása három évre szól.
 (9) A  Bizottság akkor határozatképes, ha az  elnök – vagy akadályoztatása esetén a  helyettesítésére jogosult tag – és 

további legalább 7 tag jelen van. A  Bizottság döntéseit szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén 
az elnök szavazata dönt.

 (10) A Bizottság a működési rendjét ügyrendjében határozza meg. A Bizottság a tényállás tisztázása érdekében, javaslata 
kialakításához adatokat kérhet be a  javaslattevő hatóságtól és a  kijelölésre javasolt létfontosságú rendszerelem 
üzemeltetőjétől.

 (11) A Bizottság elnöke és tagjai a feladataik ellátása során és azzal összefüggésben nem utasíthatóak.
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4. A nemzeti létfontosságú rendszerelemek egészségügyi alágazati kritériumai

4. §  Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek kell nyilvánítani az  aktív fekvőbeteg-ellátót, illetve annak telephelyét 
(a továbbiakban együtt: kórház), ha
a) legalább 400 aktív ággyal rendelkezik, vagy a területi ellátási kötelezettségébe tartozók létszáma eléri vagy 

meghaladja az 1,5 millió főt, és
b) kiesése esetén a legközelebbi kórház közúton 45 percen belül nem közelíthető meg az ellátottak által, vagy 

a kórház működésének folyamatos fenntartásához egészségpolitikai érdek fűződik.

5. §  Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek kell nyilvánítani azokat a mentésirányítási központokat, ahonnan legalább 
egy megyére vagy a  Fővárosra kiterjedően irányítják az  Eütv. 94.  § (1), (2), (4) és (5)  bekezdése szerinti mentési 
tevékenységet.

6. §  Az Állami Egészségügyi Tartalék (a továbbiakban: ÁEüT) tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemnek kell 
nyilvánítani
a) azt a  nyilvántartási rendszert, amelynek kiesése a  normál működési rendet legalább 24 óráig lehetetlenné 

teszi vagy helyreállítása legalább 48 óráig tart,
b) minden olyan raktárt vagy tárolókapacitást, ahol az ÁEüT összértékének legalább 10%-a található és
c) az  Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletben meghatározott 

orvostechnikai eszköz- és gyógyszernormák egyes tételei készletmennyiségének 50%-át meghaladó 
mennyiséget tartalmazó raktárakat.

7. §  A vérkészletek tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemnek kell nyilvánítani
a) az országos vér- és transzfuziológiai készletek nyilvántartási rendszerét és
b) a tároláshoz, illetve a véradáshoz szükséges infrastruktúraelemeket,
ha ezek megsérülése 3 napos vagy annál hosszabb ideig tartó fennakadást jelentene az  országos vérellátó 
rendszerben.

8. §  Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek kell nyilvánítani
a) azon laboratóriumokat, amelyekben rendszeresen tárolnak, feldolgoznak vagy vizsgálnak közepes biztonsági 

szintű vagy magas biztonsági szintű mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyagot, valamint toxint, vagy 
ehhez a tevékenységhez műszaki-technológiai támogatást nyújtanak, és

b) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet szerint 
kijelölt referencialaboratóriumokat.

9. §  Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek kell nyilvánítani az  egészségbiztosítás azon informatikai rendszereit, 
amelyek
a) kiesése a normál működési rendet legalább 48 óráig lehetetlenné teszi vagy
b) központi szolgáltatást biztosító rendszerelemeinek helyreállítása legalább 72 óráig tart.

10. §  Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek kell nyilvánítani azon gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet végző 
gazdálkodó szervezetet, amely
a) gyógyszerforgalmazásra vonatkozó piaci részesedése az éves árbevétel alapján Magyarországon meghaladja

aa) a gyógyszertári kiszállítások esetében a 15%-ot vagy
ab) fekvőbeteg-szakellátást végző gyógyintézet esetében a 15%-ot,

b) országos lefedettséget biztosító logisztikával rendelkezik és
c) forgalmazási területén a felhasználók igényének megfelelő teljes gyógyszerkört forgalmazza.

5. Az európai létfontosságú rendszerelemek egészségügyi alágazati kritériumai

11. § (1) Európai létfontosságú rendszerelemként történő kijelölésre javasolható:
a) azon kórház,

aa) amely legalább 1500 aktív ággyal rendelkezik, vagy amely területi ellátási kötelezettségébe tartozók 
létszáma eléri vagy meghaladja a 3 millió főt és
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ab) amely kiesése esetén a  legközelebbi kórház közúton 90 percen belül nem közelíthető meg 
az ellátottak által;

b) azon mentésirányítási központ, ahonnan legalább három megyére, illetve a Fővárosra kiterjedően irányítják 
az Eütv. 94. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése szerinti mentési tevékenységet;

c) az ÁEüT esetében a határon átnyúló egészségügyi veszélyek kezelésére szolgáló készletelem;
d) az országos vér- és transzfuziológiai készletek nyilvántartási rendszere, ha annak kiesése a hazai tevékenység-

ellátást legalább 7 napra ellehetetleníti;
e) a  vérkészletek tekintetében a  tároláshoz, illetve a  véradáshoz szükséges infrastruktúra elem, ha ezen 

elem megsérülése 5 napos vagy annál hosszabb ideig tartó fennakadást jelentene az  országos vérellátó 
rendszerben;

f ) azon laboratóriumok, amelyekben rendszeresen tárolnak, feldolgoznak vagy vizsgálnak magas biztonsági 
szintű mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyagot, valamint toxint, vagy ehhez a tevékenységhez műszaki-
technológiai támogatást nyújtanak;

g) az egészségbiztosítás azon informatikai rendszerei, amelyek kiesése legalább 3 millió ellátottat hátrányosan 
érint.

 (2) Európai létfontosságú rendszerelemként történő kijelölésre javasolható azon gyógyszer-nagykereskedelmi 
tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, amely
a) gyógyszerforgalmazásra vonatkozó piaci részesedése az éves árbevétel alapján Magyarországon meghaladja

aa) a gyógyszertári kiszállítások esetében a 30%-ot vagy
ab) fekvőbeteg-szakellátást végző gyógyintézet esetében a 30%-ot,

b) országos lefedettséget biztosító logisztikával rendelkezik és
c) forgalmazási területén a felhasználók igényének megfelelő teljes gyógyszerkört forgalmazza.

6. A létfontosságú rendszerelemek azonosítási eljárása

12. § (1) Az  egészségügyi ágazatban a  létfontosságú rendszerelemek azonosítási eljárása során a  létfontosságú rendszerek 
és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi CLXVI.  törvény végrehajtásáról szóló 
65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kiegészítésekkel kell 
alkalmazni.

 (2) A  Vhr. 2.  §-át azzal a  kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy az  azonosítási jelentés elkészítésére kötelezettek 
a következők:
a) a kórházak,
b) a mentésirányítást végző szervezet,
c) az ÁEüT kezelője,
d) az állami vérkészletek kezelője,
e) a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és 

e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról 
és az  ellenőrzés rendjéről szóló 21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet 3.  §-a alapján bejelentésre kötelezett 
laboratórium (a továbbiakban: laboratórium), valamint

f ) az  egészségbiztosítás informatikai rendszerei üzemeltetője, azon gyógyszer-nagykereskedelmi 
tevékenységet végző, amely a 10. §-ban meghatározott követelményeknek megfelel.

 (3) Az azonosítási jelentést a miniszter a kézhezvételtől számított 10 évig köteles megőrizni.
 (4) Az azonosítási jelentésben szereplő kockázatelemzésnek – a Vhr. által előírtakon túl – tartalmaznia kell az aktuális 

védelmi szintről, valamint az esetleges kiesés következményeiről szóló elemzést.
 (5) A  laboratóriumok esetében az  azonosítási jelentésben – a Vhr. által előírtakon túl – fel kell tüntetni a  bejelentési 

kötelezettség alapjául szolgáló anyagok nevét, mennyiségét, helyét, továbbá az  ezekkel kapcsolatos műszaki-
technológiai támogatási szolgáltatást, a laboratórium méretét, a dolgozók számát és végzettségét.

 (6) A (2) bekezdés a) és f ) pontja szerinti kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetője a kijelölés alapjául szolgáló 
tevékenységváltozás esetén köteles azonosítási eljárást lefolytatni és az azonosítási jelentést a működési engedély 
módosítását elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 90 napon belül a  javaslattevő hatóság részére 
benyújtani.
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 (7) Nem kell új azonosítási jelentést készítenie a  (2)  bekezdés szerinti szervezet üzemeltetőjének, ha a  jelentés 
elkészítése alól az előző azonosítási eljárás során a miniszter felmentést adott és a szervezet tevékenységében nem 
történt lényeges változás, kivéve, ha a miniszter az azonosítási jelentés benyújtására határidő tűzésével a szervezetet 
felszólítja.

7. Biztonsági összekötő személyre vonatkozó szabályok

13. § (1) A  Vhr. 6.  § (1)  bekezdése szerinti, az  adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettségnek minősül – a  (2) és 
(3) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a) az orvos végzettség vagy
b) egyéb – az  a)  pontban foglaltaktól eltérő – felsőfokú végzettség esetén az  egészségügyi igazgatási 

feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat.
 (2) Laboratóriumban történő foglalkoztatás esetén

a) a biológus végzettség,
b) a mikrobiológus végzettség vagy
c) az orvos végzettség
minősül a Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti szakirányú végzettségnek.

 (3) Gyógyszer-nagykereskedelemben történő foglalkoztatás esetén
a) a  gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő végzettség vagy
b) bármely műszaki, mérnöki, logisztikus, gépész, gyógyszerész, vegyész vagy informatikus szakon szerzett 

felsőfokú végzettség
minősül a Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti szakirányú végzettségnek, azzal, hogy a b) pont szerinti esetben csak akkor, 
ha az  ott említett végzettségek bármelyikének megszerzője gyógyszer-kereskedelmi, illetve egyéb gyógyszeripari 
tevékenységet végző gazdasági társaságnál, vállalkozásnál vagy ilyen területen működő hatóságnál, intézetnél 
vagy más szervezetnél legalább 3 év gyakorlatot szerzett a  végzettségének megfelelő tevékenységet végezve 
foglalkoztatásra irányuló vagy megbízási jogviszony keretében.

8. A létfontosságú rendszerelemek Üzemeltetői Biztonsági Terveire vonatkozó különleges szabályok

14. § (1) Az  egészségügyi ágazatban a  létfontosságú rendszerelemek Üzemeltetői Biztonsági Tervét (a  továbbiakban: ÜBT) 
– a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kiegészítésekkel – az Lrtv.-ben és a Vhr.-ben meghatározott követelmények 
szerint kell megalkotni.

 (2) Az  egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint 
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendeletnek az  egészségügyi 
szolgáltató válsághelyzeti terve részterveivel összefüggő kötelezettségeit tartalmazó mellékletében felsoroltak 
figyelembevételével kórház esetében az ÜBT tartalmazza a következő részterveket:
a) a közművek kiváltására, alternatív működtetésére vonatkozó tervet,
b) a szükséges, elengedhetetlen szolgáltatások biztosítására vonatkozó tervet,
c) az élelmezési tervet,
d) a gyógyszerek, az egészségügyi fogyóeszközök, a vér- és vérkészítmények pótlási tervét és
e) a kommunikációs tervet.

 (3) Laboratórium esetében az ÜBT tartalmazza a következő részterveket:
a) a mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyag, valamint toxin kijutása esetén alkalmazandó válságtervet és
b) a beléptetés regisztrálására, az illetéktelen személy belépésének megakadályozására vonatkozó tervet.

 (4) Gyógyszer-nagykereskedő esetén az ÜBT tartalmazza a következő részterveket:
a) a közművek kiváltására, alternatív működtetésére vonatkozó tervet,
b) a szükséges, elengedhetetlen kiszállítások biztosítására vonatkozó tervet,
c) az alternatív logisztikai tervet (igénybe vehető járművek),
d) a gyógyszerek utánpótlási tervét és
e) a kommunikációs tervet.
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9. A létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése

15. §  A helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv
a) a  12.  § (2)  bekezdés a) és f )  pontja szerinti létfontosságú rendszerelemek tekintetében a  népegészségügyi 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
b) a  12.  § (2)  bekezdés b)–e) és g)  pontja szerinti létfontosságú rendszerelemek tekintetében a  miniszter, aki 

a minisztériumnak az általa kijelölt, ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egysége közreműködésével látja 
el a feladatot.

10. Záró rendelkezések

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

17. §  Azon kórház és laboratórium, amely e rendelet hatálybalépését követően kap működési engedélyt, az azonosítási 
jelentést – a Vhr. 15. §-ában foglaltaktól eltérően – első alkalommal a működési engedélyének jogerőre emelkedését 
követő 180 napon belül köteles benyújtani a feladat- és hatáskörrel rendelkező javaslattevő hatóság részére.

18. §  Ez a  rendelet az  európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 247/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXCI.  törvény 28.  § (1)  bekezdés 
b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

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

1. §  A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Nrszhr.) 
10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A rehabilitációs hatóság – a szakértői bizottság elnöke kivételével – kormányzati szolgálati jogviszonyban nem 
álló szakértőt is igénybe vehet.”

2. §  Az Nrszhr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  megkereső hatóság a  rehabilitációs hatóság rendelkezésére bocsátja a  minősítés elvégzéséhez szükséges 
iratokat, így
a) az  érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat 
tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából kiállított beutalót,
b) az  érintett személy folyamatos gondozását, gyógykezelését és az  aktuális állapotát bemutató kezelőorvosi 
véleményt,
c) az a) és b) pont szerinti iratokban feltüntetett körülményekkel összefüggő további egészségügyi dokumentációt,
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d) ha az  érintett személy foglalkoztatott, a  foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját 
az  érintett személy munkaköri feladatairól, a  munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, 
hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e, valamint
e) a jogszabály vagy az eljáró hatóság által rendszeresített formanyomtatványt és nyilatkozatot.”

3. §  Az Nrszhr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A rehabilitációs hatóság a személyes vizsgálatot mellőzheti, ha
a) a rehabilitációs hatóság vagy jogelődje által kiállított, az érintett személy rendelkezésére álló szakvéleményben, 
szakhatósági állásfoglalásban vagy határozatban foglaltak szerint az érintett személy állapota végleges,
b) a  rehabilitációs hatóság vagy jogelődje által kiállított, az  érintett személy rendelkezésére álló szakvélemény, 
szakhatósági állásfoglalás vagy határozat időbeli hatálya alatt kerül sor az újabb minősítésre, vagy
c) az  érintett személy állapota a  rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan 
megítélhető.
(2) A  személyes vizsgálatot a  (3)–(5)  bekezdésben meghatározott kivételekkel a  rehabilitációs hatóság székhelyén 
vagy telephelyén kell elvégezni. Ha a  minősítés az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint a  személyes vizsgálat 
mellőzésével történik, azt az ügyben illetékes rehabilitációs hatóságtól eltérő rehabilitációs hatóság is elvégezheti.
(3) A  személyes vizsgálatot kivételesen, az  érintett személy hozzájárulása esetén az  illetékes rehabilitációs 
hatósággal szomszédos megyében működő rehabilitációs hatóság is elvégezheti, ha annak székhelyén vagy 
telephelyén történő megjelenés az érintett személy számára nem jelent aránytalan terhet.
(4) A  személyes vizsgálat az  érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhető, ha a  minősítéshez 
a lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási vagy önkiszolgálási képességének megismerése szükséges.
(5) A  személyes vizsgálatot az  érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha a  háziorvosa 
indoklással ellátott igazolást ad arról, hogy állapota nem teszi lehetővé a  rehabilitációs hatóság székhelyén vagy 
telephelyén való megjelenést. A háziorvosnak az  igazoláshoz mellékelnie kell a vizsgálati jogcím szerinti, az  igény 
benyújtásakor fennálló egészségi állapotot igazoló szakorvosi leleteket is.
(6) Ha a  rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb iratok között, vagy az  iratok és a  személyes vizsgálat 
megállapításai között ellentmondás merül fel, a  komplex minősítés során eljáró orvosszakértő kiegészítő orvosi 
vizsgálatot rendelhet el.
(7) Komplex minősítés esetén a  rehabilitációs hatóság a  rehabilitációs javaslat elkészítéséhez képességfelmérő 
vizsgálatot végezhet.
(8) A kiegészítő egészségügyi és a képességfelmérő vizsgálat elvégzésére a rehabilitációs hatóság együttműködési 
megállapodást köthet a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szolgáltatóval.”

4. §  Az Nrszhr. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § E  rendeletnek a  Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és 
a  súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 247/2015. (IX. 8.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód.r.) megállapított szabályait a  Mód.r. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  Az Nrszhr. 16. § (1) és (2) bekezdésében a „2016.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg lép.

2. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr.) 8/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  közlekedőképesség minősítését a  közlekedési kedvezmény tárgyában hozott, a  közlekedőképesség súlyos 
akadályozottságának hiányára alapozott elutasító döntés jogerőre emelkedését, vagy – más szerv megkeresésére 
vagy a  komplex minősítés keretében elvégzett minősítés esetén – a  rehabilitációs hatóság vagy rehabilitációs 
szakértői szerv közlekedőképesség minősítésére vonatkozó szakvéleménye kiállítását követő 12 hónapon belül csak 
akkor kell elvégezni, ha a kezelőorvos igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta rosszabbodott; egyébként 
a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.”
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7. §  Az Kr. a következő 14/D. §-sal egészül ki:
„14/D.  § A  Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a  súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 247/2015. (XI. 8.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mkmr3.) megállapított 8/A.  § (3a)  bekezdésében 
foglaltakat az Mkmr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezés

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
egyes vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a  3.  melléklet tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 
110. § (7) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és a 4. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 48. § (1) bekezdése 
a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) a  felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2014. június 20-i 2014/80/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. §  Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Az R1. 12. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

4. §  A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 
3. §-a a következő 48. és 49. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„48. mátrix: a vízi környezet eleme, nevezetesen víz, üledék vagy bióta;
49. bióta-taxon: tetszőleges szintű rendszertani kategóriába tartozó speciális – környezetminősítésre alkalmas – vízi 
élőlénycsoport.”

5. §  Az R2. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet előírásai szerint meg kell határozni a felszíni 
víztestek elhelyezkedését, a víztest-csoportok kialakítását és a hozzájuk tartozó, a  jó ökológiai állapotot jellemező 
referenciaértékeket.”
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6. §  Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A felszíni víztestek jó kémiai állapotának elérése és fenntartása érdekében az 1. számú melléklet B) pontjában 
meghatározott I. lista szerinti anyagok, valamint E)  pontjában meghatározott elsőbbségi veszélyes anyagok, 
anyagcsoportok kibocsátásának fokozatos kiküszöbölésére, továbbá a  B)  pontban meghatározott II. lista 
szerinti anyagok, valamint az  E)  pontban meghatározott elsőbbségi anyagok, anyagcsoportok kibocsátásának 
csökkentésére intézkedéseket kell hozni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben.”

7. §  Az R2. 45. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„h) a  2000/60/EK és a  2008/105/EK irányelvnek a  vízpolitika terén elsőbbséginek minősülő anyagok tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2013. augusztus 12-i 2013/39/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

8. §  Az R2. 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 
3. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza különösen:)
„d) a  felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerint meghatározott küszöbértékeket és 
a  meghatározásukra vonatkozó, e  rendelet 2. számú mellékletének 11.  pontjában felsorolt információkat, illetve 
annak okát, ha valamely előírt információ nem szerepel a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben;”

10. §  Az R3. 22. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) a  felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2014. június 20-i 2014/80/EU bizottsági irányelv.”

11. §  Az R3. 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. Záró rendelkezések

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

13. §  E rendelet
a) 1. és 3. alcíme a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2014. június 20-i 2014/80/EU bizottsági 
irányelvnek,

b) 2. alcíme a  2000/60/EK és a  2008/105/EK irányelvnek a  vízpolitika terén elsőbbséginek minősülő anyagok 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. augusztus 12-i 2013/39/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A fő szennyező anyagok indikatív listája

 I. Jegyzék a veszélyességük alapján K1 minősítésű anyagokra

Az I. Jegyzék a  következőkben felsorolt anyagféleségekhez és csoportokhoz tartozó meghatározott anyagokat 
tartalmazza azok kivételével, amelyek toxicitás, lebomlás és az  emberi szervezetben való felhalmozódás 
szempontjából kis kockázatot jelentenek és nem sorolandók az I. Jegyzékbe.

 1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, amelyek a vízi környezetben szerves halogéneket képezhetnek.
 2. Szerves foszforvegyületek.
 3. Szerves ónvegyületek.
 4. Anyagok és készítmények vagy ezek lebomlási termékei, amelyekről bebizonyosodott, hogy karcinogén vagy 

mutagén tulajdonságokkal rendelkeznek vagy pedig olyan tulajdonságokkal, amelyek kedvezőtlen hatással vannak 
a szteroidogén, thyroid, szaporodási vagy endokrin függő funkciókra a vízi környezetben vagy azon keresztül.

 5. Higany és vegyületei.
 6. Kadmium és vegyületei.
 7. Perzistens szénhidrogének és perzisztens vagy bioakkumulációra hajlamos szerves toxikus anyagok.
 8. Cianidok.

 II. Jegyzék a veszélyességük alapján K2 minősítésű anyagokra

Azok az  anyagok, amelyek a  toxicitás, a  lebomlás és élő szervezetbe való felhalmozódás szempontjából 
a II. Jegyzéknek felelnek meg a II. Jegyzékbe sorolandók. A II. Jegyzék a következőkben felsorolt anyagféleségekhez 
és csoportokhoz tartozó egyes anyagokat és anyagkategóriákat tartalmazza, amelyek a  felszín alatti vízre káros 
hatást fejthetnek ki.

 1. Az I. Jegyzékben nem szereplő félfémek és fémek, valamint vegyületeik, különösen a következő fémek és félfémek:
1.1. Cink,
1.2. Réz,
1.3. Nikkel,
1.4. Króm,
1.5. Ólom,
1.6. Szelén,
1.7. Arzén,
1.8. Antimon,
1.9. Molibdén,
1.10. Titán,
1.11. Ón,
1.12. Bárium,
1.13. Berillium,
1.14. Bór,
1.15. Urán,
1.16. Vanádium,
1.17. Kobalt,
1.18. Tallium,
1.19. Tellúr,
1.20. Ezüst.

 2. Az I. Jegyzékben nem szereplő biocidek, növényvédő szerek és ezek származékai.
 3. Ásványolajok és más szénhidrogének, amelyek toxicitás, lebomlás és az  emberi szervezetben való felhalmozódás 

szempontjából kis kockázatot jelentenek és ezért nem sorolandók az I. Jegyzékbe.
 4. A felszín alatti víz ízét és/vagy szagát rontó anyagok, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen anyagok képződését 

okozzák e vizekben, és ezzel a vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik.
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 5. Mérgező vagy bomlásálló szerves szilíciumvegyületek, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen anyagok 
képződését okozzák a vízben, kivéve azokat, amelyek biológiailag ártalmatlanok vagy gyorsan átalakulnak a vízben 
ártalmatlan anyagokká.

 6. Szervetlen foszforvegyületek, valamint az elemi foszfor.
 7. Fluoridok.
 8. Ammónia és nitritek.
 9. Az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok).
 10. Szuszpenzióban lévő anyagok.
 11. Az  oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetők, mint a  BOI és 

KOI).”

2. melléklet a 248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez
„12. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítésére szolgáló küszöbértékek meghatározása

 1. A  szennyező anyagokra vonatkozó küszöbérték meghatározása a  felszín alatti víztest jó kémiai állapotán alapul, 
és azt oly módon kell megállapítani, hogy – amennyiben valamely szennyező anyag koncentrációja valamely 
reprezentatív mintavételi ponton meghaladja a küszöbértéket – kitűnjön annak veszélye, hogy a felszín alatti víztest 
jó kémiai állapotának a 4. § (5) bekezdésében foglalt egy vagy több feltétele nem teljesül. Így meghatározása során 
figyelembe kell venni a következőket:
a) a  felszín alatti vizek, valamint a  hozzájuk kapcsolódó vízi és tőlük függő szárazföldi ökoszisztémák közötti 

kölcsönhatás mértékét, és az ezekre vonatkozó ökotoxikológiai határértékeket;
b) a felszín alatti vizek aktuális vagy lehetséges jogszerű felhasználásának vagy funkcióinak zavarását;
c) a felszín alatti víztestek veszélyeztetettségét jelző valamennyi szennyező anyagot, figyelembe véve a felszín 

alatti víz, mint környezeti elem általános védelméhez fűződő közérdeket és a  4.  pontban meghatározott 
anyagokat;

d) a  hidrogeológiai és hidrogeokémiai jellemzőket, a  szennyező anyag eredetét és lehetséges természetbeni 
előfordulását, háttér-koncentrációját, továbbá a  szennyező anyagok diszperziós, megkötődési és lebomlási 
tulajdonságát, valamint a környezetben való tartós megmaradását és bioakkumulációs képességét is;

e) a  vízmozgás és vízforgalom jellemzőit, amelyek befolyásolják a  hígulási és szennyeződés-terjedési 
folyamatokat.

 2. Amennyiben az  anyagok vagy az  indikátorok megnövekedett háttér-koncentrációja természetes okok 
következménye, a  felszín alatti víztestre meghatározott háttér-koncentrációkat a  küszöbértékek megállapításakor 
figyelembe kell venni.
A háttér-koncentráció meghatározása során az alábbi elveket kell figyelembe venni:
a) a háttér-koncentráció meghatározásának a  felszín alatti vizek vizsgálatainak egyes szabályairól szóló 

miniszteri rendelet szerinti felszín alatti víztest jellemzésen, valamint az 5. § (5) bekezdése szerinti, a  felszín 
alatti vizekre vonatkozó monitoring eredményeken kell alapulnia; a monitoring stratégia meghatározása és 
az adatok értelmezése során figyelembe kell venni, hogy az áramlási feltételek és a felszín alatti vizek kémiai 
összetétele horizontálisan és vertikálisan változik;

b) amennyiben a  felszín alatti vizekről csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre megfigyelési adat, 
több adatot kell gyűjteni, és eközben e  korlátozott megfigyelési adatok alapján meg kell határozni 
a  háttér-koncentrációt; adott esetben a  minták olyan alcsoportját használó egyszerűsített megközelítés 
alkalmazásával, amelyek esetében az indikátorok nem jeleznek emberi tevékenység általi befolyást; továbbá 
a rendelkezésre álló információk esetében a geokémiai transzfereket és folyamatokat is figyelembe kell venni;

c) amennyiben a  felszín alatti vizekről nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű megfigyelési adat, és 
a  geokémiai transzferekről és folyamatokról kevés az  információ, több adatot és információt kell gyűjteni, 
és eközben becsléssel kell meghatározni a  háttér-koncentrációt, adott esetben más területek ugyanolyan 
típusú, olyan víztartó rétegeire vonatkozó statisztikai referenciaértékek alapján, amelyekről megfelelő 
mennyiségű megfigyelési adat áll rendelkezésre.



19266 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 125. szám 

 3. A  küszöbértékek meghatározását az  összegyűjtött adatokra vonatkozó olyan ellenőrző mechanizmusnak kell 
alátámasztania, amely az adatok minőségének értékelésén, analitikai megfontolásokon, valamint a természetben és 
bevezetés eredményeként egyaránt előforduló anyagok háttér-koncentrációin alapul.

 4. A szennyező anyagokra vonatkozó küszöbértékek meghatározása során a vizsgálatnak a következő anyagokra ki kell 
terjednie:
a) a természetben, illetve az emberi tevékenység eredményeként egyaránt előforduló anyagok vagy ionok vagy 

indikátorok, különösen arzén, kadmium, ólom, higany, ammónium, klorid, szulfát, nitritek, összes foszfor vagy 
foszfátok, összes szerves szén (TOC);

b) szintetikus anyagok, különösen triklóretilén és tetraklóretilén, szerves klórvegyületek (AOX);
c) sós víz vagy egyéb anyag beáramlásának jellemző paraméterei tekintetében a vezetőképesség vagy a szulfát 

és a klorid.
 5. A szennyező anyagokra vonatkozó küszöbértékeket a víztestek szintjén kell meghatározni úgy, hogy

a) a  természetes okokból elő nem forduló szennyező anyagokra a küszöbértékek – legalább az azonos típusú 
víztestekre vonatkozóan – országosan egységesek legyenek;

b) a  természetes okokból is előforduló anyagokra, a  víztestre vagy víztest csoportra jellemző háttérértékek 
figyelembe legyenek véve.”

3. melléklet a 248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 220/12004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A vízszennyező anyagok indikatív listája és a felszíni vizekre veszélyes anyagok köre

 A) A fő szennyező anyagok indikatív listája
 1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, amelyek ilyen vegyületeket alkothatnak a vízi környezetben,
 2. Szerves foszforvegyületek,
 3. Szerves ónvegyületek,
 4. Anyagok és készítmények vagy ezek lebomlási termékei, amelyekről bebizonyosodott, hogy karcinogén vagy 

mutagén tulajdonságokkal rendelkeznek vagy pedig olyan tulajdonságokkal, amelyek kedvezőtlen hatással vannak 
a szteroidogén, thyroid, szaporodási vagy endokrin függő funkciókra a vízikörnyezetben vagy azon keresztül,

 5. Perzisztens szénhidrogének és perzisztens vagy bioakkumulációra hajlamos szerves toxikus anyagok,
 6. Cianidok,
 7. Fémek és vegyületeik,
 8. Arzén és vegyületei,
 9. Biocidok és növényvédő szerek,
 10. Szuszpenzióban levő anyagok,
 11. Az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok),
 12. Az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (és az olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és KOI).

 B) Az I. vagy II. listába tartozó anyagok, anyagcsoportok
 I. listába tartozó anyagok

 1. Higany,
 2. Kadmium,
 3. Hexaklórciklohexán (HCH),
 4. Széntetraklorid,
 5. DDT,
 6. Pentaklórfenol,
 7–10. Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin,
11. Hexaklórbenzol,
12. Hexaklórbutadién,
13. Triklórmetán (kloroform),
14. 1,2-diklóretán,
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15. Triklóretilén,
16. Perklóretilén,
17. Triklórbenzol.

 II. listába tartozó anyagok, anyagcsoportok
 1. Fémek és vegyületeik,
 2. Biocidek és az I. listában nem szereplő származékaik,
 3. A vízi környezetből emberi fogyasztásra kinyert termékekben káros íz- és/vagy szaghatást okozó anyagok és 

a vízben ilyen anyagokat előidéző vegyületek,
 4. A  szilícium mérgező vagy nem lebomló szerves vegyületei, továbbá a  vízben ilyen vegyületeket alkotó 

anyagok, kivéve azokat, amelyek biológiailag ártalmatlanok vagy a  vízben rövid idő alatt ártalmatlan 
anyagokká alakulnak át,

 5. Szervetlen foszforvegyületek és elemi foszfor,
 6. Lebomló ásványolajok és kőolaj eredetű szénhidrogének,
 7. Cianidok és fluoridok,
 8. Az oxigénháztartást károsan befolyásoló anyagok, elsősorban ammónia, nitritek,
 9. Azbeszt.

 C) A következőkben felsorolt I. listába tartozó anyagok kibocsátása tilos
1. Hexaklór-ciklohexán (HCH),
2. Aldrin,
3. Dieldrin,
4. Endrin,
5. Isodrin,
6. DDT,
7. Pentaklórfenol.

 D) A következőkben felsorolt I. listába tartozó anyagok kibocsátása az alábbi technológiákból tilos
1. Széntetraklorid

1.1. Széntetraklorid gyártás perklórozással (mosást is tartalmazó eljárások és mosással nem járó 
eljárások),

1.2. Klórmetánok gyártása metán klórozással (beleértve a nagynyomású elektrolitikus klórfejlesztést) és 
metanolból,

1.3. Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása,
1.4. Széntetrakloridot oldószerként felhasználó üzemek (a termékbe való beépülés nélkül),
1.5. Minden egyéb gyártási technológia.

2. Hexaklórbenzol (HCB)
2.1. HCB gyártása és feldolgozása,
2.2. Perklóretilén (PER) és széntetraklorid (CC14) gyártása perklórozással,
2.3. Triklóretilén gyártása és/vagy perklóretilén gyártása más eljárással,
2.4. Kvintozént és teknazént gyártó üzemek.

3. Hexaklórbutadién (HCBD)
3.1. Perklóretilén (PER) és széntetraklorid (CC14) gyártása perklórozással,
3.2. Triklóretilén gyártása és/vagy perklóretilén gyártása más eljárással.

4. Kloroform (CHC13)
4.1. Klórmetánok gyártása metanolból vagy metanol és metán keverékéből,
4.2. Klórmetánok gyártása metán klórozásával,
4.3. Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása.

5. Triklóretilén (TRI)
5.1. Triklóretilén (TRI) és perklóretilén (PER) gyártása.

6. Perklóretilén (PER)
6.1. Triklóretilén (TRI) és perklóretilén (PER) gyártása (TRI-PER) eljárással,
6.2. Széntetraklorid és perklóretilén gyártása (TETRA-PER) eljárás,
6.3. Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása.
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7. Triklórbenzol (TCB)
7.1. TCB gyártása hexaklórciklohexán (HCH) dehidroklórozásával és/vagy TCB feldolgozása,
7.2. Klórbenzol gyártása és/vagy feldolgozása benzol klórozásával.

 E) Az elsőbbségi és elsőbbségi veszélyes anyagok, anyagcsoportok listája

A B C D E

1. Sorszám CAS-szám(1) EU-szám(2) Az elsőbbségi anyag neve(3) Elsőbbségi 

veszélyes anyagként 

azonosítva

2. (1) 15972-60-8 240-110-8 Alaklór

3. (2) 120-12-7 204-371-1 Antracén

4. (3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

5. (4) 71-43-2 200-753-7 Benzol

6. (5) nem alkalmazható nem alkalmazható Brómozott difeniléter X(4)

7. (6) 7440-43-9 231-152-8 Kadmium és vegyületei X

8. (7) 85535-84-8 287-476-5 Klóralkánok, C10-13 X

9. (8) 470-90-6 207-432-0 Klórfenvinfosz

10. (9) 2921-88-2 220-864-4 Klórpirifosz (etilklórpirifosz)

11. (10) 107-06-2 203-458-1 1,2-diklór-etán

12. (11) 75-09-2 200-838-9 Diklór-metán

13. (12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP) X

14. (13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

15. (14) 115-29-7 204-079-4 Endoszulfán

16. (15) 206-44-0 205-912-4 Fluorantén

17. (16) 118-74-1 204-273-9 Hexaklór-benzol X

18. (17) 87-68-3 201-765-5 Hexaklór-butadién X

19. (18) 608-73-1 210-168-9 Hexaklór-ciklohexán X

20. (19) 34123-59-6 251-835-4 Izoproturon

21. (20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei

22. (21) 7439-97-6 231-106-7 Higany és vegyületei X

23. (22) 91-20-3 202-049-5 Naftalin

24. (23) 7440-02-0 231-111-4 Nikkel és vegyületei

25. (24) nem alkalmazható nem alkalmazható Nonilfenol X(5)

26. (25) nem alkalmazható nem alkalmazható Oktilfenol(6)

27. (26) 608-93-5 210-172-0 Pentaklór-benzol X

28. (27) 87-86-5 201-778-6 Pentaklór-fenol

29. (28) nem alkalmazható nem alkalmazható Poliaromás szénhidrogének 
(PAH)(7)

X

30. (29) 122-34-9 204-535-2 Simazin

31. (30) nem alkalmazható nem alkalmazható Tributil-ón vegyületek X(8)

32. (31) 12002-48-1 234-413-4 Triklór-benzolok

33. (32) 67-66-3 200-663-8 Triklór-metán (kloroform)

34. (33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

35. (34) 115-32-2 204-082-0 Dikofol

36. (35) 1763-23-1 217-179-8 Perfluoroktán-szulfonát és 
származékai (PFOS)

X

37. (36) 124495-18-7 nem alkalmazható Kinoxifen



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 125. szám 19269

38. (37) nem alkalmazható nem alkalmazható Dioxinok és dioxin jellegű 
vegyületek

X(9)

39. (38) 74070-46-5 277-704-1 Aklonifen

40. (39) 42576-02-3 255-894-7 Bifenox

41. (40) 28159-98-0 248-872-3 Cibutrin

42. (41) 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrin(10)

43. (42) 62-73-7 200-547-7 Diklórfosz

44. (43) nem alkalmazható nem alkalmazható Hexabróm-ciklododekánok 
(HBCDD)

X(11)

45. (44) 76-44-8/ 1024-57-3 200-962-3/ 
213-831-0

Heptaklór és heptaklór-epoxid X

46. (45) 886-50-0 212-950-5 Terbutrin

Megjegyzés és jelmagyarázat:

 (1) CAS: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (Chemical Abstracts Service).
 (2) EU-szám: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECS) vagy Törzskönyvezett Vegyi Anyagok 

Európai Jegyzéke (ELINCS).
 (3) Amennyiben anyagok csoportjait választották ki, kifejezett eltérő rendelkezés hiányában tipikus egyedi képviselőket 

határoztak meg a környezetminőségi előírások megállapításának összefüggésében.
 (4) Kizárólag tetra-, penta-, hexa- és heptabróm-difenil-éter (CAS -számok: 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, illetve 

68928-80-3).
 (5) Nonilfenol (CAS 25154-52-3, EU 246-672-0), beleértve a 4-nonilfenol (CAS 104-40-5, EU 203-199-4) és a 4-nonilfenol 

(elágazó) (CAS 84852-15-3, EU 284-325-5) izomereket.
 (6) Oktilfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5), beleértve a 4-[1,1’,3,3’-tetrametil-butil]-fenol (CAS 140-66-9, EU 205-426-2) 

izomert.
 (7) Beleértve a  benzo[a]pirént (CAS 50-32-8, EU 200-028-5), a  benzo[b]fluorantént (CAS 205-99-2, EU 205-911-9), 

a  benzo[g,h,i]perilént (CAS 191-24-2, EU 205-883-8), a  benzo[k]fluorantént (CAS 207-08-9, EU 205-916-6), 
az  indeno[1,2,3-cd]pirént (CAS 193-39-5, EU 205-893-2), és kivéve az  antracént, a  fluorantént és a  naftalint, 
amelyeket külön felsorolás tartalmaz.

 (8) Beleértve a tributil-ón-kationt (CAS 36643-28-4).
 (9) Ez  a  következő vegyületekre vonatkozik: 7 poliklórozott dibenzo-p-dioxin (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 

1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 
1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9), 
10 poliklórozott dibenzo-furán (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 
2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 
1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 
1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0), 12 dioxin jellegű poliklórozott 
bifenil (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB 
(PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 
2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, 
CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 
3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

 (10) Az  52315-07-8 CAS-szám egy cipermetrin-izomerkeverékre vonatkozik: alfa-cipermetrin (CAS 67375-30-8), 
béta-cipermetrin (CAS 65731-84-2), théta-cipermetrin (CAS 71697-59-1) és zéta-cipermetrin (52315-07-8).

 (11) Ez  az  1,3,5,7,9,11-hexabróm-ciklododekánra (CAS 25637–99–4), az  1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekánra (CAS 
3194–55–6), az α-hexabróm-ciklododekánra (CAS 134237–50–6), a β-hexabróm-ciklododekánra (CAS 134237–51–7) 
és a γ-hexabróm-ciklododekánra (CAS 134237–52–8) vonatkozik.”
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4. melléklet a 248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv

 I. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalma

 1. A vízgyűjtő, részvízgyűjtő általános leírása
1.1. felszíni vizek esetében:

a) a víztestek elhelyezkedésének és határainak térképi ábrázolása,
b) az al-ökorégiók és a felszíni víztest-típusok térképi ábrázolása,
c) a felszíni víztest típusok referencia viszonyainak azonosítása;

1.2. felszín alatti vizek esetében a felszín alatti víztestek elhelyezkedésének és határainak térképi ábrázolása.
 2. Az  emberi tevékenység felszíni és a  felszín alatti vizek állapotára gyakorolt jelentős terheléseinek és hatásainak 

összefoglalása a következő tartalommal:
2.1. felszíni vizek esetében

a) a pontszerű szennyezőforrások számbavétele,
b) a  nem pontszerű (diffúz) szennyezőforrások számbavétele a  területhasználat összefoglalásával 

együtt,
c) a víz mennyiségi állapotára ható környezethasználatok számbavétele a vízkivételekkel együtt,
d) az emberi tevékenységből származó, a víz állapotára gyakorolt egyéb hatások elemzése;

2.2. felszín alatti vizek esetében
a) a  pontszerű, a  nem pontszerű szennyező források és a  szennyezett területek számbavétele 

a területhasználat összefoglalásával,
b) a víz mennyiségi állapotát befolyásoló környezethasználatok számbavétele a közvetlen és közvetett 

vízkivételekkel együtt,
c) a víz hőmérsékleti viszonyait befolyásoló környezethasználatok számbavétele,
d) a víz állapotának meghatározásáról szóló összefoglaló,
e) a  víz mennyiségi, kémiai és hőmérsékleti állapotában mutatkozó romló és javuló tendenciák 

bemutatása,
f ) a  szennyezőforrásokhoz, szennyezett területekhez kapcsolódó szennyezettségi csóvák jellemzése, 

hatásának értékelése.
 3. Az ivóvíz kivételre kijelölt területek és a védett területek e rendelet 14. §-a szerinti azonosítása és térképi ábrázolása.
 4. A vizek állapotának megfigyelésére a 15. § szerint létesített monitoring hálózatok térképi ábrázolása:

4.1. felszíni vizek esetében a megfigyelés kiterjed:
a) a meder morfológiai viszonyaira, víztérfogatra és a vízszintre vagy a vízhozamra olyan mértékben, 

amennyire azt az ökológiai és a kémiai állapot, valamint az ökológiai potenciál megköveteli,
b) az ökológiai és kémiai állapotra, valamint az ökológiai potenciálra;

4.2. felszín alatti vizek esetében a megfigyelés kémiai, mennyiségi és fizikai állapotra terjed ki;
4.3. a  védett területek esetében a  fenti megfigyeléseket ki kell egészíteni azoknak a  jellemzőknek 

a megfigyelésével, amelyeket az egyes védett területek kijelöléséről szóló jogszabályok előírnak.
 5. A  felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól, és a  felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének 

egyes szabályairól szóló külön jogszabály szerint kialakított monitoring programok eredményeinek bemutatása 
térképi formában a következőkről:
5.1. a felszíni vizek állapota (ökológiai és kémiai);
5.2. a felszín alatti vizek állapota (kémiai és mennyiségi);
5.3. a védett területek állapota.

 6. Az  1–5.  pontokban előírt térképi ábrázolás térinformatikai rendszerben, digitális térképi adatbázisban, Egységes 
Országos Vetületi koordinátákkal meghatározva.

 7. A  felszíni és felszín alatti vizekre és a  védett területekre a  külön jogszabályokban e  rendelet 5.  §-a szerint 
megállapított környezeti célkitűzések listája.

 8. Az eredeti célkitűzés teljesíthetetlenségével kapcsolatos információk 7–10. § szerinti részletezése.
 9. Összefoglaló leírás a vízhasználatoknak a 16. és 17. §-ok szerinti gazdasági elemzéséről.
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 10. A 18. § szerint kidolgozott intézkedési programok összefoglalása, beleértve
− azokat az intézkedéseket, amelyekkel az 5. § (1) bekezdésben megállapított célkitűzések teljesíthetők,
− azoknak az intézkedéseknek az összefoglalását, amelyeket azokkal a víztestekkel kapcsolatban kell meghozni, 

amelyeknél az  5.  § (1)  bekezdésében és a  külön jogszabályokban megfogalmazott célkitűzések nem 
teljesíthetők,

− azon intézkedések összefoglalását, amelyeket az olyan víztestekkel kapcsolatban kell meghatározni, amelyek 
esetében valószínűtlen, hogy teljesülnek az 5. §-ban meghatározott célkitűzések;

10.1. a vizek védelmére vonatkozó jogszabályok alkalmazásához szükséges intézkedések összefoglalása;
10.2. a  vízhasználatokkal, illetőleg a  vizek védelmével kapcsolatos költségmegtérülés elvének érvényesülése és 

érvényesítése, figyelemmel az ezt célzó és szolgáló intézkedésekre;
10.3. az  ivóvízbázisok és az  ivóvízkivételekre kijelölt felszíni víztestek védelmének érdekében tett intézkedések 

összefoglalása;
10.4. a vízhasználatokhoz, vízkivételekhez és a használt vizek elvezetéséhez, valamint a vízimunkák elvégzéséhez 

szükséges hatósági (vízjogi, környezetvédelmi és természetvédelmi) engedélyezés rendszerére vonatkozó 
jogszabályok – ideértve a döntés alapjául szolgáló anyagi jogi rendelkezéseket – megjelölése;

10.5. a felszín alatti vizek védelméről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételekkel engedélyezett felszín 
alatti vízbe való közvetlen bevezetések felsorolása;

10.6. a területhasználat megváltoztatását szabályozó jogszabályok megjelölése;
10.7. a  felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott elsőbbségi 

anyagok, elsőbbségi veszélyes anyagok, és egyéb veszélyes anyagok által a  vizekben okozott szennyezés 
megszüntetésére tett intézkedések összefoglalása;

10.8. a  vizek állapotát befolyásoló környezeti károk megelőzésére és csökkentésére tett intézkedések 
összefoglalása;

10.9. a balesetszerű szennyezések hatásainak megelőzésére és csökkentésére tett intézkedések összefoglalása;
10.10. a környezeti célkitűzések teljesítése érdekében tett kiegészítő intézkedések összefoglalása.

 11. Azon szennyező anyagokról és indikátoraikról biztosítandó információk, amelyekre küszöbértékeket határoztak 
meg, az alábbi adattartalommal:
11.1. információk a  kockázatosként jellemzett felszín alatti víztestek vagy felszín alatti víztestcsoportok 

mindegyikéről, beleértve az alábbiakat:
a) a víztestek mérete,
b) minden olyan szennyező anyag vagy szennyezési indikátor, amely a  víztesteket kockázatosként 

jellemzi,
c) azok a  környezetminőségi célkitűzések, amelyekre a  kockázat vonatkozik, beleértve a  víztest 

tényleges vagy lehetséges jogszerű felhasználását vagy funkcióit, valamint a víztestek, az azokhoz 
kapcsolódó felszíni vizek és az  azoktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák közötti 
kapcsolat,

d) a  természetben előforduló anyagok esetében a  felszín alatti víztestek természetes 
háttér-koncentrációi,

e) a küszöbértékek túllépése esetén információk a túllépésekről;
11.2. a) küszöbértékek, valamint az, hogy azokat nemzeti szinten, a  vízgyűjtő kerület vagy a  nemzetközi 

vízgyűjtő kerületnek a  tagállam területére eső részének szintjén, illetve a  felszín alatti víztest vagy 
víztestcsoport szintjén kell-e alkalmazni,

b) az  emberi tevékenység eredményeként a  felszín alatti vízben kialakuló sósvíz-koncentrációk 
tekintetében annak indokolása, hogy a  szulfátra és kloridra vagy a  vezetőképességre vonatkozó 
küszöbértékek megállapítására került sor;

11.3. a küszöbértékek és az alábbiak egyike közötti kapcsolat:
a) háttér-koncentrációk a természetben előforduló anyagok esetében,
b) kapcsolódó felszíni vizek és a közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák,
c) környezetminőségi célkitűzések és egyéb, nemzeti, uniós vagy nemzetközi szinten érvényben lévő 

vízvédelmi előírások,
d) a  szennyező anyagok toxikológiájára, ökotoxikológiájára, a  környezetben való tartós 

megmaradására, bioakkumulációs képességére és diszperziós tendenciájára vonatkozó bármely 
információ;
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11.4. a háttér-koncentrációk meghatározásának a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről 
szóló 2006. december 12-i 2006/118/EK irányelv IV.  melléklet A. rész 3.  pontjában meghatározott elveken 
alapuló módszere;

11.5. annak okai, hogy miért nem határoztak meg a  felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni 
védelméről szóló 2006. december 12-i 2006/118/EK irányelv IV.  melléklet B. részében azonosított bármely 
szennyező anyagra és indikátorra vonatkozóan küszöbértéket;

11.6. a  felszín alatti vizek kémiai állapotértékelésének fő elemei, beleértve a  megfigyelési eredmények 
összesítésének szintjét, módszerét és időszakát, az  elfogadható mértékű túllépés definícióját és 
kiszámításának módszerét a  felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006. 
december 12-i 2006/118/EK irányelv 4. cikk (2) bekezdése c) pontjának i. alpontja és a III. melléklet 3. pontja 
szerint.

 12. Az  egyes részvízgyűjtőkre, azok részeire, egyes témakörökre vagy víztípusokra vonatkozó részletes programok és 
tervek jegyzéke, azok tartalmának összefoglalásával.

 13. A  közvélemény tájékoztatására és konzultációkra tett intézkedések összefoglalása azok eredményei és 
az eredményekből következően a tervben végrehajtott változtatások.

 14. A  közvélemény tájékoztatásához felhasznált dokumentumok, a  18.  § (6) és (7)  bekezdése szerint elfogadott 
szabályozások, intézkedések, valamint a  15.  § és a  külön jogszabályok szerinti monitoring hálózat adatainak 
hozzáférési helyei.

 15. A hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezése és adatai.
 16. Mindazok a dokumentumok, amelyeket egyéb jogszabály a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmaként ír elő.

 II. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata során beépítendő további tartalmi elemek

 1. A  vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta végzett változtatások, korszerűsítések 
összefoglalása, beleértve a 7–10. § szerint végrehajtott felülvizsgálatok összefoglalást is.

 2. A  környezeti célkitűzések elérése irányában tett előrehaladás számbavétele, továbbá az  előző terv időszakára 
vonatkozó monitoring eredményeinek térképi bemutatása és részletes indoklás minden olyan környezeti 
célkitűzéshez, amelyet nem lehetett elérni.

 3. Előző vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előirányzott, nem végrehajtott intézkedések összefoglalása és a  végrehajtás 
elmaradásának indokolása.

 4. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta elfogadott közbenső intézkedések összefoglalása.
 5. A  felszín alatti vizek védelméről szóló külön jogszabály szerint megállapított küszöbértékeket érintő változásokról 

szóló jelentés.”

A Kormány 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint
a 15. § (2) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.  rendelet (a  továbbiakban: 
Ép.r.) I. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – fenntartótól függetlenül kiterjed a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott köznevelési 
intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottakra, azok munkáltatójára, 
valamint a minősítő vizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül 
attól, hogy a  köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva, 
szervezetileg összevonva működik.
(2) A  IV. fejezet hatálya – a  12. és a  14. alcím, valamint a  32.  § (5)–(6)  bekezdése kivételével – csak 
a közalkalmazottakra terjed ki.
(3) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola pedagógus-
munkakörben foglalkoztatott dolgozóira is.
(4) A  II. fejezet hatálya – a  6–8. alcím kivételével – a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottakra is kiterjed.
(5) Az  Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján az  Európai Iskolában pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalókra a külföldi munkavégzésük időtartama alatt e rendelet besorolási szabályait nem kell alkalmazni.
1/A. Értelmező rendelkezések
1/A. § E rendelet alkalmazásában:
1. foglalkoztatási jogviszony: a munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony,
2. munkaviszony jellegű jogviszony: a  munkaviszony, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 87/A. § (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyok,
3. munkaviszony jellegű jogviszony szünetelése: a  jogviszonynak az az időtartama, amely alatt a  felek jogviszonyból 
eredő kötelezettségeik teljesítését jogszabályi előírás vagy megállapodásuk alapján kölcsönösen szüneteltetik,
4. portfólió: olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a  pedagógus szakmai útja, szakmai 
tevékenysége, ezzel összefüggésben felmerülő nehézségei, sikerei, a  pedagóguskompetenciák fejlődése, egyrészt 
a tények tükrében, másrészt az önértékelés alapján.”

2. §  Az Ép.r. II. fejezete a következő 1/B. alcímmel egészül ki:
„1/B. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő 
besorolásához szükséges követelmények
2. § (1) A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez 
előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező 
pedagógust, továbbá a  (3) és (4)  bekezdés szerinti esetben a  pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni. 
A  gyakornok számára a  foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, a  kinevezésben, munkaszerződésben két év 
gyakornoki idő kikötése kötelező.
(2) A  két év gyakornoki időbe a  foglalkoztatási jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlat idejét 
be kell számítani azzal, hogy gyakornoki időként a  két évből hátra levő időt kell – a  (3)  bekezdésben foglaltakra 
is figyelemmel – a  kinevezésben, a  munkaszerződésben rögzíteni. Ha az  ilyen módon számított gyakornoki idő 
lejárta és a  minősítő vizsga között kevesebb, mint egy hónap lenne hátra, a  gyakornoki időt egy hónappal vagy 
a pedagógus kérésére legfeljebb hat hónappal meg kell hosszabbítani.
(3) Ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik a 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti két év 
szakmai gyakorlattal, de még nincs a 6. § (3) bekezdése szerinti hat év szakmai gyakorlati ideje, számára – kivéve, ha 
sikeres minősítő vizsgát tett – hat hónap gyakornoki időt kell kikötni.
(4) Ha a  korábbi foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt sikertelen minősítő vizsgát tett pedagógus létesít 
újabb foglalkoztatási jogviszonyt, számára két év gyakornoki időt kell kikötni.
(5) Ha a  pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama rövidebb, mint a  gyakornok 
számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő lejártáig kell kikötni.
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(6) A gyakornok
a) az (1)–(5) bekezdés szerint megállapított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy
b) ha a gyakornoki idő a tanítási évet követő nyári szünet alatt jár le, a tanítási év május hónapjában
tesz minősítő vizsgát.
(7) A (6) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a gyakornoki idő a minősítő vizsga sikeres letételének időpontjáig 
tart.
(8) Ha a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
(9) A  gyakornoki idő a  vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik, ha a  pedagógus 
minősítő vizsgája sikertelenül zárult. A meghosszabbított gyakornoki időre az  (1)–(8) bekezdésben foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg.
(10) Ha a  (9)  bekezdés szerint megismételt minősítő vizsga is sikertelenül zárult és a  pedagógus pedagógus-
munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, az  (1)–(9)  bekezdésben, valamint az  Nkt. 64.  § 
(8) bekezdésében foglaltakat ismételten alkalmazni kell.
(11) A munkáltató a  foglalkoztatási jogviszony létesítésekor köteles írásban tájékoztatni a gyakornokot a minősítő 
vizsga esedékességének időpontjáról. Ha a  minősítő vizsga időpontja – különösen a  foglalkoztatási jogviszony 
szünetelése miatt – módosul, erről a gyakornokot írásban tájékoztatni kell.
3.  § (1) Ha a  Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus e  besorolását követően legalább hat év szakmai 
gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha a  pedagógus a  Pedagógus 
I.  fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a  minősítési eljárást le kell 
folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvétel teljesítésének időpontját a munkáltató írja elő a Pedagógus 
I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában.
(2) Ha a  pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a  minősítési eljárás befejezését megelőzően megszűnik és ezt 
követően új pedagógus-munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a nem kötelező minősítési eljárásban 
a várakozási idő leteltét követően vehet rész. Várakozási idő a korábbi jogviszony megszűnése és az új jogviszony 
létesítése között eltelt idő, de legfeljebb két év. E  rendelkezést nem kell alkalmazni abban az  esetben, ha a  Gyvt. 
hatálya alá tartozó intézményben az intézmény vezetőjének írásba foglalt kezdeményezése alapján a kinevezésben, 
illetve a  munkaszerződésben szereplő munkakört nem pedagógus-munkakörre módosították, és a  foglalkoztatási 
jogviszony megszűnését követően kerül sor újabb, pedagógus-munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszony 
létesítésére.
(3) A  minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal megismételhető, ha a  minősítési eljárás sikertelen volt. 
A  minősítési eljárás megismétlésére legkorábban – a  sikertelen minősítési eljárás befejezésétől számított – két év 
szakmai gyakorlat megszerzésének évében kerülhet sor. A megismételt minősítési eljárás lefolytatására legkésőbb 
a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlat megszerzéséig kerülhet sor.
(4) Ha a  megismételt minősítési eljárást nem teljesítő pedagógus pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási 
jogviszonyt létesít, a  foglalkoztatási jogviszony létesítésétől számított két év elteltével újabb minősítési 
eljárásban kell részt vennie. Az újabb minősítési eljárás során – a minősítés eredményétől függően – az Nkt. 64. § 
(8) bekezdését kell alkalmazni.
(5) A sikeres minősítési eljárás alapján a pedagógust Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni.
4. § (1) Az a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, aki rendelkezik
a) pedagógus-szakvizsgával és
b) a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlattal
a Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt.
(2) A  sikertelenül zárult minősítési eljárás – ideértve a  sikertelenül zárult megismételt minősítési eljárást is – 
esetében a 3. § (3) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
(3) Azt a  Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógust, aki sikeresen vett részt a  minősítési eljárásban, 
Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.
5. § (1) Az a Pedagógus II. vagy az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki a munkaköre ellátásához 
szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal, 
vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr. univ.) rendelkezik, rendszeres 
szakmai publikációs tevékenységet folytat, valamint rendelkezik tizennégy év szakmai gyakorlattal, a  Kutatótanár 
fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást sikeresen teljesítő pedagógust 
Kutatótanár fokozatba kell besorolni.
(2) A Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás megismétlésére a 3. § (3) bekezdésében foglaltak 
szerint kerülhet sor.
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(3) Kutatótanár fokozatba
a) az összes köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben,valamint
b) az összes Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak legfeljebb egy-egy százaléka sorolható be.”

3. §  Az Ép.r. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„2. A szakmai gyakorlat
6.  § (1) A  magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a  gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai 
gyakorlatnak kell elfogadni
a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,
b) a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,
c) az óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,
d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,
e) a pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel,
f ) az  oktatásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében 
a köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy
g) kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a  nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben
eltöltött időt.
(2) A  Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül szakmai gyakorlatnak kell 
tekinteni az alábbi foglalkoztatási jogviszonyok keretében:
a) a család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött szakmai munkakörben, 
vezető beosztásban,
b) a  szociális-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, terepkoordinátori tevékenységgel 
összefüggő munkakörben, vagy
c) a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében 
a gyermek- és ifjúságvédelem országos irányításával összefüggő munkakörben
eltöltött időt is.
(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés 
szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben 
foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal 
rendelkezik, mentesül az  előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és 
a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.
(4) A  (3)  bekezdés nem alkalmazható abban az  esetben, ha a  gyakornok legalább egy alkalommal sikertelen 
minősítő vizsgát tett.
(5) Ha a  pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy korábbi munkáltatója a  besoroláskor szakmai 
gyakorlatként vette figyelembe a  (2)  bekezdésben szereplő időt, és a  pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 
személy ezt követően nem a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben létesít foglalkoztatási jogviszonyt, a korábban 
figyelembe vett szakmai gyakorlat időtartama emiatt utóbb nem csökkenthető.
6/A. § (1) A 6. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat időtartamát össze kell 
számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 napos időtartam felel meg.
(2) A  szakmai gyakorlat megállapításakor az  azonos időtartamra figyelembe vehető több, egyidejűleg fennálló 
jogviszony közül csak egy jogviszony számítható be.
(3) A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be
a) a munkaviszony jellegű jogviszony szünetelésének harminc napot meghaladó időtartama, továbbá
b) a  pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a  pedagógus munkaideje nem érte el a  munka törvénykönyvéről 
szóló törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével számított heti munkaidő 
huszonöt százalékát.
(4) A  (2)  bekezdésben, valamint a  (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározottaktól eltérően, ha a  pedagógus 
egyidejűleg több részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyban állt, és ezekben a szerződésben vagy kinevezésben 
foglalt heti munkaidő az  Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével számított heti munkaidő 
huszonöt százalékát elérte, ezt az időszakot el kell ismerni szakmai gyakorlatként.”
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4. §  Az Ép.r. 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás tartalma
7.  § (1) A  minősítő vizsga és a  minősítési eljárás során a  pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó indikátorok 
alapján minősítő bizottság értékeli a pedagógus tevékenységét.
(2) A pedagóguskompetenciák:
a) szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás,
b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,
c) a tanulás támogatása,
d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 
igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 
együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,
e) a  tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a  különböző 
társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,
f ) a pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,
g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint
h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.
(3) A  pedagóguskompetenciák adott munkakörre vonatkozó értelmezését a  pedagógiai szakszolgálati 
intézményben és a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, 
pedagógiai előadó munkakörben, továbbá a Gyvt. hatálya alá tartozó intézménynél foglalkoztatottakra a miniszter 
hagyja jóvá és az  Oktatási Hivatal (a  továbbiakban: OH) közzéteszi a  honlapján. Ezen munkakörök esetében 
a  pedagóguskompetenciák értékelésekor a  (2)  bekezdésben felsorolt kompetenciák közül csak a  munkakör 
ellátásával összefüggésben értelmezhetőket kell figyelembe venni.
8. § (1) A minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat megszerzéséhez szükséges minősítési eljárás részei:
a) a portfólió feltöltése,
b) a portfólió előzetes vizsgálata,
c) ha a  munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása – ide nem értve az  óvodapszichológus, 
iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását – a foglalkozás, vagy az óra látogatása,
d) az információk értékelése, felkészülés a portfólióvédés lebonyolítására, ennek során a feltöltött portfólió alapján 
megfogalmazott kérdéseknek a portfólióvédés előtt legalább hét nappal a pedagógus részére történő eljuttatása, 
valamint
e) a portfólióvédés.
(2) A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás részei:
a) a felkészülési terv elkészítése,
b) a Mesterpedagógusi pályázat elkészítése,
c) a Mesterpedagógusi pályázat bemutatása és védése.
(3) A Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás részei:
a) a Kutatótanári pályázat elkészítése, valamint
b) a Kutatótanári pályázat bemutatása és védése.
(4) A Mesterpedagógus, a Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás része a pályázati információk 
értékelése, felkészülés a  bemutató portfólióvédés lebonyolítására, ennek során – a  minősítő bizottság által – 
a  feltöltött bemutató portfólió alapján megfogalmazott kérdéseknek a  portfólióvédés előtt legalább öt nappal 
a pedagógus részére történő eljuttatása.
(5) A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak – kivéve az országos pedagógiai-szakmai 
ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói 
feladatokat ellátó, vagy pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust – a  Mesterpedagógus 
vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított 5 év elteltével – az  adott fokozat megerősítése érdekében – 
a  Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell újítania. A  megújítás keretében a  pedagógusnak 
a pályázata megvalósulását kell értékelnie, illetve bemutatnia.
(6) Ha a  Mesterpedagógus és a  Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus a  pályázatát nem újítja meg, őt vissza 
kell sorolni a  Mesterpedagógus és a  Kutatótanár fokozatba történt besorolását megelőzően elért legmagasabb 
fokozatba és a  fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell 
besorolni.
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9.  § A  pedagógusértékelési eszközök – így különösen a  minősítő vizsga és a  minősítési eljárás során használt 
értékelőlapok, megfigyelési, értékelési szempontok, feldolgozási segédletek, a  portfólió részletes követelményei – 
egységesek és nyilvánosak.
A pedagógusértékelési eszközöket – a  Gyvt. hatálya alá tartozó intézménynél foglalkoztatott pedagógusok 
munkaköri feladatainak sajátosságaira is figyelemmel – az OH dolgozza ki, a miniszter hagyja jóvá.
9/A. § (1) Az óra, a foglalkozás látogatása a minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési 
eljárás esetén kettő, a pedagógus által tartott foglalkozás, tanóra látogatását, megbeszélését, elemzését, értékelését, 
a  Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus esetén munkaköri feladatai ellátásának 
értékelését foglalja magában, amelyet a minősítő bizottság kijelölt tagja végez.
(2) A  gyakornok minősítő vizsgája esetében az  óra, foglalkozás látogatásán és megbeszélésén a  mentor is részt 
vehet.
9/B.  § (1) A  Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga vagy minősítési eljárás 
keretében feltöltött portfólió tartalmazza:
a) a szakmai önéletrajzot,
b) a pedagógus portfóliója tartalmának eredetiségéről szóló nyilatkozatát,
c) intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolást,
d) a nevelő-oktató munka alapdokumentumait,
e) a nevelő-oktató munka szabadon választott dokumentumait,
f ) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint
g) a szakmai életút értékelését.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott portfólió a pedagógus választásától függően tartalmazhatja:
a) az  (1)  bekezdés d)  pontján kívüli pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait, 
valamint
b) az önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait.
(3) A portfólióvédés alkalmával a pedagógus a portfólióban szereplő dokumentumok alapján bemutatja pedagógiai 
munkásságát, önértékelését, valamint reflektál a  minősítő bizottság 8.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerint feltett 
kérdéseire.
(4) A  Mesterpedagógus és a  Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás keretében feltöltött 
pályázat tartalmazza:
a) a szakmai önéletrajzot,
b) a pedagógus pályázata és a bemutató portfóliója tekintetében, azok eredetiségéről szóló nyilatkozatot,
c) intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolást,
d) a szakmai életút bemutatását és elemzését,
e) a bemutató portfóliót,
f ) a Mester-, illetve Kutatóprogramot,
g) az együttműködési szándéknyilatkozatot.
(5) A  Mesterpedagógusi és a  Kutatótanári pályázat bemutatása és védése alkalmával a  pedagógus a  pályázatban 
szereplő dokumentumok alapján bemutatja a  szakmai életútját, annak elemzését, bemutató portfólióját, Mester-, 
illetve Kutatóprogramját, valamint reflektál a  minősítő bizottság 8.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint feltett 
kérdéseire.
(6) A (3) bekezdés szerinti portfólióvédés részletes szabályait, a (4) bekezdés szerinti pályázat tartalmára vonatkozó 
részletes szabályokat, a  8.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt felkészülési terv részletes szabályait, valamint 
a  9.  § szerinti pedagógusértékelési eszközöket a  miniszter által elfogadott Útmutató tartalmazza, amelyet 
az OH honlapján közzétesz.”

5. §  Az Ép.r. 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési 
eljárás lebonyolítása, a minősítő bizottságok munkájának szervezése, a minősítés díja
10. § (1) A miniszter a következő naptári évre (a továbbiakban: minősítési év) vonatkozóan minden év február utolsó 
napjáig a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi
a) a lebonyolítandó minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát (a továbbiakban: minősítési keretszám),
b) a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások szervezésének központi szabályait, valamint
c) a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.
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(2) A minősítési keretszámot
a) az  OH által működtetett informatikai támogató rendszerben (a  továbbiakban: informatikai rendszer) rögzített 
kötelező minősítő vizsgák és eljárások száma,
b) a Kutatótanár fokozat esetén az 5. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján meghatározott létszám,
c) a  minősítő vizsgák és a  minősítési eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, 
valamint
d) a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek
figyelembevételével kell meghatározni.
(3) A keretszám nem lehet kevesebb, mint a 2. § (6) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 
a minősítési évben lebonyolítandó kötelező minősítő vizsgák és minősítési eljárások száma.
10/A. § (1) Az  intézményvezető a minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esedékességét hivatalból rögzíti 
az informatikai rendszerben.
(2) A  nem kötelező minősítő eljárás lefolytatását a  pedagógus a  jelentkezési lapon a  minősítés évét 
megelőző év április 30-ig kezdeményezi az  intézményvezetőnél. Az  intézményvezető a  jelentkezést köteles 
az  informatikai rendszerben rögzíteni. A  jelentkezést a  pedagógus legalább két hónapja folyamatosan fennálló 
keresőképtelenségére tekintettel az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával a portfólióvédés időpontjáig vonhatja 
vissza.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti rögzítést a  minősítés évét megelőző év május 10-ig kell végrehajtani, amelyről 
a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap.
(4) Ha
a) a pedagógus minősítésére a 2. § (2) vagy (3) bekezdése szerint kerül sor, vagy kötelező minősítési eljárás rögzítése 
szükséges, a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy
b) a már megkezdett minősítő vizsga, minősítési eljárás a foglalkoztatási jogviszony tartós szünetelésére tekintettel 
oly módon szakad meg, hogy folytatására csak a  minősítés évét követő év eltelte után kerülhet sor, a  szünetelés 
megszűnését követően öt munkanapon belül
kell a rögzítést elvégezni.
(5) Az  informatikai rendszerben történő rögzítéskor meg kell jelölni azt a  munkakört, amellyel összefüggésben 
a  minősítő vizsga, a  minősítési eljárás lefolytatására sor kerül, továbbá – tanár munkakörben foglalkoztatott 
gyakornok, illetve pedagógus esetén – az általa a jelentkezéskor legalább heti két órában tanított tantárgyak közül 
a minősítő vizsgára, illetve a minősítési eljárásra kiválasztott tantárgyat.
(6) Ha a minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás lefolytatásának kötelezettsége megszűnt, vagy a minősítés évében 
nem kerülhet rá sor, az  intézményvezető a  rögzített adatot – a kinevezés, illetve a munkaszerződés megszűnését, 
módosítását, vagy a  foglalkoztatási jogviszony szünetelésének kezdetét követő öt munkanapon belül – köteles 
módosíttatni vagy töröltetni az OH-nak megküldött kérelem útján.
10/B.  § (1) Az  OH az  intézményvezető által az  informatikai rendszerben rögzített adatok alapján ellenőrzi, hogy 
a  pedagógus megfelel-e a  minősítő vizsga, illetve a  minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek. Az  ellenőrzés 
során a  Kutatótanár fokozat megszerzése érdekében minősítési eljárásra jelentkezett pedagógus publikációs 
tevékenysége megfelelőségének megítéléséhez az  OH megkeresésére a  Magyar Tudományos Akadémia 
állásfoglalást ad.
(2) Ha az  intézményvezető a  kötelező minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást vagy – a  pedagógus határidőig 
megtett kezdeményezése ellenére – a  nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem vagy hibásan 
rögzítette az  informatikai rendszerben, a  pedagógus a  minősítési évet megelőző év május 31-ig kérheti 
a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét. A kérelmet az OH-n keresztül kell benyújtani.
10/C. § (1) A miniszter – az OH javaslatát mérlegelve – a minősítési évet megelőző év június 20-áig dönt a következő 
évre vonatkozó minősítési tervről.
(2) A  minősítési terv tartalmazza az  adott évben a  kötelező minősítő vizsgán és minősítési eljáráson részt vevő, 
valamint – a miniszter mérlegelési jogkörben hozott döntése alapján – a nem kötelező minősítési eljárásban részt 
vevő pedagógusok nevét, oktatási azonosító számát, és – tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetén – 
a választott tantárgyat.
(3) A  nem kötelező minősítési eljárásban való részvételre jelentkezett pedagógusok minősítési tervbe való 
felvételénél a kötelezően minősítendő pedagógusok felvételét követően fennmaradó keretszámot a fővárosban és 
megyénként, továbbá munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek 
történő megfelelés figyelembevételével kell elosztani a jelentkezők között. Ha a köznevelési intézmény vagy a Gyvt. 
hatálya alá tartozó intézmény fenntartója valamely megyében vagy a  fővárosban az  országos átlagos intézményi 
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és pedagógus eloszlástól eltérően az  országos átlagot meghaladó mértékben tart fenn köznevelési vagy a  Gyvt. 
hatálya alá tartozó intézményt, e  tényre az  intézményében foglalkoztatott pedagógusok minősítési eljárásba 
történő bevonása során figyelemmel kell lenni.
(4) A  miniszter a  minősítési terv rá vonatkozó részéről a  minősítési évet megelőző év június 30-ig az  informatikai 
rendszer útján értesíti a pedagógust és az intézményvezetőjét.
(5) Az  értesítést követően a  minősítési évet megelőző év szeptember 30-ig – a  foglalkoztatási jogviszonyuk 
megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszámot 
elsősorban a  kötelező minősítésekre, illetve a  (3)  bekezdés szerinti szempontok mérlegelésével a  nem 
kötelező minősítésekre kell elosztani. A  minősítési terv ilyen irányú módosításáról legkésőbb október 15-ig kell 
az érintetteket az informatikai rendszer útján értesíteni.
10/D. § (1) A minősítő vizsgát és a minősítési eljárást legalább három főből álló minősítő bizottság folytatja le.
(2) A  minősítő bizottság elnöke az  OH által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az  Országos szakértői 
névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő 
köznevelési szakértő, aki a  köznevelési szakértői tevékenység, valamint az  érettségi vizsgaelnöki megbízás 
feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben [a továbbiakban: 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet] foglaltak 
szerinti felkészítésben részt vett. A  miniszterrel pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátására köznevelési szerződést 
kötött egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézmény pedagógusának minősítése esetén a bizottság 
elnökeként csak az  jelölhető ki, aki az  egyház által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény által 
jóváhagyott szakértői jegyzéken szerepel. Ettől eltérően, a  Gyvt. hatálya alá tartozó, egyházi jogi személy által 
fenntartott intézmény pedagógusának minősítése esetén az  egyetértés jogát az  adott egyházi jogi személy 
miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézménye gyakorolja, feltéve, hogy van ilyen kijelölt intézmény.
(3) A minősítő bizottság tagjai:
a) az  OH által delegált, az  Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és 
pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben foglaltak 
szerinti felkészítésben részt vett,
b) a  pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az  általa megbízott vezetői, magasabb vezetői 
megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott,
c) az intézményvezető – ide értve a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény vezetőjét is – minősítési eljárása esetében 
a  b)  pontban foglalt tag helyett az  OH által delegált, az  Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai 
ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a 15/2015. (III. 13.) 
EMMI rendeletben foglaltak szerinti felkészítésben vett részt és rendelkezik legalább ötéves vezetői vagy magasabb 
vezetői gyakorlattal,
d) a  Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott gyakornok vagy pedagógus esetében a  b)  pontban 
foglalt tag helyett az intézmény vezetője vagy az általa megbízott, a minősítő vizsgán vagy a minősítési eljárásban 
résztvevőnél magasabb fokozatba besorolt, azonos munkakörben foglalkoztatott alkalmazott,
e) intézményvezető minősítési eljárása esetében az  a)  pontban, valamint a  c)  pontban foglalt tagokon kívül 
a  fenntartó kijelölheti képviselőjét, aki véleményezési joggal részt vehet az  óra- vagy foglalkozáslátogatáson és 
a portfólióvédésen, valamint
f ) Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében az a)–e) pontban foglaltakon kívül 
a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja.
(4) Az intézményvezető vagy az általa megbízott pedagógus, valamint a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja 
kivételével a minősítő bizottság tagja, valamint a minősítő bizottság elnöke csak az értékelt pedagógussal azonos 
vagy magasabb fokozatba besorolt pedagógus lehet.
(5) A  tanár munkakört betöltők minősítési eljárása esetén a  minősítő bizottság egyik tagja végzettségének és 
szakképzettségének azonosnak kell lennie az  értékelt tanárnak a  minősítésre való jelentkezésében megjelölt 
tantárgya tanítására jogosító végzettségével és szakképzettségével. Szakképző iskolában foglalkoztatott 
pedagógus esetében, ha ez  a  feltétel nem teljesíthető, a  minősítő bizottság egyik tagja olyan személy kell, hogy 
legyen, aki az Nkt. 98–99. §-ában vagy 3. mellékletében, vagy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben 
meghatározottak szerint taníthatja az  értékelt tanárnak a  minősítésre való jelentkezésben megjelölt tantárgyát. 
Ilyen személy hiányában a  szakképesítésért felelős miniszter által delegált, az  Országos szakmai vizsgaelnöki 
névjegyzéken szereplő személyt kell felkérni.
(6) A minősítő bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja
a) a pedagógusnak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, vagy
b) olyan személy, akitől a minősítési eljárás elfogulatlan lefolytatása egyéb okból nem várható.
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10/E.  § (1) A  minősítő bizottság elnöke felel a  minősítő vizsga, a  minősítési eljárás szakszerű és törvényes 
lebonyolításáért, a minősítő bizottság törvényes működéséért.
(2) Az elnök feladatai különösen:
a) megvizsgálja, hogy nincs-e helye a minősítő vizsga, a minősítési eljárás megszüntetésének a 12/C. § (1) bekezdése 
alapján,
b) vezeti a portfólióvédést és a minősítő bizottság értekezleteit,
c) szervezi a minősítő bizottság feladatait,
d) a  minősítő vizsga, a  minősítési eljárás a  pedagógus személyes részvételét igénylő első eseményének kijelölt 
időpontja előtt legalább tizenöt nappal felveszi a  kapcsolatot a  pedagógussal, a  minősítő bizottság tagjaival, 
a  pedagógust foglalkoztató intézmény vezetőjével, és egyezteti a  minősítő vizsga, minősítési eljárás részletes 
menetét,
e) a  bizottsági tagok értékelésének eredménye közötti jelentős eltérés esetén összehívja a  bizottságot egyeztetés 
céljából, valamint
f ) gondoskodik a minősítéssel kapcsolatos adatoknak az informatikai rendszerben történő rögzítéséről.
10/F.  § A  minősítő bizottság a  panasz benyújtására nyitva álló – a  12/D.  § (2)  bekezdésében meghatározott – 
határidő végét követő munkanapon oszlik fel. Ha a pedagógus panasszal él, a minősítő bizottság a panasz alapján 
meghozott döntésnek megfelelő intézkedés megtételét követő munkanapon oszlik fel. A panaszeljárásban eljáró új 
bizottság a tanúsítvány kiadásának napját követő napon oszlik fel.
11. § (1) Az OH a minősítés évét megelőző év július 31-ig
a) kijelöli a minősítési évben minősítő bizottsági elnökként és köznevelési szakértő tagként eljáró pedagógusokat, 
és a kijelölésről őket, valamint az őket foglalkoztató intézmény vezetőjét értesíti,
b) – a minősítő bizottság 10/D. § (3) bekezdés e) és f ) pontja szerinti tagjainak delegálása érdekében – megkeresi 
a fenntartót, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnökét.
(2) A  köznevelési szakértőt foglalkoztató intézmény vezetője a  minősítés évét megelőző év szeptember 1-jéig 
rögzíti az  informatikai rendszerben a  munkahét azon napját, amikor a  szakértőt a  17/A.  § (1)  bekezdése szerint 
a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti.
11/A.  § (1) A  pedagógus legkésőbb a  minősítés évét megelőző év november 30. napjáig tölti fel portfólióját 
az informatikai rendszerbe. A portfóliót feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza – a 9/B. § (1) bekezdés e) pontja 
kivételével – a 9/B. § (1) bekezdése szerinti kötelező elemeket.
(2) Ha a pedagógus a portfólió feltöltésére vonatkozó határidőt elmulasztja, az OH megállapítja a minősítő vizsga, 
a minősítési eljárás sikertelenségét.
(3) Ha az (1) bekezdés alapján sikeresen feltöltött portfólió tekintetében hiánypótlás szükséges, a minősítő bizottság 
elnökének felszólítására a  pedagógus azt legkésőbb a  portfólióvédést megelőző huszadik nap előtt megteheti. 
Ennek hiányában az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét.
(4) Ha a  portfólió feltöltését követően a  pedagógus munkaköre vagy – tanár munkakörben foglalkoztatott 
pedagógus esetében – az  általa tanított tantárgy megváltozik, és ennek következtében a  pedagógus 
véleménye szerint a  minősítő vizsga, a  minősítési eljárás a  jelentkezéskor betöltött munkakör vagy megjelölt 
tantárgy vonatkozásában nem valósítható meg, a  pedagógus a  változástól számított öt munkanapon belül, de  
– minősítési eljárás esetében – legkésőbb a  portfólióvédés időpontja előtti harmincötödik napig kezdeményezi 
az  OH-nál portfóliójának a  változás miatti módosítását. A  portfólió módosítására az  OH-nak a  kezdeményezés 
tudomásulvételéről szóló, az  informatikai rendszerben megküldött értesítését követő harmincadik napig kerülhet 
sor. A  minősítő vizsgát, a  minősítési eljárást a  megváltozott munkakör vagy a  tanított tantárgy tekintetében kell 
lefolytatni.
(5) A  (4)  bekezdésben foglaltakon felül, ha a  minősítési eljárás kijelölt időpontja a  minősítési év szeptember 1-jét 
követő időszakra esik, a  pedagógus – a  portfólió tartalmát érintő változás bekövetkezése esetében – a  minősítés 
évének augusztus 15. napjáig módosíthatja, kiegészítheti portfólióját.
(6) Ha a  pedagógus az  OH-t az  (5)  bekezdésben meghatározott határidőt követően értesíti, a  nem kötelező 
minősítési eljárásra csak a következő minősítési évben kerülhet sor.
(7) Ha a munkakör, illetve tantárgy megváltozása a minősítő vizsga, a minősítési eljárás OH által kitűzött időpontját 
megelőző harmincötödik napot követően következik be,
a) a minősítő vizsga, valamint a kötelező minősítési eljárás időpontját az OH a munkakör vagy a  tanított tantárgy 
megváltozásáról történt értesítést követő hatvanadik napot követő időpontra módosítja,
b) a  nem kötelező minősítési eljárásra – ha az  a  minősítés évében már nem valósítható meg – csak a  következő 
minősítési évben kerülhet sor.
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11/B. § (1) Az OH a minősítési év június 30. napjáig tervezett minősítésekre vonatkozóan a minősítés évét megelőző 
év december 15. napjáig, a  minősítési év szeptember első napját követő minősítésekre vonatozóan pedig 
a minősítési év augusztus 10. napjáig
a) meghatározza a  portfóliójukat feltöltött pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítő eljárás esetében 
a portfólióvédésének időpontját,
b) kijelöli – az  intézményvezető, valamint a  fenntartó delegáltja kivételével – a  pedagógus minősítő vizsgáját, 
minősítési eljárását lefolytató minősítő bizottság elnökét és tagjait, valamint
c) az a) és b) pontban foglaltakról az informatikai rendszer útján értesíti a pedagógust, a minősítő bizottság elnökét 
és tagjait, valamint az őket foglalkoztató intézmény vezetőjét.
(2) Az  intézményvezető köteles lehetővé tenni a  pedagógus részvételét a  minősítő vizsga, minősítési eljárás 
pedagógus személyes részvételét igénylő eseményén.
(3) Ha olyan körülmény merült fel, amely a  minősítő vizsga, a  minősítési eljárás lebonyolítását akadályozza vagy 
veszélyezteti, a  pedagógus, a  minősítő bizottság elnöke, tagja, vagy az  e  személyeket foglalkoztató intézmény 
vezetője (e bekezdés tekintetében a továbbiakban együtt: érintettek) a körülmény tudomására jutásától számított 
öt munkanapon belül köteles értesíteni az  OH-t. Ha szükséges, az  OH – az  érintettekkel történő egyeztetést 
követően – módosítja a  portfólióvédés időpontját, a  minősítő bizottság elnökének, tagjainak személyét, és erről 
haladéktalanul értesíti az érintetteket.
(4) Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsga, a minősítési eljárás személyes 
részvételét igénylő eseményén, kérelmére az  OH haladéktalanul új időpontot jelöl ki számára. E  rendelkezés 
alkalmazásában fel nem róható ok minden olyan, a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése 
nem vezethető vissza a  pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartására, illetve mulasztására. Az  új időpont 
kijelölése iránti kérelmet az  ok megjelölésével, az  ok felmerülésével egyidejűleg, de legkésőbb az  elmulasztott 
esemény napját követő nyolc napon belül lehet az OH részére benyújtani. Ha a minősítő bizottság vagy az OH azt 
állapítja meg, hogy a minősítő vizsga, a minősítési eljárás személyes részvételt igénylő eseménye a gyakornoknak, 
pedagógusnak felróható okból hiúsult meg, a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelennek minősül.
(5) Ha a (3) és (4) bekezdésben vagy a 11/A. § (7) bekezdésében foglalt esetben előre nem látható, elháríthatatlan 
oknál fogva a minősítés évében már nem lehetséges az új időpont kijelölése, legkésőbb a minősítés évét követő év 
március 31. napjáig terjedő időszakra eső új időpontot kell kijelölni.
12.  § (1) A  Pedagógus I. és a  Pedagógus II. fokozatba történő besorolásra irányuló első minősítő vizsga és 
a minősítési eljárás díjtalan.
(2) A megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatba történő 
besorolásra irányuló minősítési eljárás díja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az illetmény 
számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka, amelyet az  eljárás kezdeményezőjének a  minősítő vizsgát, 
minősítési eljárást szervező OH kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie. Megismételt minősítő vizsgának, 
minősítési eljárásnak a magasabb fokozatba történő besorolás megszerzésére irányuló sikertelenül zárult minősítő 
vizsgát, minősítési eljárást követően az  ugyanazon fokozatba történő besorolás megszerzésére irányuló minősítő 
vizsga, minősítési eljárás minősül.
(3) A  (2)  bekezdés szerint díjköteles minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén a  pedagógus díjfizetési 
kötelezettségét a 10/C. § (4) bekezdése szerinti értesítést követő harminc napon belül a (2) bekezdés szerint teljesíti. 
A díjfizetés elmulasztása esetén az OH a minősítő vizsgát, minősítési eljárást megszünteti.
(4) A már befizetett díjat a pedagógus, vagy örököse számára, az OH-hoz intézett kérelem alapján vissza kell téríteni, 
ha a minősítő vizsgát, a minősítési eljárást az OH a 12/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglalt okból megszüntette.”

6. §  Az Ép.r. 4. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § A  szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus a  számlával igazolt költségeinek megtérítésére 
jogosult, minősítő vizsgánként, minősítési eljárásonként legfeljebb tízezer forintig. A nemzetiségi nevelési-oktatási 
feladatot ellátó, továbbá a  Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben szakértői, szaktanácsadói feladatot ellátó 
pedagógus igényelheti a tízezer forintot meghaladó, számlával igazolt, jogos költségeinek megtérítését is.”

7. §  Az Ép.r. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. A minősítő vizsga és minősítési eljárás eredménye, jogorvoslat
12/B.  § (1) A  pedagógus a  minősítő vizsga és a  minősítési eljárás értékelési szempontjainak való megfelelését 
a  minősítő bizottság tagjai egyenként és összességükben az  1.  mellékletben meghatározott súlyozási szabályok 
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alapján, egymástól függetlenül értékelik, és értékelésüket az  informatikai rendszerben rögzítik. Ha a  tagok 
értékelése egymástól jelentősen eltér, a minősítő bizottság erről egyeztet.
(2) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részeredményei alapján a portfólióvédés időpontjától számított tizenöt 
napon belül összegző értékelést kell készíteni, amely tartalmazza
a) a minősítő bizottság döntését a pedagógus követelményeknek való megfeleléséről, és
b) a pedagógus tevékenységének az egyes pedagóguskompetenciák alapján történő értékelését.
(3) A minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikeres, ha az értékelés során a pedagógus-kompetenciák értékelésénél
a) a gyakornok legalább hatvan,
b) a Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítő eljárásban a pedagógus legalább hetvenöt, vagy
c) a  Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítő eljárásban a  pedagógus legalább 
nyolcvanöt
százalékot ért el.
(4) Az  összegző értékelést annak meghozatalától számított öt munkanapon belül a  minősítő bizottság elnöke 
feltölti az  informatikai rendszerbe. A  tanúsítványt legkésőbb a  minősítési év utolsó munkanapjáig, a  11/B.  § 
(5)  bekezdésében foglalt esetben a  minősítés évét követő év március utolsó napjáig kell kiadni. Az  összegző 
értékelést a  pedagógus, valamint az  őt foglalkoztató intézmény vezetője számára elérhetővé kell tenni 
az informatikai rendszerben.
(5) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás eredményéről az OH az összegző értékelés informatikai rendszerbe való 
feltöltésétől számított tizenöt munkanapon belül elektronikus tanúsítványt állít ki. A tanúsítványban a pedagógus 
természetes személyazonosító adatain, oktatási azonosító számán, a  tanúsítvány kiállításának dátumán és az  OH 
elnökének aláírásán kívül a következő bejegyzéseket kell szerepeltetni:
a) gyakornok minősítése esetén: „megfelelt”, vagy „újabb minősítés szükséges”, vagy – megismételt minősítési eljárás 
sikertelensége esetén – „nem felelt meg”,
b) Pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárás esetén: „megfelelt” vagy „újabb minősítés szükséges”,  
vagy – megismételt minősítési eljárás sikertelensége esetén – „nem felelt meg”,
c) Mesterpedagógus fokozatba soroláshoz szükséges minősítési eljárás esetén: „Mesterpedagógus fokozatba lép”, 
vagy „Pedagógus II. fokozatban marad”,
d) Kutatótanár fokozatba soroláshoz szükséges minősítési eljárás esetén: „Kutatótanár fokozatba lép”, vagy 
„Pedagógus II. fokozatban marad”, vagy „Mesterpedagógus fokozatban marad”.
12/C. § (1) A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást meg kell szüntetni, ha
a) az OH vagy a minősítő bizottság az eljárás bármely szakaszában észleli, hogy a pedagógus a jogszabályi feltételek 
hiányában nem szerepelhetett volna a  minősítési tervben, vagy a  pedagógus munkakörben való foglalkoztatás 
jogszabályi követelményeinek nem felel meg,
b) a  pedagógus a  jelentkezést a  10/A.  § (2)  bekezdése alapján, legalább két hónapja folyamatosan fennálló 
keresőképtelenségére tekintettel visszavonta,
c) a foglalkoztatási jogviszony szünetelése meghaladta a hat hónapot,
d) a  pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a  minősítő vizsga, vagy a  minősítési eljárás személyes megjelenését 
igénylő eseményét megelőzően, – a  pedagógus munkakörben történő további foglalkoztatás céljából történt 
áthelyezés esete kivételével – megszűnt,
e) a pedagógus a díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget,
f ) a pedagógus a portfóliót nem töltötte fel vagy a hiánypótlásra való felhívásnak határidőben nem tett eleget, vagy
g) a minősítő bizottság megállapította, hogy a pedagógus a portfólió részét képező eredetiségnyilatkozatban vállalt 
kötelezettségét megsértette.
(2) Az  OH az  (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint e)–g)  pontjában foglalt esetben a  minősítő vizsga, minősítési 
eljárás sikertelenségét állapítja meg.
(3) A megszüntetésről az OH az  informatikai rendszeren keresztül, a döntés okának megjelölésével haladéktalanul 
értesíti a pedagógust és az intézményvezetőt.
12/D. § (1) Ha a tanúsítványban név-, szám- vagy más elírás van, a hibát az OH hivatalból vagy az érdekelt jelzésére 
bármikor kijavítja, ha az nem hat ki a döntés érdemére. A javítást az informatikai rendszerben is át kell vezetni.
(2) Ha a  tanúsítvány kiadásával lezárult minősítő vizsga vagy a  minősítési eljárás sikertelen volt, a  pedagógus 
a  tanúsítvány kiadásától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül elektronikus úton panasszal élhet 
az  OH-nál. Az  OH a  határidőben benyújtott panaszban foglaltakat a  bizottság elnöke és tagjai, valamint 
a  pedagógus bevonásával tartott egyeztetés eredménye alapján tizenöt napon belül elbírálja. Ennek 
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eredményeként a  tanúsítványt tizenöt napon belül módosítva ismételten kibocsátja és a  változást rögzíti 
az informatikai rendszerben. Ellenkező esetben a panaszt elutasítja.
(3) A  panasz elutasítása esetén, ha a  pedagógus elektronikus úton benyújtott kérelmével a  panaszt továbbra 
is fenntartja, az  OH elnöke szakértő bevonásával dönt arról, hogy új minősítő bizottság kirendelése 
indokolt-e. Szakértőként az  Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 
és pedagógusminősítés szakterületen szereplő, köznevelési szakértő jelölhető ki, aki a  15/2015. (III. 13.) 
EMMI  rendeletben foglalt felkészítésen részt vett. Ha az  OH elnöke új minősítő bizottságot jelöl ki, a  bizottság 
a  10/D.  § és a  10/E.  § alapján jár el és értékeli a  pedagógus teljesítményét. Az  új minősítő bizottság értékelése 
alapján kiadott tanúsítvány ellen további panasznak nincs helye. Ha a szakértői szakvélemény alapján a panasz nem 
megalapozott, az OH elnöke a panaszt elutasítja.
(4) A  pedagógus és a  bíráló bizottság közötti szakmai kérdést érintő véleményeltérésre hivatkozással a  minősítő 
vizsga, a minősítési eljárás eredményének vitatására nincs lehetőség.
(5) Ha a  tanúsítvány kiadását követően az  OH tudomására jut, hogy a  pedagógus nem felelt meg a  minősítési 
tervbe való felvétel feltételeinek, a  tanúsítványt haladéktalanul visszavonja és erről a  pedagógust, valamint 
az intézményvezetőt egyidejűleg értesíti. A tanúsítvány visszavonására tekintettel a pedagógus illetményét a jövőre 
nézve kell módosítani. A tanúsítvány kiadását követő három éven túl a tanúsítvány visszavonásának nincs helye.
(6) Ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a tanúsítvány visszavonására okot adó feltétel a pedagógus felróható 
magatartására vezethető vissza, a  számára kifizetett illetménytöbbletet, vagy többletbért vissza kell térítenie 
a munkáltató számára.
12/E.  § (1) A  minősítő vizsgán, a  minősítési eljárásban részt vett pedagógus a  minősítő bizottság tevékenységét 
a  portfólióvédést követő tizenöt napon belül értékelheti az  informatikai rendszerben elérhető értékelési lap 
felhasználásával. Az  OH az  értékelést negyedévente, azonosításra alkalmatlan módon továbbítja a  minősítő 
bizottság elnöke és tagjai számára.
(2) Az  OH a  minősítési évet követő év július 31-éig jelentést készít a  miniszter részére a  minősítő vizsgák és 
a minősítési eljárások tapasztalatairól, egyúttal javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.”

8. §  Az Ép.r. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  magasabb fokozatba történő besorolásra a  sikeres minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást követő év első 
napjával kerül sor. Ezt a  szabályt kell alkalmazni és a  magasabb fokozatba történő besorolást visszamenőleges 
hatállyal kell elvégezni abban az esetben is, ha
a) a minősítésre a 11/B. § (5) bekezdése alapján a minősítés évét követő évben került sor, vagy
b) a  12/D.  § (2)  bekezdésében foglalt panasz alapján lefolytatott minősítési eljárás eredményeként a  tanúsítvány 
módosítására került sor.”

9. §  Az Ép.r. II. fejezete a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. A gyakornoki idő és a mentor
15/A. § (1) A mentorálás célja, hogy a gyakornokot felkészítse a pedagógus életpálya feladataira.
(2) A  mentort az  intézményvezető jelöli ki a  gyakornokkal azonos munkakörben, tanár esetén – ha lehetséges – 
azonos tantárgy tanítására foglalkoztatott pedagógusok közül.
(3) Óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott gyakornok esetében – ha a  nevelési-
oktatási intézményben nem áll alkalmazásban olyan pszichológus szakképzettséggel rendelkező személy 
pedagógus-munkakörben, aki a  gyakornok óvodapszichológus, iskolapszichológus mentorálását elláthatná 
– az  intézményvezető kérésére a  pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője a  mentori feladatok ellátására 
óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott, a  (2)  bekezdésben meghatározott feltétellel 
rendelkező munkatársát jelöli ki. Ennek feltétele, hogy a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat 
fenntartója azonos legyen, vagy a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartója 
között létrejött megállapodás ezt előírja.
(4) A  Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetében – ha a  gyakornok munkakörével azonos pedagógus-
munkakörben foglalkoztatott, a  (2)  bekezdésben meghatározott feltétellel rendelkező mentor nem jelölhető ki – 
a mentori feladatokat az intézményvezető vagy döntése alapján a gyakornok közvetlen szakmai felettese látja el.
15/B.  § (1) A  mentor segíti a  gyakornokot a  köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és 
a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.
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(2) A  mentor támogatja a  gyakornokot az  általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében, 
e körben segíti
a) az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában, az óvoda, a kollégium pedagógiai programjában, a Gyvt. 
hatálya alá tartozó intézmény szakmai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében 
és szakszerű alkalmazásában,
b) a  tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az  alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz alkalmazott 
segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a  célszerű megválasztásában, 
a  Gyvt.  hatálya alá tartozó intézményben az  adott pedagógus munkakörhöz tartozó feladatok módszertanilag 
összetartozó egysége (a  továbbiakban: foglalkozási egység) felépítésének, az  alkalmazott pedagógiai 
módszereknek, a felhasználható szakmai segédleteknek a megválasztásában,
c) a  tanítási (foglalkozási) órák, a  foglalkozási egységek előkészítésével, megtervezésével és eredményes 
megtartásával, megvalósításával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, valamint
d) a minősítő vizsgára való felkészülésében.
(3) A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok 
tanítási (foglalkozási) óráját, illetve foglalkozási egységét és ezt követően óramegbeszélést tart, továbbá, ha 
a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára.
(4) A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, pedagóguskompetenciáinak fejlődését, 
és az  értékelést átadja az  intézményvezetőnek és a  gyakornoknak. A  mentor a  gyakornoki idő lezárulta előtt 
összefoglaló értékelést készít a gyakornoki időszak tapasztalatairól. Ekkor külön féléves értékelést nem kell készíteni. 
Ha a  foglalkoztatási jogviszony a  gyakornoki idő lejárta előtt megszűnik, a  jogviszony megszűnésekor a  mentor 
soron kívül értékelést készít.”

10. § (1) Az Ép.r. 16. § (7) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(7) Gyógypedagógiai pótlékra az  a  pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a  szakértői bizottság 
szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal 
foglalkozik, vagy ha az  általa felkészített gyermekek, tanulók közül a  sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot.”

 (2) Az Ép.r. 16. § (8) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(8) A  nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az  a  pedagógus jogosult, aki olyan köznevelési 
intézményben vagy a  köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a  kedvezményezett 
települések besorolásáról és a  besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben 
a  kedvezményezett települések – ide nem értve a  jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket – között 
szereplő településen található.”

 (3) Az Ép.r. 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az  az óvodai nevelésben, nappali rendszerű 
általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai-szakszolgálatban pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatott jogosult, aki olyan köznevelési intézményben vagy a  köznevelési intézmény olyan feladatellátási 
helyén dolgozik, amely a  kedvezményezett települések besorolásáról és a  besorolás feltételrendszeréről szóló 
kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szereplő településen található.”

11. §  Az Ép.r. 17. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Pedagógus I. fokozatba való átsoroláshoz szükséges minősítést megszerzett, de Pedagógus I. fokozatba még 
át nem sorolt pedagógus az Nkt. 62. § (11) bekezdése alkalmazása szempontjából gyakornoknak tekintendő.”

12. §  Az Ép.r. a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § (1) Ha a  Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, 
a  pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói 
feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több
a) heti tizennyolc óránál,
b) óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,
c) vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,
továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell 
a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.
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(2) A  Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetén az  (1)  bekezdés szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet 
végző Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött heti 
munkaideje nem lehet több
a) a  gyermekotthoni, utógondozó otthoni, javítóintézeti nevelő, pszichológus, javítóintézeti utógondozó, 
szakoktató, területi gyermekvédelmi szakszolgálati pszichológus, gyógypedagógus esetén huszonnégy óránál,
b) gyermekotthoni gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, javítóintézeti gyógypedagógus esetén tizenkilenc 
óránál,
c) nevelőszülői tanácsadó, területi gyermekvédelmi szakszolgálati családgondozó esetén harminckét óránál.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végző Mesterpedagógus fokozatba besorolt 
nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, gyermekotthon vezető, javítóintézeti otthonvezető esetében a  munkaidő-
kedvezmény nyolc óra.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt úgy kell biztosítani, hogy a  pedagógust hetenként 
legalább egy munkanapra a  munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a  szakértői, szaktanácsadói 
feladatok ellátása érdekében.
(5) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt az  intézmény vezetője az  OH-nak – vagy szaktanácsadói 
feladatok ellátása esetén a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek – a  szakértői, szaktanácsadói 
feladatokra az adott minősítési naptári évre szóló megbízása alapján köteles biztosítani.
(6) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus egy tanítási évben 
legfeljebb huszonöt tanítási napon az OH felkérésére
a) a  minősítő vizsga, minősítési eljárás lebonyolításához kapcsolódó, minősítő bizottságban való részvétellel 
összefüggő feladatokat,
b) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) lebonyolításában való részvételt,
c) a  minősítő vizsga, a  minősítési eljárás, továbbá az  országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 
jogszerű és szakszerű lebonyolításának ellenőrzésével összefüggő feladatokat,
d) a pedagógiai-szakmai szolgáltatások körébe tartozó feladatokat,
e) azon a szakterületen, amelynek megfelelő pedagógus-továbbképzésben a Mesterpedagógus részt vett, szakértői, 
szaktanácsadói feladatokra felkészítő továbbképzésen előadóként történő közreműködést
látja el.
(7) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában részt vevő pedagógus, az  ott meghatározott 
munkaidő-kedvezmény terhére, a (6) bekezdésben meghatározott huszonöt alkalommal történő felkérésen felül
a) részt vesz az  OH által meghatározott továbbképzésen, amely az  országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, 
a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként való részvételéhez szükséges ismeretek 
fejlesztésére szolgál,
b) közreműködik az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés elkészítésében 
résztvevő pedagógusok munkájában az OH által meghatározott köznevelési intézményekben, valamint
c) az  OH kijelölése alapján közreműködik a  minősítő vizsgát, minősítési eljárást követően benyújtott panaszok 
elbírálásában.
(8) Az  a  Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott feladatok 
ellátásában nem vesz részt, a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással – vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény 
esetén a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal – le nem kötött részében heti két órában
a) ellátja a pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítését,
b) részt vesz a  közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-módszertani, a  Gyvt. hatálya 
alá tartozó intézmények esetében a  gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani fejlesztésekben, 
kutatásokban, intézményi dokumentumok, belső képzések szervezésében és megtartásában, valamint
c) részt vesz – a  Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus kivételével – a  tanulóknak 
a  tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben szereplő vagy a  miniszter által meghirdetett és finanszírozott 
országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyre történő felkészítésében.
(9) A  köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakört 
betöltő pedagógus szakértői, szaktanácsadói feladatainak ellátásába – legfeljebb öt minősítő vizsgához, minősítési 
eljáráshoz kapcsolódó alkalom erejéig – be kell számítani azt is, amikor a minősítő bizottságnak az intézményvezető 
vagy az intézményvezető által megbízott tagjaként jár el.
(10) Az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltakat a  Kutatótanár fokozatba besorolt pedagógusra is alkalmazni kell, ha 
az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, vagy a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában 
szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el.
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(11) Ha az  e  §-ban felsorolt feladatokat ellátó Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neki felróható 
okból egy éven belül két alkalommal nem tesz eleget a (6) és (7) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására 
vonatkozó felkérésnek, az OH a felróható ok megjelölésével értesíti erről a pedagógus munkáltatóját. A munkáltató 
a  pedagógus Mesterpedagógus besorolását azonnali hatállyal visszavonja, ha az  értesítésben foglaltakat 
megalapozottnak találja.
(12) A  (11)  bekezdés alkalmazásában a  pedagógusnak felróható ok minden olyan esemény, körülmény, amelynek 
bekövetkezése a  pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartásával áll közvetlen okozati összefüggésben. 
A  besorolás visszavonásakor a  pedagógust Mesterpedagógus fokozatba történt besorolását megelőzően elért 
legmagasabb fokozatba és a  fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő 
kategóriába kell besorolni.”

13. §  Az Ép.r. 39/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) 2018. december 31-éig Pedagógus I. fokozatba besorolt jelentkező esetében, a 12/B. § (5) bekezdés c), illetve 
d) pontjában foglaltaktól eltérően, ha a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló 
minősítési eljárás sikertelen,
a) de a jelentkező a Pedagógus II. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, „Pedagógus II. fokozatba léphet”,
b) az a) pontban foglalt eset kivételével „Pedagógus I. fokozatban marad”
bejegyzéssel kell a tanúsítványt kiállítani.”

14. §  Az Ép.r.16. alcíme a következő 39/D–39/I. §-sal egészül ki:
„39/D. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.1.) a minősítő vizsga, minősítési eljárás megszervezését, 
lebonyolítását és díjazását szabályozó rendelkezéseit az  R.1. hatálybalépésekor folyamatban lévő vizsgák és 
eljárások esetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a  R.1. hatálybalépésekor kijelölt minősítő bizottság összetételét 
nem kell megváltoztatni.
39/E.  § (1) A  nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező 
foglalkoztatottak tekintetében az e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó 
rendelkezéseit a 2015. szeptember 1-jén vagy azt követően ilyen munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszonyok 
esetében kell alkalmazni. A  2015. szeptember 1-jét megelőzően ilyen munkakörre létesített közalkalmazotti 
jogviszonyok esetében a  Kjt.-nek és a  Kjt. vhr.-nek a  gyakornokra és a  gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni, azzal, hogyha a  közalkalmazott a  Kjt. és a  Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó 
rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező közalkalmazott 
kérelmére e  rendeletnek a  gyakornokra, a  gyakornoki időre és a  minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni akkor is, ha a  jogviszonya 2015. szeptember 1. előtt keletkezett. Ettől eltérően, ha a  2015. szeptember 
1-jét megelőzően létesített jogviszonyban, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott közalkalmazott számára a  közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 
gyakornoki időt nem kötöttek ki, számára 2015. szeptember elsején kell két év gyakornoki időt kikötni és 
gyakornoki idejére a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Az  Mt. hatálya alá tartozó nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót, 
ha munkaviszonya 2015. szeptember 1-je előtt létesült, két év szakmai gyakorlat megszerzése után a  Pedagógus 
I. fokozatba kell besorolni.
(2) A  pedagógus nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótlékra való jogosultságát 
2015. szeptember 30-ig felül kell vizsgálni.
(3) Az R.1. hatályba lépését megelőzően „C” vagy „D” fizetési osztályba sorolt könyvtáros a munkakörét továbbra is 
betöltheti, ha az R.1. hatálybalépését követő egy éven belül megkezdi a munkakör betöltésére jogosító képzettség 
megszerzésére irányuló képzést. Ellenkező esetben közalkalmazotti jogviszonya 2016. szeptember 1-jén megszűnik. 
Ezt a  feltételt nem kell teljesíteni, ha a könyvtáros a  rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt az R.1. hatálybalépését 
követő tíz éven belül betölti.
(4) Az R.1. hatálybalépését megelőzően a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott tekintetében ilyen munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszony 
esetében, annak tartalmát felül kell vizsgálni, hogy megfeleljen az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésnek. 
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39/F. § (1) Az a Pedagógus I. vagy 2015. január elsejével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, 
aki 2018. június 30. napjáig Mesterpedagógus fokozat megszerzésére irányuló eljárásban vesz részt, portfóliót és 
Mesterpedagógusi pályázatot készít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a portfólió a 9/B. § (1) bekezdés a)–d) és f )–g) pontjában foglaltakat, valamint 
intézményvezetői és szakmai ajánlást tartalmazza.
(3) Az  (1)  bekezdésben megjelölt Mesterpedagógusi pályázat a  9/B.  § (4)  bekezdés b), valamint e)–g)  pontjában 
meghatározott tartalmi elemekből áll.
(4) Ha a  munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása – ide nem értve az  óvodapszichológus, 
iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását – a  minősítő bizottság a  pedagógus kettő 
foglalkozását meglátogatja, amelyet szakmai megbeszélés követ.
(5) Az eljárás a portfólió és a Mesterpedagógusi pályázat bemutatásával és védésével zárul.
39/G. § (1) Az a Pedagógus I. vagy 2015. január elsejével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus, aki 
2018. június 30. napjáig Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló eljárásban vesz részt, portfóliót és Kutatótanári 
pályázatot készít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti portfólió és pályázat a 39/F. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.
39/H.  § (1) Az  a  Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus, aki 2018. június 30. napjáig Kutatótanár fokozat 
megszerzésére irányuló eljárásban vesz részt, Kutatótanári pályázatot készít, amely a  9/B.  § (4)  bekezdés a)–b), 
valamint d)–g) pontjában meghatározott tartalmi elemeket, és intézményvezetői és szakmai ajánlást tartalmazza.
(2) Az eljárás a Kutatótanári pályázat bemutatásával és védésével zárul.
39/I. § Az a pedagógus, aki a 2015. évi minősítési terv alapján Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba történő 
besorolásra irányuló minősítési eljárásban vesz részt a 2016. évben, a 39/F–39/H. §-ban foglaltak szerinti portfóliót 
és pályázatot 2016. augusztus 15-ig tölti fel az informatikai rendszerbe.”

15. § (1) Az Ép.r. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az Ép.r. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

16. §  Az Ép.r.
a) 8. § (1) bekezdés d) pontjában a „hét nappal” szövegrész helyébe az „öt nappal”,
b) 5. alcíme címében az  „A szakmai gyakorlati idő számítása, az  átsorolás időpontja” szövegrész helyébe 

az „Az átsorolás időpontja”,
c) 15.  § (1)  bekezdésében az  „Az 1–14.  §-ban foglaltakat a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, valamint” szövegrész helyébe az „Az 1–15/B.  §-ban 
foglaltakat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, 
valamint a minősítéssel összefüggő rendelkezések tekintetében a pedagógus szakképzettséggel rendelkező 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő személy,”,

d) 17.  § (6)  bekezdésében és 37.  § (1a)  bekezdés nyitó szövegrészében a „4.  § (5)  bekezdésében” szövegrész 
helyébe a „17/A. § (1) bekezdésében”,

e) 22. § (6) bekezdésében a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)” 
szövegrész helyébe a „Kjt.”,

f ) 29. § (4) bekezdésében a „13. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „6. §-a és 6/A.§-a ”,
g) 36.  § (6)  bekezdés c)  pontjában, továbbá (8)  bekezdésében a „4.  § (5), valamint (7) és (8)  bekezdésében” 

szövegrész helyébe a „12/A. §-ban, valamint a 17/A. § (1) és (8) bekezdésében”,
h) 37. § (1) bekezdésében a „11. § (11) bekezdése” szövegrész helyébe a „12/B. § (4) bekezdése”, valamint
i) 37.  § (1b)  bekezdésében a „4.  § (5)  bekezdésében és az  (1a)  bekezdésben” szövegrész helyébe a „17/A.  § 

(6) bekezdésében”
szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti az Ép.r.
a) II. fejezet 1. alcíme,
b) 13. § (1)–(2) bekezdése,
c) 14. §-a,
d) 15. § (2) bekezdése,
e) 22. § (2) bekezdése,
f ) 24. § (1) bekezdésében az „a 22. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével” szövegrész,
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g) 24. § (2) bekezdésében az „a 22. § (2) bekezdésében meghatározottak alkalmazásával” szövegrész,
h) 27. §-ában a „22. § (2) bekezdése, a” szövegrész,
i) 36. § (3) és (10) bekezdése,
j) 36. § (11) bekezdésében az „A pedagógust 2015. évben az  I/A. mellékletben foglaltak szerint kell értékelni.” 

szövegrész,
k) 39/B. § (1) bekezdése, valamint
l) I/A. melléklete.

18. §  Hatályát veszti a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXXIII.  törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a) 25. § (2) bekezdése,
b) 25. § (3) bekezdésében a „16. §, a”, valamint az „ , a 23. § b) pontja” szövegrész.

19. §  Nem lép hatályba a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXXIII.  törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a) 16. §-a,
b) 23. § b) pontja.

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. §, a 10. § (3) bekezdése, a 16. § a) pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítő vizsga és minősítési eljárás 
esetében

A B

1 Az értékelés elemei %

2 A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése. 60

3 Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett 
foglalkozás értékelése.
Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során 
keletkezett dokumentum elemzése. Ettől eltérően, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény 
pedagógusa esetében az értékelés az OH által kidolgozott, a miniszter által jóváhagyott és az 
OH honlapján közzétettek szerint történik.

40

”
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2. melléklet a 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A B C D E F G H I J K

1 Munkakör megnevezése A B C D E F G H I J

2 Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
munkakörök

3 óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár * * * *

4 dajka * * * *

5 gondozónő és takarító * * * *

6 laboráns * * * *

7 könyvtáros * * * * * *

8 szakorvos * *

9 pedagógiai felügyelő * * * * *

10 gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő * * * *

11 pedagógiai asszisztens * * * *

12 gyógypedagógiai asszisztens * *

13 szabadidő-szervező * * * * * *

14 pszichopedagógus * * * * *

15 műszaki vezető * * * *

16 ápoló * * * *

17 hangszerkarbantartó *

18 jelmez- és viselettáros * * *

19 úszómester *

20 rendszergazda * * * *

21 Egyéb munkakörök

22 munkaügyi, személyzeti előadó * * *

23 gazdasági dolgozó * * * * * *

24 műszaki dolgozó * * * * *

25 oktatástechnikus * * * *

26 számítógép-kezelő * * *

27 számítógép-rendszerprogramozó * * *

28 ügyviteli gépkezelő * * *

29 ügyviteli dolgozó * * * *

30 könyvtáros technikus * * *

31 könyvtáros asszisztens * * *

32 kisegítő dolgozó * * *
”



19290 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 125. szám 

A Kormány 250/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 
valamint az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 4.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben – ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként 
nem rendelkezik – elhelyezhetők:
1. a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,
2. a köztárgyak,
3. a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak,
4. a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
5. a  megújuló energiaforrás műtárgya, amely használata során az  építési övezetben, övezetben 
az alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza, vagy attól nem igényel védelmet.
(2) A  honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények valamennyi építési övezetben, illetve 
övezetben – a  telek megengedett beépített területére és beépítési magasságára e  rendeletben, továbbá a  helyi 
építési szabályzatban meghatározott előírásokra tekintet nélkül – elhelyezhetők.”

2. §  Az R.111. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  rendelet II–III. fejezetében meghatározott településrendezési követelményeknél szigorúbb 
követelményeket – a  32.  § (2)  bekezdése szerinti elhelyezési és beépítési szabály kivételével – a  helyi építési 
szabályzat megállapíthat.”

3. §  Az R. a következő 114. §-sal egészül ki:
„114.  § E  rendeletnek az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet, valamint az  új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 250/2015. (IX. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított 32. § 
(2) bekezdését és 111. § (1) bekezdését a MódR2. hatálybalépésekor hatályos helyi építési szabályzat, szabályozási 
terv módosításának hiányában is alkalmazni kell.”

4. §  Az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet 
1. § (1) bekezdésében az „új ideiglenes” szövegrész helyébe az „új, nemzetbiztonsági célú ideiglenes” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés  
17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 23996 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest V. kerület, Váci utca 36. szám alatt található 
ingatlanon megvalósítandó szálloda kialakításával, üzemeltetésének beindításával kapcsolatos beruházással függnek 
össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek
a) az útépítési és közmű csatlakozási munkák érdekében az  (1)  bekezdés szerinti ingatlannal szomszédos, 

Budapest V. kerület 24304 helyrajzi számú Ferenciek terét, a 23997 helyrajzi számú Veres Pálné utcát, valamint 
a  24310 helyrajzi számú Szabad Sajtó utat, a  23995 helyrajzi számú Duna utcát, a  23859 helyrajzi számú 
Erzsébet híd hídfő felhajtót és a 23935 helyrajzi számú Váci utcát érintik,

b) az (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha a jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez

A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. hírközlési hatósági eljárások,
15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. azok az  1–19.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § (1)  bekezdése 

szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, 
működtetéséhez szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.2., 
17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Jászfényszaru város közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 05/144, 05/65, 05/66, 05/92, 05/96, 05/95, 05/94, 05/71, 05/105, 05/106, 05/73, 05/74, 05/6, 
05/19 helyrajzi számok alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve az  ezekből a  földrészletekből telekalakítási 
eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő ipari telephely, 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 125. szám 19293

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez

A jászfényszarui ipari telephely kialakításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 11. területrendezési hatósági eljárások,
 12. földmérési hatósági eljárások,
 13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 14. hírközlési hatósági eljárások,
 15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
 16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
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 19. közegészségügyi hatósági eljárások,
 20. földvédelmi hatósági eljárások,
 21. azok az  1–20.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működtetéséhez 
szükségesek,

 22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0801/303 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, illetve az  ebből 
a  földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra 
kerülő üzem és az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló 
beruházással függenek össze.

2. §  A Kormány az  1.  § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

4. §  Az 1. § szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskemét területén megvalósuló gyárának 
megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
eljárások

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 11. területrendezési hatósági eljárások,
 12. földmérési hatósági eljárások,
 13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 14. hírközlési hatósági eljárások,
 15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
 16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
 18. közegészségügyi hatósági eljárások,
 19. erdővédelmi hatósági eljárások,
 20. földvédelmi hatósági eljárások,
 21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési 

eljárások,
 22. azok az  1–21.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § szerinti beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükségesek,
 23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 49/2015. (IX. 8.) BM rendelete
egyes vízügyi és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (12)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (8)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (10)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 29. és 31.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló  
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet módosítása

1. §  A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 
4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló  
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

2. §  A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) PBT anyagok: perzisztens, bioakkumulatív, toxikus anyagok, vagyis a  környezetben hosszan tartó ideig 
megmaradó, bizonyos élő szervezetekben felhalmozódó mérgező anyagok.”

3. §  Az R1. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  Európai Unió valamennyi vízgyűjtő kerületére vonatkozóan új, magas szintű és egységes monitoring 
információkkal ellátó mechanizmust – a  megfigyelési listán szereplő anyagok monitorozását – kell működtetni 
a  lehetséges kockázatok feltérképezése céljából. A  mechanizmusnak egy megfigyelési listán ideiglenesen 
feltüntetett, korlátozott számú anyagra és korlátozott számú monitoring helyszínre kell vonatkoznia, ugyanakkor 
reprezentatív adatokat kell szolgáltatnia, amelyek megfelelnek az  elsőbbségi anyagok uniós meghatározási 
folyamatának céljára. A  8.  mellékletben lévő megfigyelési listán szereplő minden egyes anyagot legalább 
12 hónapon át a 9. mellékletben kijelölt mintavételi helyeken kell monitorozni. Az első megfigyelési lista esetében 
a megfigyelési időszak 2015. szeptember 14-én kezdődik. A monitoringot évente kétszer, a téli és a nyári időszakban 
kell végezni.”

4. § (1) Az R1. 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet
a) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2., 4., 5., 7. és 8. cikkében, valamint II., V. és X. számú mellékletében foglaltaknak;
b) a  2000/60/EK és a  2008/105/EK irányelvnek a  vízpolitika terén elsőbbséginek minősülő anyagok tekintetében 
történő módosításáról szóló 2013. augusztus 12-i 2013/39/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
c) a  vízpolitika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról szóló 2014. október 30-i 2014/101/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
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 (2) Az R1. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendelet a  2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a  vízpolitika keretében uniós szintű 
monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának összeállításáról szóló 2015. március 20-i 2015/495/EU 
bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. §  Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R1. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. §  Az R1. 7. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. §  Az R1. az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

9. §  Az R1. a 6. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

10. §  Az R1. 6. §-ában a „kémiai minőségi szintre (azaz a vízszennyezettségre) vonatkozó vízszennyezettségi” szövegrész 
helyébe a „kémiai állapotra vonatkozó környezetminőségi” szöveg lép.

3. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosítása

11. §  A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 
vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 36.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az  elsőrendű árvízvédelmi vonalon szilárd burkolatú út vagy kerékpárút létesül, az  útalap 
szerkezete és a burkolat beleszámít a mértékadó árvízszint feletti magassági biztonságba.”

4. A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló  
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosítása

12. § (1) A  felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) 
VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  felszíni víz jó kémiai állapotának eléréséhez és megőrzéséhez az  1.  mellékletben meghatározott 
környezetminőségi, a  jó ökológiai állapotának eléréshez a  2. és 3.  mellékletben meghatározott vízminőségi 
határértékek (a  továbbiakban a  környezetminőségi és a  vízminőségi határértékek együtt: vízszennyezettségi 
határértékek) betartását biztosítani kell.
(2) A  felszíni vízre vonatkozó vízszennyezettségi határértékeknek való megfelelés időpontját általánosan úgy kell 
meghatározni, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestre meghatározott környezeti célkitűzés teljesüljön.”

 (2) Az R2. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  felszíni vizek kémiai állapotának meghatározása 2015. december 22-ig – figyelemmel a  vízgyűjtő-
gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet 7.  §-ára – az  1.  melléklet 1.  pontban felsorolt anyagokra 
vonatkozóan az  1.  melléklet 1.  pontban előírt környezetminőségi határértékeken alapul. Annak érdekében, 
hogy megvalósuljon a  felszíni vizek jó kémiai állapota, az  1.  melléklet 2.  pontban meghatározott felülvizsgált 
környezetminőségi határértékeket kell végrehajtani az alábbiak tekintetében:
a) az 1.  melléklet 2.  pontban a  2., 5., 15., 20., 22., 23. és 28. sorszámú anyagok tekintetében a  felülvizsgált 
környezetminőségi határértékeket 2015. december 22-i hatállyal kell alkalmazni, azzal a céllal, hogy ezen anyagok 
tekintetében 2021. december 22-ig elérjék a  felszíni vizek jó kémiai állapotát a  2015.  évi vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervekben szereplő intézkedési programokon keresztül; valamint
b) az 1.  melléklet 2.  pontjában szereplő 34–45. sorszámú, újonnan azonosított elsőbbségi anyagok tekintetében 
a környezetminőségi határértékeket 2018. december 22-i hatállyal kell alkalmazni, azzal a céllal, hogy ezen anyagok 
tekintetében 2027. december 22-ig elérjék a felszíni vizek jó kémiai állapotát, és megakadályozzák a felszíni víztestek 
kémiai állapotának romlását. E  célból 2018. december 22-ig ezen anyagokra kiterjedő kiegészítő megfigyelési 
programot kell végrehajtani.”
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13. § (1) Az R2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  felszíni vizeket szennyező elsőbbségi anyagok környezetminőségi határértékeit az  1.  melléklet 2.  pontja 
tartalmazza. Az 1. melléklet 2. pontban megállapított környezetminőségi határértékeket az 1. melléklet 3. pontban 
meghatározott feltételeknek megfelelően kell alkalmazni.”

 (2) Az R2. 3. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) Az  1.  melléklet 2.  pontjában az  5., 15., 16., 17., 21., 28., 34., 35., 37., 43. és 44. sorszámmal szereplő anyagok 
tekintetében az  1.  melléklet 2.  pontjában meghatározott, biótára vonatkozó környezetminőségi előírásokat kell 
alkalmazni. A 2. § (2a) bekezdésben hivatkozott anyagoktól eltérő anyagok tekintetében az 1. melléklet 2. pontjában 
meghatározott vizekre vonatkozó környezetminőségi előírásokat kell alkalmazni.
(1b) Amennyiben mért vagy becsült környezeti koncentrációk vagy kibocsátások eredményeként a vízi környezetre 
nézve vagy azon keresztül potenciális kockázatot jelentő – akut expozícióból származó – tényező azonosítása 
történt, és ahol biótára vagy üledékre vonatkozó környezetminőségi határértékeket alkalmazására került sor, 
a  felszíni vizeket is monitorozni kell, és az  1.  melléklet 2.  pontjában szereplő, a  maximálisan megengedhető 
koncentrációban kifejezett környezetminőségi határértékeket (MAC-EQS) kell alkalmazni, amennyiben 
meghatároztak ilyen környezetminőségi határértékeket.
(1c) Ha a  vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról szóló 
rendelet értelmében az  elérhető legjobb, de nem aránytalanul költséges módszerrel elvégzett mérés kiszámított 
átlagértéke a »mennyiségi meghatározás határértéke alatt van« minősítést kapja, és ha a »mennyiségi meghatározás 
határértéke« az  említett módszer esetében a  környezetminőségi határértékek felett van, akkor az  ezen mért 
anyagra vonatkozóan kapott eredményt nem lehet figyelembe venni az  érintett víztest általános kémiai állapota 
értékelésének céljára.
(1d) Azon anyagok esetén, amelyekhez üledékre, illetve biótára vonatkozó környezetminőségi határértékek 
kerülnek alkalmazásra, az  adott anyag tekintetében a  monitoringot évente legalább egyszer el kell végezni 
a megfelelő mátrixban, kivéve, ha a műszaki ismeretek és a szakértői vélemények alapján más időközök indokoltak.”

 (3) Az R2. 3. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:
„(3a) Az aktualizált vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe bele kell foglalni az alábbi információkat:
a) az  alkalmazott elemzési módszerek esetében a  mennyiségi meghatározás határértékei, valamint 
az e módszereknek a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról 
szóló rendeletben meghatározott minimumkövetelményekhez viszonyított teljesítményét bemutató táblázat;
b) a  monitoringok (1d)  bekezdés szerint alkalmazott gyakoriságának indokolása, amennyiben a  monitoringok 
közötti időszakok egy évnél hosszabbak.
(3b) Az  aktualizált vízgyűjtő-gazdálkodási terveket, amelyek tartalmazzák a  felszíni vizek kémiai szennyezésének 
megakadályozása érdekében elfogadott intézkedések eredményeit és hatását is, valamint az  időközi jelentést, 
amely ismerteti a  tervezett intézkedési program végrehajtása terén elért előrehaladást, a  vízvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium honlapján keresztül közzé kell tenni abból a  célból, hogy elektronikus 
formában hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára.”

 (4) Az R2. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  1.  melléklet 2.  pontjában meghatározott elsőbbségi anyagok jelenlétének hosszú távú tendencia 
elemzéséhez a  biótában, illetve üledékben legalább 3 évente monitoringot kell folytatni a  bennük felhalmozódó 
anyagokra, különös tekintettel a  2., 5., 6., 7., 12., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 26., 28., 30., 34., 35., 36., 37., 43. és 44. 
sorszámú anyagra. A  környezetminőségi határérték túllépése esetén intézkedést kell hozni annak biztosítására, 
hogy ezek a koncentrációk ne emelkedjenek az 1. melléklet 2. pontban meghatározott határértékek fölé.”

 (5) Az R2. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  1.  melléklet 2.  pontban az  5., 21., 28., 30., 35., 37., 43. és 44. sorszámú anyaga tekintetében – 3.  § 
(1d) bekezdés és a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) 
KvVM rendelet 4.  melléklet I. fejezet 1. és 2.  pontja szerint az  elsőbbségi anyagok tekintetében előírtnál kevésbé 
intenzív monitoring folytatható, feltéve, hogy a monitoring reprezentatív, és statisztikailag megbízható viszonyítási 
alap áll rendelkezésre az adott anyagok vízi környezetben való jelenlétére vonatkozóan.”

14. §  Az R2. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felszíni víz ökológiai állapotát befolyásoló vízminőségi határértékeket a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.”
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15. §  Az R2. 8. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„i) a  2000/60/EK és a  2008/105/EK irányelvnek a  vízpolitika terén elsőbbséginek minősülő anyagok tekintetében 
történő módosításáról szóló 2013. augusztus 12-i 2013/39/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

16. §  Az R2. 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

17. §  Az R2. 3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

18. §  Hatályát veszti az R2.
a) 3. § (4) bekezdése és
b) 5. §-a.

5. Záró rendelkezések

19. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik munkanapon lép hatályba.

20. § (1) E rendelet
a) 2. és 4. alcíme a  2000/60/EK és a  2008/105/EK irányelvnek a  vízpolitika terén elsőbbséginek minősülő 

anyagok tekintetében történő módosításáról szóló 2013. augusztus 12-i 2013/39/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek, valamint

b) 2. alcíme a  vízpolitika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2014. október 30-i 2014/101/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) E  rendelet 2. alcíme a  2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a  vízpolitika keretében uniós 

szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának összeállításáról szóló 2015. március 20-i 
2015/495/EU bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 49/2015. (IX. 8.) BM rendelethez
„4. számú melléklet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozat

 1. Alulírott .................................................................................................................. mint a(z) ...................................................................... 
képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a vízjogi engedély iránti kérelemhez szükséges

...................................................................... Ft
igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.

 2. Az  igazgatási szolgáltatási díj mértéke a  vízügyi és a  vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 
szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1.  mellékletének ......................................................................  pontja(i) alapján került 
megfizetésre.

 3. Az igazgatási szolgáltatási díj megállapításánál irányadó beruházás összköltsége ................................................................ Ft, 
amelynek létesítményenkénti bontása és annak értéke a következő:

Kelt: ..................................., ................ (év) .................................. (hónap) ............. (nap)

  ...................................................................... 
  aláírás”
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2. melléklet a 49/2015. (IX. 8.) BM rendelethez

 1. Az R1. 2. számú mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Eljárás a kémiai minőségi szintek megállapítására
A vízi ökoszisztéma védelmével kapcsolatban a  veszélyes szennyező anyagok környezetminőségi és/vagy 
vízminőségi határértékének megállapításakor a következők szerint kell eljárni. A határértékeket a vízre, az üledékre 
vagy a biótára lehet megállapítani.
Ha lehetséges, az  akut és a  krónikus adatokat egyaránt be kell szerezni a  következőkben ismertetett, a  szóban 
forgó víztestre jellemző lényeges taxonokra, de ugyanígy más olyan vízi taxonokra is, amelyekre adatok állnak 
rendelkezésre. A taxonok „alapkészlete” a következő:
– algák
– makrofitonok,
– daphnia vagy a sós vizekre nézve reprezentatív organizmusok és
– halak.
A környezetminőségi határérték megállapítása
A legnagyobb átlagos éves koncentráció megállapítása a következő eljárás szerint történik:
a) Minden esetben megfelelő biztonsági tényezőket kell megállapítani, összhangban a  rendelkezésre álló 
adatok természetével és minőségével, továbbá „Az újonnan számbavett anyagok kockázatbecsléséről szóló  
93/67/EGK bizottsági irányelv és a meglévő anyagok kockázatbecsléséről szóló 1488/94 számú bizottsági rendelet 
kiegészítésére kiadott műszaki útmutató” II. részének 2.3.1. szakaszában foglalt iránymutatással, valamint az alábbi 
táblázatban foglalt biztonsági tényezőkkel:

 Biztonsági tényező

Legalább egy akut L(E)C50 az alapkészlet minden egyes trofikus szintjéből 1000

Egy krónikus NOEC (vagy hal, vagy daphnia, vagy egy, a sós vizekre nézve reprezentatív 
organizmus)

100

Két krónikus NOEC két trofikus szintet képviselő fajokból (hal és/vagy daphnia, vagy egy, 
a sós vizekre és/vagy algákra nézve reprezentatív organizmus

50

Krónikus NOEC-k, három trofikus szintet képviselő legalább három fajból (rendesen hal, 
daphnia, vagy egy, a sós vizekre és algákra jellemző organizmus)

10

Más esetek, ideértve a terepi adatokat vagy modell-ökoszisztémákat, amelyek pontosabb 
biztonsági tényezők számítását és alkalmazását teszik lehetővé

Esettől függően

b) ahol a  perzisztenciáról és a  bioakkumulációról rendelkezésre állnak adatok, azokat figyelembe kell venni 
a környezetminőségi szint végső értékének levezetésekor;
c) az  így levezetett szintet egybe kell vetni a  terepi vizsgálatokból származó minden ténnyel. Anomáliák 
jelentkezésekor a számítást felül kell vizsgálni, hogy pontosabb biztonsági tényező legyen számítható;
d) a  kiszámított szintet a  pontosabb biztonsági tényező számítása érdekében szakértői felülvizsgálatnak és 
társadalmi vitának kell alávetni.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 125. szám 19301

3. melléklet a 49/2015. (IX. 8.) BM rendelethez
„3. melléklet a 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelethez

Az osztályba sorolás

 1. Az ökológiai állapot, illetve potenciál osztályba sorolása
1.1. Felszíni víztestek ökológiai állapotának osztályba sorolása
 A felszíni víztestek ökológiai állapotának osztályozása során a  vízgyűjtő térképi ábrázolásokon a  vízfolyást 

(illetve annak elkülönített víztesteit) a  következő táblázatban megadott színskála színei szerint kell jelölni 
az ökológiai állapot függvényében:

 Az ökológiai állapot osztálya  Színkód

kiváló kék

jó zöld

mérsékelt sárga

gyenge narancs

rossz vörös
1.2. Mesterséges és erősen módosított felszíni víztestek ökológiai potenciáljának osztályba sorolása
 A mesterséges és erősen módosított víztestek osztályozása során a vízgyűjtő térképi ábrázolásakor a vízfolyás 

ezen víztestekhez tartozó szakaszait a  következő táblázatban megadott színskála színei szerint kell jelölni 
az ökológiai potenciál függvényében:

 Az ökológiai potenciál 

osztálya

 Színkód

 Mesterséges víztestek  Erősen módosított víztestek

jó és a fölött egyforma zöld és világosszürke sávok  egyforma zöld és sötétszürke sávok

mérsékelt egyforma sárga és világosszürke sávok  egyforma sárga és sötétszürke sávok

gyenge egyforma narancs és világosszürke sávok  egyforma narancs és sötétszürke sávok

rossz egyforma vörös és világosszürke sávok  egyforma vörös és sötétszürke sávok
 2. A kémiai állapot osztályba sorolása

2.1. A vízfolyások víztesteinek kémiai állapotát a térképi ábrázolás során külön színkóddal kell jelölni a következők 
szerint:

 A kémiai állapot osztálya  Színkód

jó kék

nem éri el a jó állapotot vörös
2.2. A  vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben további térképeket lehet bemutatni, amelyek a  következő anyagok 

közül egy vagy több vonatkozásában a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának 
szabályairól szóló miniszteri rendelet 1. mellékletének 1.1. pontban meghatározott többi anyagra vonatkozó 
információtól külön mutatják be a kémiai állapotra vonatkozó információkat:
a) az 5., 21., 28., 30., 35., 37., 43. és 44. sorszámú anyagok (mindenütt előforduló PBT anyagok);
b) a 34–45. sorszámú anyagok (újonnan azonosított anyagok);
c) a 2., 5., 15., 20., 22., 23. és 28. sorszámú anyagok (olyan anyagok, amelyekre felülvizsgált, szigorúbb 

környezetminőségi előírások vonatkoznak).
 Az ilyen további térképek készítése során törekedni kell annak biztosítására, hogy azok a  vízgyűjtő terület 

szintjén és uniós szinten összehasonlíthatók legyenek egymással.”
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4. melléklet a 49/2015. (IX. 8.) BM rendelethez
„7. melléklet a 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelethez

A minőségi elemek megfigyelésénél referenciaként alkalmazható szabványosított módszerek

I. A minőségi elemek biológiai mintavételezésének 
szabványai

EN ISO 5667-3:2012 Vízminőség – Mintavétel – 3. rész: A minták tartósítása és kezelése

 
II. A fitoplanktonra vonatkozó szabványok

EN 15204:2006 Vízminőség – Útmutató szabvány a fitoplankton fordított mikroszkópos 
számlálására (Utermöhl-technika)

EN 15972:2011 Vízminőség – Útmutató a tengeri fitoplankton kvantitatív és kvalitatív 
vizsgálatához

ISO 10260:1992 Vízminőség – A biokémiai paraméterek mérése – Az a-klorofill-
koncentráció spektrometriás meghatározása

 
III. Makroszkópikus gerinctelenekre vonatkozó 
szabványok

 

EN ISO 10870:2012 Vízminőség – Útmutató az édesvízi bentikus makrogerinctelenek 
mintavételi módszereinek és eszközeinek kiválasztásához 

EN 15196:2006 Vízminőség – Útmutatás a chironomidák (kétszárnyúak rendje) lárvái 
levedlett bőrének mintavételéhez és a minta kezeléséhez ökológiai 
értékelés céljából

EN 16150:2012 Vízminőség – Útmutató a bentikus makrogerinctelenek időarányos Multi- 
Habitat eljáráson alapuló mintavételéhez

EN ISO 19493:2007 Vízminőség – Útmutató szilárd aljzaton lévő élőlényközösségek 
tengerbiológiai vizsgálatához

EN ISO 16665:2013 Vízminőség – Útmutató a laza tengerfenék makrofaunájának mennyiségi 
mintavételéhez és a minta kezeléséhez

MSZ EN 27828:1998 Vízminőség – Biológiai mintavétel – Útmutató a vízi fenéklakó 
makroszkópikus gerinctelenek kézi hálós mintavételéhez

MSZ EN 28265:1998 Vízminőség – A biológiai mintavétel módszerei – Útmutató a kavicsos 
aljzatú sekély édesvizekben élő fenéklakó makroszkópikus gerinctelenek 
gyűjtésére alkalmas mennyiségi mintavevők szerkezetéhez és 
használatához

MSZ EN ISO 9391:2000 Vízminőség – Mélyvízi makroszkópikus gerinctelenek mintavétele 
– Útmutató a telepítéshez, a minőségi és a mennyiségi mintavevők 
használatához

MSZ EN ISO 8689-1:2000 Folyók biológiai osztályozása I. Rész: Iránymutatás a fenéklakó, 
makroszkópikus gerinctelenek áramló vizekben történő számbavételéből 
származó biológiai minőségi adatok értelmezéséhez

MSZ EN ISO 8689-2:2000 Folyók biológiai osztályozása II. Rész: Iránymutatás a fenéklakó, 
makroszkópikus gerinctelenek áramló vizekben történő számbavételéből 
származó biológiai minőségi adatok bemutatásához

 
IV. A makrofitára és a fitobentoszra vonatkozó 
szabványok

 

EN 15460:2007 Vízminőség – Útmutató szabvány tavakban lévő makrofitonok 
felmérésére

EN 14184:2014 Vízminőség – Útmutató szabvány vízi makrofitonok felméréséhez
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EN 15708:2009 Vízminőség – Útmutató szabvány a fitobentosz felméréséhez, 
mintavételéhez és laboratóriumi vizsgálatához sekély folyóvizekben

EN 13946:2014 Vízminőség – Útmutató folyók és tavak bentikus kovamoszatainak 
általános mintavételéhez és minta-előkészítéséhez

EN 14407:2014 Vízminőség – Útmutató folyóvizekből és tavakból vett minták bentikus 
kovamoszatjainak azonosításához és számlálásához

 
V. A halakra vonatkozó szabványok

EN 14962:2006 Vízminőség – Útmutató a halak mintavételi módszereinek alkalmazási 
területéhez és kiválasztásához

EN 14011:2003 Vízminőség – Halak mintavétele elektromos halászati módszerrel

EN 15910:2014 Vízminőség – Útmutató a halbőség becslésére mobil hidroakusztikus 
módszerekkel

MSZ EN 14757:2006 Vízminőség. Halak mintavétele több nyílásméretű eresztőhálóval

 
VI. A hidrológiai-morfológiai jellemzők értékelése

MSZ EN 14614:2004 Vízminőség – Útmutató szabvány folyóvizek hidro-morfológiai 
jellemzőinek értékeléséhez

EN 16039:2012 Vízminőség – Útmutató szabvány a tavak hidromorfológiai jellemzőinek 
felméréséhez

 
VII. Szabványok a fizikai-kémiai paraméterekhez

Bármely vonatkozó CEN/ISO szabvány
”

5. melléklet a 49/2015. (IX. 8.) BM rendelethez
„8. melléklet a 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelethez

A megfigyelési lista keretében monitorozandó anyagok

A B C D E

1. Az anyag vagy anyagcsoport neve CAS szám1 EU szám2
Indikatív elemzési 

módszer3,4,5

A módszer 

legnagyobb 

elfogadható 

kimutatási határa 

(ng/l)

2. 17-alfa-etinil-ösztradiol (EE2) 57-63-6 200-342-2 SPE nagy 
mennyiségen 
– LC-MS-MS

0.035

3. 17-béta-esztradiol (E2), 
Ösztron (E1)

50-28-2, 
53-16-7

200-023-8 SPE–LC-MS-MS 0.4

4. Diclofenák 15307-86-5 239-348-5 SPE–LC-MS-MS 10

5. 2,6-ditercier-butil-4-
metilfenol

128-37-0 204-881-4 SPE–GC-MS 3160

6. 2-etilhexil- 
4-metoxi-cinnamát

5466-77-3 226-775-7 SPE–LC-MS-MS 
vagy GC-MS7

6000

7. Makrolid antibiotikumok6 SPE–LC-MS-MS 90

8. Metiokarb 2032-65-7 217-991-2 SPE–LC-MS-MS 
vagy GC-MS

10
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9. Neonikotinoidok7 SPE–LC-MS-MS 9

10. Oxadiazon 19666-30-9 243-215-7 LLE/SPE–GC-MS 88

11. Triallát 2303-17-5 218-962-7 LLE/SPE–GC-MS 
or LC-MS-MS

670

(1) Chemical Abstracts Service (Vegyi Kivonatok Szolgálata)
(2) Europai uniós szám – nem minden anyag esetében áll rendelkezésre
(3) A különböző tagállamokból származó eredmények összehasonlíthatósága érdekében minden anyagot teljes vízmintákban kell megfigyelni.
(4) Kivonási módszerek:
LLE – liquid liquid extraction: folyadék/folyadék extrakció;
SPE – solid-phase extraction: szilárd fázisú extrakció.
Elemzési módszerek:
GC-MS – Gas chromatography-mass spectrometry: gáz kromatográfia/tömeg spektrometria;
LC-MS-MS – Liquid chromatography (tandem) triple quadrupole mass spectrometry: folyadék-kromatográffal kapcsolt tandem tripla kvadrupól 
tömegspektrométer.
(5) A  2-exilhetil-4-metoxi-cinnamátnak a  vízben lebegő részecskékben vagy az  üledékben való megfigyeléséhez a  következő elemzési módszer 
javasolt: SLE (solid liquid extraction) – GC-MS: szilárd/folyadék extrakció – gáz kromatográfia/tömeg spektrometria.
(6) Eritromicin (CAS-szám: 114-07-8, EU-szám: 204-040-1), klaritromicin (CAS-szám: 81103-11-9), azitromicin (CAS-szám: 83905-01-5, EU-szám: 
617-500-5).
(7) Imidakloprid (CAS-szám: 105827-78-9/ 138261-41-3, EU-szám: 428-040-8), tiakloprid (CAS-szám: 111988-49-9), tiametoxam (CAS-szám: 153719-
23-4, EU-szám: 428-650-4), klotianidin (CAS-szám: 210880-92-5, EU-szám: 433-460-1), acetamiprid (CAS-szám: 135410-20-7/ 160430-64-8).”

6. melléklet a 49/2015. (IX. 8.) BM rendelethez
„9. melléklet 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelethez

A megfigyelési lista mintavételi helyei

A B C

1. Vízfolyás neve Mintavételi hely KTJ

2. Duna Budapest alatt (sodor vonal) 101178209

3. Kenyérmezei-patak Dorog 101178461

4. Hortobágy-Berettyó Mezőtúr 101179549 

5. Tócó Mikepércs 102089757

6. Zagyva Újszász 101179446
„
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7. melléklet a 49/2015. (IX. 8.) BM rendelethez
„1. melléklet a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelethez

AZ ELSŐBBSÉGI ANYAGOKRA ÉS BIZONYOS EGYÉB SZENNYEZŐ ANYAGOKRA VONATKOZÓ 
KÖRNYEZETMINŐSÉGI HATÁRÉRTÉKEK A FELSZÍNI VIZEKBEN

Tervezet, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 
 

 

   
   

 

7. melléklet a …./2015. (…….) BM rendelethez 
 

„1. melléklet a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelethez 

AZ ELSŐBBSÉGI ANYAGOKRA ÉS BIZONYOS EGYÉB SZENNYEZŐ ANYAGOKRA VONATKOZÓ 
KÖRNYEZETMINŐSÉGI HATÁRÉRTÉKEK A FELSZÍNI VIZEKBEN  

1. KÖRNYEZETMINŐSÉGI HATÁRÉRTÉKEK-2010 (EQS) 

   A  B  C  D  E 
1.   N°  Anyag neve  CAS-szám (i)  AA-EQS (ii)  

Szárazföldi felszíni vizek 
(iii) 

 MAC-EQS (iv)  
Szárazföldi felszíni 

vizek 
2.   (1)  Alaklór  15972-60-8  0,3  0,7 
3.   (2)  Antracén  120-12-7  0,1  0,4 
4.   (3)  Atrazin  1912-24-9  0,6  2,0 
5.   (4)  Benzol  71-43-2  10  50 
6.   (5)  Brómozott difeniléter (v)  32534-81-9  0,0005  nem alkalmazható 
7.   (6)  Kadmium és vegyületei  

(a vízkeménységi 
osztályoktól függően) (vi) 

 7440-43-9  <0,08 (1. osztály)  
0,08 (2. osztály)  
0,09 (3. osztály)  
0,15 (4. osztály)  
0,25 (5. osztály) 

 <0,45 (1. osztály)  
0,45 (2. osztály)  
0,6 (3. osztály)  
0,9 (4. osztály) 
1,5 (5. osztály) 

8.   (6a)  Szén-tetraklorid (vii)  56-23-5  12  nem alkalmazható 
9.   (7)  C10-13 Klóralkánok  85535-84-8  0,4  1,4 

10. 
 

 (8)  Klórfenvinfosz  470-90-6  0,1  0,3 

11. 
 

 (9)  Klórpirifosz 
(etilklórpirifosz) 

 2921-88-2  0,03  0,1 

12. 
 

 (9a)  Ciklodién peszticidek:  
Aldrinvii  
Dieldrinvii  
Endrinvii  
Izodrinvii 

   
309-00-2  
60-57-1  
72-20-8  

465-73-6 

 Σ = 0,01  nem alkalmazható 

13. 
 

 (9b)  Összes DDP (vii), (viii)  nem alkalmazható  0,025  nem alkalmazható 

14. 
 

   Para-para-DDP (vii)  50-29-3  0,01  nem alkalmazható 

15. 
 

 (10)  1,2-diklóretán  107-06-2  10  nem alkalmazható 

16. 
 

 (11)  Diklór-metán  75-09-2  20  nem alkalmazható 

17. 
 

 (12)  Di[2-etilhexil]ftalát 
(DEHP) 

 117-81-7  1,3  nem alkalmazható 

18. 
 

 (13)  Diuron  330-54-1  0,2  1,8 

19. 
 

 (14)  Endoszulfán  115-29-7  0,005  0,01 

20. 
 

 (15)  Fluorantén  206-44-0  0,1  1 

21. 
 

 (16)  Hexaklór-benzol  118-74-1  0,01  0,05 

22. 
 

 (17)  Hexaklór-butadién  87-68-3  0,1  0,6 

23. 
 

 (18)  Hexaklór-ciklohexán  608-73-1  0,02  0,04 

24. 
 

 (19)  Izoproturon  34123-59-6  0,3  1,0 

25. 
 

 (20)  Ólom és vegyületei  7439-92-1  7,2  nem alkalmazható 

26. 
 

 (21)  Higany és vegyületei  7439-97-6  0,05  0,07 
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27. 
 

 (22)  Naftalin  91-20-3  2,4  nem alkalmazható 

28. 
 

 (23)  Nikkel és vegyületei  7440-02-0  20  nem alkalmazható 

29. 
 

 (24)  Nonilfenol(4-nonilfenol)  104-40-5  0,3  2,0 

30. 
 

 (25)  Oktilfenol  
(4-[1,1’,3,3’-tetrametil- 
butil]fenol) 

 140-66-9  0,1  nem alkalmazható 

31. 
 

 (26)  Pentaklór-benzol  608-93-5  0,007  nem alkalmazható 

32. 
 

 (27)  Pentaklór-fenol  87-86-5  0,4  1 

33. 
 

   Poliaromás szénhidrogének 
(PAH) (ix) 

 nem alkalmazható  nem alkalmazható  nem alkalmazható 

34. 
 

   Benzo[a]pirén  50-32-8  0,05  0,1 

35. 
 

 (28)  Benzo[b]fluorantén   205-99-2   Σ = 0,03  nem alkalmazható 

36. 
 

   Benzo[k]fluorantén  207-08-9     

37. 

  

   Benzo[g,h,i]perilén   191-24-2   Σ = 0,002  nem alkalmazható 

38. 
 

   Indeno[1,2,3-cd]pirén  193-39-5     

39. 
 

 (29)  Simazin  122-34-9  1  4 

40. 
 
 

(29a) 
 Tetraklór-etilén (vii)  127-18-4  10  nem alkalmazható 

41. 
 
 

(29b) 
 Triklór-etilén (vii)  79-01-6  10  nem alkalmazható 

42. 
 

 (30)  Tributil-ón vegyületek 
(tributil-ón-kation) 

 36643-28-4  0,0002  0,0015 

43. 
 

 (31)  Triklór-benzolok  12002-48-1  0,4  nem alkalmazható 

44. 
 

 (32)  Triklór-metán  67-66-3  2,5  nem alkalmazható 

45. 
 

 (33)  Trifluralin  1582-09-8  0,03  nem alkalmazható 

 
Megjegyzés és jelmagyarázat: 
AA: éves átlagérték (annual average); 
MAC: maximálisan megengedhető koncentráció (maximum allowable concentration); 
Egység: [µg/l]. 
(i) CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service) 
(ii) Ez a paraméter az éves átlagértékben kifejezett EQS (AA-EQS). Más előírás hiányában az összes izomer koncentrációjára 

vonatkozik. 
(iii) A szárazföldi felszíni vizek a vízfolyásokat, állóvizeket és a kapcsolódó mesterséges vagy jelentősen módosított víztesteket 

foglalják magukban. 
(iv) Ez a paraméter a maximálisan megengedhető koncentrációban kifejezett környezetminőségi előírás (MAC-EQS). Amennyiben az 

MAC-EQS oszlopban „nem alkalmazható” szerepel, ott úgy tekinthető, hogy az AA-EQS értékek védelmet biztosítanak a rövid távú 
szennyezési csúcskoncentrációkkal szemben is folyamatos bevezetések esetén, mivel ezek az értékek jelentősen alacsonyabbak az 
akut toxicitás alapján meghatározott értékeknél. 

(v) A 2455/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban felsorolt brómozott difeniléterek(5. sorszám) alá tartozó elsőbbségi 
anyagok csoportja tekintetében csak a 28., 47., 99., 100., 153. és 154. számú rokonvegyületekre határoztak meg EQS-t. 

(vi) A kadmium és vegyületei esetében (6. sorszám) az EQS értékek a víz keménységétől függően változnak a következő öt osztály-
kategória szerint (1. osztály: <40 mg CaCO3/l, 2. osztály: 40-től <50 mg CaCO3/l, 3. osztály: 50-től <100 mg CaCO3/l, 4. osztály: 
100-tól <200 mg CaCO3/l és 5. osztály: ≤200 mg CaCO3/l). 

(vii) Ez az anyag nem elsőbbségi anyag, hanem azon egyéb szennyezőanyagok egyike, amelyek esetében az EQS azonos a 2009. január 
13. előtt alkalmazott jogszabályban meghatározottakkal. 

(viii) A összes DDT az 1,1,1-triklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 50-29-3; EU-szám: 200-024-3); az 1,1,1-triklór-2 [o-
klórfenil]-2-[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 789-02-6; EU-szám: 212-332-5); az 1,1-diklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-etilén (CAS-szám: 
72-55-9; EU-szám: 200-784-6); és az 1,1-diklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 72-54-8; EU-szám: 200-783-0) izomerek 
összegét jelenti. 
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(ix) A poliaromás szénhidrogének (PAH) elsőbbségi anyagcsoportja (28. sorszám) esetében minden egyedi EQS-t alkalmazni kell, azaz 
a benzo[a]pirénre meghatározott EQS-t, a benzo[b]flourantén és a benzo[k]fluorantén összegére meghatározott EQS-t, valamint a 
benzo[g,h,i] perilén és az indeno[1,2,3-cd]pirén összegére meghatározott EQS-t. 

 
2. FELÜLVIZSGÁLT KÖRNYEZETMINŐSÉGI HATÁRÉRTÉKEK-2015 (EQS) 

 
  A  B  C  D  E  F  G  H 
1.   Sor- 

szám 
 Anyag neve  CAS-

szám(1)  AA-EQS (2) 

Szárazföldi felszíni 

vizek(3) 

 AA-EQS 
(2) Egyéb 

felszíni 
vizek 

 MAC-

EQS(4) 

Szárazföldi 
felszíni vizek 

(3) 

 MAC-EQS 
(4) Egyéb 

felszíni 
vizek 

 EQS 

Bióta (12) 

2.   (1)  Alaklór  15972-60-8  0,3  0,3  0,7  0,7   

3.   (2)  Antracén  120-12-7  0,1  0,1  0,1  0,1   

4.   (3)  Atrazin  1912-24-9  0,6  0,6  2,0  2,0   

5.   (4)  Benzol  71-43-2  10  8  50  50   

6.   (5)  Brómozott 
difenil-

éterek(5) 

 32534-81-9      0,14  0,014  0,0085 

7.   (6)  Kadmium és 
vegyületei  
(a vízke-
ménységi 
osztályoktól 

függően) (6) 

 7440-43-9  < 0,08 
(1. osztály) 
0,08 
(2. osztály) 
0,09 
(3. osztály) 
0,15 
(4. osztály) 
0,25 
(5. osztály) 

 0,2  < 0,45 
(1. osztály) 
0,45 
(2. osztály) 
0,6 
(3. osztály) 
0,9 
(4. osztály) 
1,5 
(5. osztály) 

 <0,45 
(1. osztály) 
0,45 
(2. osztály) 
0,6 
(3. osztály) 
0,9 
(4. osztály) 
1,5 
(5. osztály) 

  

8.   (6a)  Szén- 
tetraklorid 
(7) 

 56-23-5  12  12  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

9.   (7)  C10-13 
Klóralkánok 
(8) 

 85535-84-8  0,4  0,4  1,4  1,4   

10.   (8)  Klór- 
fenvinfosz 

 470-90-6  0,1  0,1  0,3  0,3   

11.   (9)  Klórpirifosz 
(etilklórpiri-
fosz) 

 2921-88-2  0,03  0,03  0,1  0,1   

12.   (9a)  Ciklodién 
peszticidek: 

Aldrin (7) 

Dieldrin (7) 

Endrin (7) 

Izodrin (7) 

 309-00-2  
60-57-1  
72-20-8  
465-73-6 

 Σ = 0,01  Σ = 0,005  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

13.   (9b)  Összes DDT 
(7) (9) 

 nem 
alkalmazható 

 0,025  0,025  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

14.     para-para- 

DDT (7) 
 50-29-3  0,01  0,01  nem 

alkalmazható 
 nem 
alkalmazható 

  

15.   (10)  1,2-
diklóretán 

 107-06-2  10  10  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

16.   (11)  Diklór-
metán 

 75-09-2  20  20  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

17.   (12)  Di[2-etilhe- 
xil]ftalát 
(DEHP) 

 117-81-7  1,3  1,3  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

18.   (13)  Diuron  330-54-1  0,2  0,2  1,8  1,8   

19.   (14)  Endoszulfán  115-29-7  0,005  0,0005  0,01  0,004   

20.   (15)  Fluorantén  206-44-0  0,0063  0,0063  0,12  0,12  30 
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21.   (16)  Hexaklór- 
benzol 

 118-74-1      0,05  0,05  10 

22.   (17)  Hexaklór- 
butadién 

 87-68-3      0,6  0,6  55 

23.   (18)  Hexaklór- 
ciklohexán 

 608-73-1  0,02  0,002  0,04  0,02   

24.   (19)  Izoproturon  34123-59-6  0,3  0,3  1,0  1,0   

25.   (20)  Ólom és 
vegyületei 

 7439-92-1  1,2 (13)  1,3  14  14   

26.   (21)  Higany és 
vegyületei 

 7439-97-6      0,07  0,07  20 

27.   (22)  Naftalin  91-20-3  2  2  130  130   

28.   (23)  Nikkel és 
vegyületei 

 7440-02-0  4 (13)  8,6  34  34   

29.   (24) Nonilfenolok 
(4-nonil-
fenol) 

 84852-15-3  0,3  0,3  2,0  2,0   

30.   (25)  Oktilfenolok 
(4-[1,1′,3,3′- 
tetrametil- 
butil]fenol) 

 140-66-9  0,1  0,01  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

31.   (26)  Pentaklór- 
benzol 

 608-93-5  0,007  0,0007  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

32.   (27)  Pentaklór- 
fenol 

 87-86-5  0,4  0,4  1  1   

33.   (28)  Poliaromás 
szénhidro-
gének (PAH) 
(11) 

 nem 
alkalmazható 

 nem alkalmazható  nem 
alkalmaz-
ható 

 nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

34.     Benzo[a] 
pirén 

 50-32-8  1,7 × 10 4  1,7 × 10 4  0,27  0,027  5 

35.    Benzo[b] 
fluo- 
rantén 

 205-99-2  lásd a 11. 
lábjegyzetet 

lásd a  
11. láb-
jegyzetet 

 0,017  0,017 lásd a  
11. láb-
jegyzetet 

36.    Benzo[k]- 
fluorantén 

 207-08-9  lásd a 11. 
lábjegyzetet 

lásd a  
11. láb-
jegyzetet 

 0,017  0,017  lásd a  
11. láb-
jegyzetet 

37.    Benzo[g,h,i]- 
perilén 

 191-24-2  lásd a 11. 
lábjegyzetet 

 lásd a  
11. láb-
jegyzetet 

 8,2 × 10 3  8,2 × 10 4  lásd a  
11. láb-
jegyzetet 

38.    Indeno[1,2,3- 
cd]pirén 

 193-39-5  lásd a 11. 
lábjegyzetet 

 lásd a  
11. láb-
jegyzetet 

 nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

 lásd a  
11. láb-
jegyzetet 

39.   (29)  Simazin  122-34-9  1  1  4  4   

40.   (29a)  Tetraklór- 

etilén (7) 
 127-18-4  10  10  nem 

alkalmazható 
 nem 
alkalmazható 

  

41.   (29b)  Triklór-

etilén (7) 
 79-01-6  10  10  nem 

alkalmazható 
 nem 
alkalmazható 

  

42.   (30)  Tributil-ón 
vegyületek 
(tributilón- 
kation) 

 36643-28-4  0,0002  0,0002  0,0015  0,0015   

43.   (31)  Triklór- 
benzolok 

 12002-48-1  0,4  0,4  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

44.   (32)  Triklór-
metán 

 67-66-3  2,5  2,5  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

45.   (33)  Trifluralin  1582-09-8  0,03  0,03  nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

  

46.   (34)  Dikofol  115-32-2  1,3 × 10-3 3,2 × 10-5  nem 
alkalmazható 
(10) 

 nem 
alkalmazható 
(10) 

 33 
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47.   (35) Perfluor-
oktán- 
szulfonát és 
származékai 
(PFOS) 

 1763-23-1  6,5 × 10-4 1,3 × 10-4  36  7,2  9,1 

48.   (36)  Kinoxifen  124495-18-
7 

 0,15  0,015  2,7  0,54   

49.   (37)  Dioxinok és 
dioxin 
jellegű 
vegyületek 

 Lásd a  
10. lábjegy-
zetet a 
2000/60/EK 
irányelv  
X. mellékle-
tében 

     nem 
alkalmazható 

 nem 
alkalmazható 

 PCDD + 
PCDF + 
PCB–DL 
0,0065 
µg. 

kg–1 

TEQ (14) 

50.   (38)  Aklonifen  74070-46-5  0,12  0,012  0,12  0,012   

51.   (39)  Bifenox  42576-02-3  0,012  0,0012  0,04  0,004   

52.   (40)  Cibutrin  28159-98-0  0,0025  0,0025  0,016  0,016   

53.   (41)  Cipermetrin  52315-07-8  8 × 10 5  8 × 10 6  6 × 10 4  6 × 10 5   

54.   (42)  Diklórfosz  62-73-7  6 × 10-4  6 × 10-5  7 × 10-4  7 × 10-5   

55.   (43)  Hexabróm- 
ciklododeká- 
nok 
(HBCDD) 

 Lásd a  
12. lábjegy-
zetet a 
2000/60/EK 
irányelv  
X. mellékle-
tében 

 0,0016  0,0008  0,5  0,05  167 

56.   (44)  Heptaklór és 
heptaklór- 
epoxid 

 76-44-8/ 
1024-57-3 

 2 × 10-7  1 × 10-8  3 × 10-4  3 × 10-5  6,7 × 103 

57.   (45)  Terbutrin  886-50-0  0,065  0,0065  0,34  0,034   

   
Megjegyzés és jelmagyarázat: 
 
AA: éves átlagérték. 
MAC: maximálisan megengedhető koncentráció. 
Mértékegység: [µg/l] a (4)–(7) oszlop esetén, [µg/kg nedves tömeg] a (8) oszlop esetén. 
(1) CAS: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (Chemical Abstracts Service). 
  (2) Ez a paraméter az éves átlagértékben kifejezett EQS (AA-EQS). Más előírás hiányában az összes izomer 
koncentrációjára vonatkozik. 
  (3) A szárazföldi felszíni vizek a folyókat, tavakat és kapcsolódó mesterséges vagy jelentősen módosított 
víztesteket foglalják magukban. 
  (4) Ez a paraméter a maximálisan megengedhető koncentrációban kifejezett környezetminőségi előírás (MAC-
EQS). Amennyiben a MAC-EQS oszlopban »nem alkalmazható« szerepel, ott úgy tekinthető, hogy az AA-EQS 
értékek védelmet biztosítanak a rövid távú szennyezési csúcskoncentrációkkal szemben is folyamatos 
bevezetések esetén, mivel ezek az értékek jelentősen alacsonyabbak az akut toxicitás alapján meghatározott 
értékeknél. 
  (5) A brómozott difeniléterek (5. sorszám) alá tartozó elsőbbségi anyagok csoportja tekintetében az EQS a 28., 
47., 99., 100., 153. és 154. számú rokonvegyületek koncentrációjának összegére vonatkozik. 
  (6) A kadmium és vegyületei esetében (6. sorszám) az EQS-értékek a víz keménységétől függően változnak öt 
osztálykategória szerint (1. osztály: < 40 mg CaCO3/l, 2. osztály: 40-től < 50 mg CaCO3/l, 3. osztály: 50-től < 

100 mg CaCO3/l, 4. osztály: 100-tól < 200 mg CaCO3/l és 5. osztály: ≥ 200 mg CaCO3/l). 

  (7) Ez az anyag nem elsőbbségi anyag, hanem azon egyéb szennyező anyagok egyike, amelyek esetében az 
EQS azonos a 2009. január 13. előtt alkalmazott jogszabályban meghatározottakkal. 
  (8) Ezen anyagcsoporthoz nem adnak meg indikatív paramétert. Az indikatív paraméter(eke)t az elemzési 
módszer segítségével kell meghatározni. 
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  (9) Az összes DDT az 1,1,1-triklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 50-29-3; EU-szám: 200-024-3), az 
1,1,1-triklór-2-[o-klórfenil]-2-[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 789-02-6; EU-szám: 212-332-5), az 1,1-diklór-
2,2-bisz[p-klórfenil]-etilén (CAS-szám: 72-55-9; EU-szám: 200-784-6) és az 1,1-diklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-
etán (CAS-szám: 72-54-8; EU-szám: 200-783-0) izomerek összegét jelenti. 
  (10) Nem áll rendelkezésre elegendő információ a MAC-EQS ezen anyagokra történő megállapításához. 
  (11) Az elsőbbségi anyagok poliaromás szénhidrogének (PAH) elnevezésű csoportja (28. sorszám) esetén a 
biótára vonatkozó EQS és a megfelelő, vízre vonatkozó AA-EQS a benzo[a]pirén koncentrációjára vonatkozik, 
és annak a toxicitásán alapul. A benzo[a]pirén markernek tekinthető a többi PAH tekintetében, ezért csak a 
benzo[a]pirént kell monitorozni a biótára vonatkozó EQS-sel és a megfelelő, vízre vonatkozó AA-EQS-sel 
történő összehasonlítás céljából. 
  (12) Eltérő rendelkezés hiányában a biótára vonatkozó EQS halakra vonatkozik. Lehetséges ehelyett alternatív 
bióta-taxon vagy más mátrix monitorozása is, amennyiben az alkalmazott EQS azonos szintű védelmet biztosít. 
A 15. (Fluorantén) és 28. (PAH) sorszámú anyag esetében a biótára vonatkozó EQS rákokra és puhatestűekre 
vonatkozik. A kémiai állapot értékelésének alkalmazásában a fluorantén és a PAH halakban való monitorozása 
nem megfelelő eljárás. A 37. sorszámú anyag (Dioxinok és dioxin jellegű vegyületek) esetében a biótára 
vonatkozó EQS halakra, rákokra és puhatestűekre vonatkozik; összhangban az élelmiszerekben a dioxinok, 
dioxinszerű PCB-k és a nem dioxinszerű PCB-k felső határértékei tekintetében az 1881/2006/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2011. december 2-i 1259/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 320., 2011.12.3., 18. o.) 
mellékletének 5.3. pontjával. 
  (13) Ezek az EQS-ek az anyagok biológiailag hozzáférhető koncentrációjára vonatkoznak. 
  (14) PCDD: poliklórozott dibenzo-p-dioxinok, PCDF: poliklórozott dibenzofuránok, PCB-DL: dioxin jellegű 
poliklórozott bifenilek, TEQ: toxicitási egyenértékek az Egészségügyi Világszervezet 2005-ös toxicitási 
egyenérték-tényezőinek megfelelően.” 

3. AZ 1. és 2. PONTBAN MEGHATÁROZOTT EQS ALKALMAZÁSA 

3.1. Az 1. és 2. pontban foglalt táblázat D oszlopa: Egy felszíni víztest tekintetében az AA-EQS alkalmazása akkor 
valósul meg, ha az adott felszíni víztest valamennyi reprezentatív monitoring pontja esetében az év során 
különböző időpontokban mért koncentrációk számtani középértéke nem haladja meg az előírásban rögzített 
értéket. 

3.2. A számtani középérték számítási módszerének, az alkalmazott analitikai módszernek és - amennyiben nem áll 
rendelkezésre a minimumkövetelményeket teljesítő megfelelő analitikai módszer - az EQS alkalmazása 
módszerének összhangban kell állnia a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a 
kémiai monitoringra és az elemzések eredményének minőségére vonatkozó műszaki előírások elfogadásáról szóló 
2009/90/EK bizottsági határozattal. 

3.3. Az 1. és 2. pontban foglalt táblázat E oszlopa: Egy felszíni víztest tekintetében a MAC-EQS alkalmazása 
akkor valósul meg, ha az adott víztest bármely reprezentatív monitoring pontján mért koncentráció nem haladja 
meg az előírásban rögzített értéket. 

3.4. A 2000/60/EK európai parlementi és tanácsi irányelv V. mellékletének 1.3.4. szakaszával összhangban 
azonban a MAC-EQS betartásának megállapítása során az elfogadható szintű megbízhatóság és pontosság 
biztosítása érdekében statisztikai módszerek (pl. százalékszámítás) is alkalmazható. Ebben az esetben e statisztikai 
módszereknek meg kell felelniük az ezen irányelv  
9. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban megállapított részletes 
szabályoknak. 

3.5. A kadmium, az ólom, a higany és a nikkel (a továbbiakban: fémek) kivételével az e mellékletben 
meghatározott EQS-ek a teljes vízmintában lévő teljes koncentrációra vonatkoznak. A fémek esetében az EQS az 
oldott koncentrációra, vagyis a vízminta 0,45 µm-es szűrővel leszűrt vagy bármilyen más megfelelő előkezeléssel 
nyert oldott fázisára vonatkozik. 

3.6. A monitoring eredmények EQS-sel való összehasonlítása során figyelembe lehet venni a következőket: 
3.6.1. a fémek és vegyületeik természetes háttér-koncentrációja, amennyiben azok miatt nem lehetséges az EQS-
értéknek való megfelelés; és 
3.6.2. a víz keménysége, pH-értéke, illetve bármely más minőségi paramétere, amely befolyásolja a fémek 
biológiai hozzáférhetőségét.” 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 125. szám 19311

8. melléklet a 49/2015. (IX. 8.) BM rendelethez
„3. melléklet a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelethez

Egyéb specifikus szennyező anyagok vízminőségi határértékei

  A  B

1. Egyéb specifikus szennyező anyag 90%-os tartóssági értékek alapján (µg/l)

2. Oldott cink 75

3. Oldott réz 10

4. Oldott króm 20

5. Arzén 20
„
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 384/2015. (IX. 8.) KE határozata
miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 42. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy dr. Hende Csaba honvédelmi miniszternek e  megbízatása 2015. szeptember 9-ei hatállyal 
megszűnik.

Budapest, 2015. szeptember 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. szeptember 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05193-2/2015.

A köztársasági elnök 385/2015. (IX. 8.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, továbbá a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy dr. Simicskó Istvánnak, az  Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának e  megbízatása 
2015. szeptember 9-ei hatállyal megszűnik.

Budapest, 2015. szeptember 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. szeptember 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05194-2/2015.
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A köztársasági elnök 386/2015. (IX. 8.) KE határozata
miniszteri kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja és a  16.  cikk (7)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – 
dr. Simicskó Istvánt 2015. szeptember 10-ei hatállyal honvédelmi miniszterré kinevezem.

Budapest, 2015. szeptember 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. szeptember 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05195-2/2015.

A Kormány 1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről

 1. A Kormány a  Nemzeti Energiastratégiában kitűzött energiahatékonysági célok elérése érdekében, továbbá 
az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK és 
a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
valamint az  épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
egyes rendelkezéseinek végrehajtása érdekében, az  energiahatékonyságról szóló 2015.  évi LVII.  törvény 3.  § 
(3) bekezdésével összhangban
a) elfogadja Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervét (a továbbiakban: Cselekvési Terv), 

valamint a  mellékletét képező közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó nemzeti tervet és felhívja 
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Cselekvési Tervet és mellékleteit haladéktalanul küldje meg az Európai 
Bizottság számára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja az érintett minisztereket, hogy működjenek közre a Cselekvési Tervben meghatározott intézkedések 
végrehajtásában.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
érintett miniszterek

Határidő: folyamatosan, a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben meghatározott határidőkkel 
összhangban

 2. Hatályát veszti a  Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra 
című 1374/2011. (XI. 8.) Korm. határozat.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1602/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről

A Kormány
 1. – figyelemmel a  Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban foglaltakra – elfogadja 

az  Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervet és elrendeli annak végrehajtását, valamint 
elrendeli a cselekvési terv közzétételét a kormányzati portálon;

 2. felhívja az  érintett minisztereket, hogy biztosítsák a  Nemzeti Energiastratégia és a  Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégia – mint szakpolitikai keretrendszer – végrehajtása során a  megújuló energiaforrásokról, 
energiahatékonyságról, ásványvagyon-hasznosításról, távhő-fejlesztésről, szemléletformálásról és energetikai 
kutatás-fejlesztésről szóló, továbbá egyéb, későbbiekben meghatározandó cselekvési tervek mint eszközrendszerek 
összhangját, valamint erre legyenek figyelemmel a  cselekvési tervek felülvizsgálata, az  egyéb ágazati stratégiák, 
finanszírozási és területrendezési szempontok kialakítása során is;

Felelős: minden miniszter
Határidő: folyamatos

 3. az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervben foglalt intézkedések előrehaladásának, 
végrehajtásának (előkészítéstől a  végső fázisig) biztosítása és a  további fenntartható fogyasztást ösztönző 
szemléletformálási programlehetőségek folyamatos feltérképezése, valamint a privát (nagyvállalati és civil) szférával 
való együttműködési lehetőségek kiaknázása érdekében
3.1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

bevonásával gondoskodjon az  Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv 
megvalósítását segítő munkacsoport (a  továbbiakban: munkacsoport) létrehozásáról, továbbá felhívja 
a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  földművelésügyi minisztert, a  nemzetgazdasági minisztert, 
az  igazságügyi minisztert, a  belügyminisztert és az  emberi erőforrások miniszterét az  abban való állandó 
képviselet és aktivitás biztosításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 igazságügyi miniszter
 belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a munkacsoport létrehozásának határideje 2015. december 31., majd azt követően 

folyamatosan biztosítandó a képviselet
3.2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a munkacsoport tevékenysége során kerüljön feltérképezésre, 

hogy mely releváns szakmai és civil szervezetek, érdekelt nagyvállalatok és szellemi kutatóműhelyek 
vonhatóak be a  munkacsoport tevékenységébe és gondoskodjon azok képviselőinek munkacsoportba 
történő meghívásáról, teljes értékű tagságának biztosításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

 4. a társadalom energia- és klímatudatossággal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése érdekében
4.1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  illetékes szaktárcák, valamint a  Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal, illetve további lehetséges támogató partnerek bevonásával vizsgálja meg egy 
energia- és klímatudatosság elterjesztését célzó széleskörű kommunikációs kampány költségigényeit és 
finanszírozási lehetőségeit, valamint tegyen javaslatot annak megvalósítására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. június 30.

4.2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
bevonásával gondoskodjon az  energiahatékonyságról szóló 2015.  évi LVII.  törvény alapján a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által működtetett energiahatékonysági tájékoztató honlap 
tartalmának energia- és klímatudatossági vonatkozású kiterjesztését biztosító jogszabály-módosítás 
előkészítéséről, különös tekintettel az  Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervben 
meghatározott tájékoztatási területekre, szempontrendszerekre és a szemléletformálás elősegítésére;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.
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4.3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy lehetséges támogató partnerek bevonásával biztosítsa 
a  közlekedési-környezetvédelmi programok és kampányok folytatását, vizsgálja meg és tegyen javaslatot 
azok kibővítési lehetőségeire, majd gondoskodjon a bővítések végrehajtásáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 5. a nevelési és oktatási intézmények energia-, klíma- és környezettudatosságra nevelő tevékenységének támogatása, 
a fenntarthatósági szempontokat integráló oktatásfejlesztés érdekében
5.1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Nemzeti Alaptanterv és az  egyes kerettantervek 

felülvizsgálata során gondoskodjon az  energia-, klíma- és környezettudatosságra nevelő tevékenységek, 
az  egyéni fogyasztói cselekedetek, továbbá a  helyi és a  globális környezeti és környezetügyi hatások 
közötti összefüggések megértését szolgáló ismeretanyagok és gyakorlatok megjelenésének eddigieknél 
hangsúlyosabb vizsgálatáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. december 31.

5.2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  pedagógusképzések ismeretanyagának felülvizsgálata 
során gondoskodjon a  fenntarthatósági, környezetorientált és klímatudatos attitűd kialakítását segítő 
oktatási és szemléletformálási módszertannal kapcsolatos ismeretanyagok megjelenésének eddigieknél 
hangsúlyosabb vizsgálatáról, majd gondoskodjon a  vizsgálat alapján szükségesnek meghatározott 
tananyagfejlesztések végrehajtásáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

5.3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  5.  pont 5.1. és 5.2.  alpontjának teljesüléséről készítsen 
jelentést a 3. pont 3.1. alpontja szerint kialakításra kerülő munkacsoportnak;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. március 1.

 6. a 2014–2020-as operatív programok szemléletformálási és környezeti nevelési programokat érintő pályázati 
kiírásainak célorientáltsága és hatékony forrásfelhasználást lehetővé tévő kialakítása érdekében felhívja a  nemzeti 
fejlesztési minisztert, a  földművelésügyi minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak 
arról, hogy a  tárcájukat érintő, szemléletformálási operatív programok pályázati kiírásai tekintetében, továbbá 
a  jövőben beérkező pályázatok elbírálása kapcsán az  Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési 
Terv szempontjai és az abban megfogalmazott szemléletformálási kulcstényezők irányadóak legyenek;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 31.

 7. az energia- és klímatudatossággal foglalkozó szemléletformálási programok, valamint az  Energia- és 
Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv ismeretek átadását célzó intézkedéseinek hatékonysága és 
a témában hiánypótló információk azonosítása érdekében
7.1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint 

további lehetséges támogató partnerek bevonásával gondoskodjon a  magyar társadalom – beleértve 
a  háztartásokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat és intézményeket – energia- és klímatudatosságával 
kapcsolatos primer kutatás elvégzéséről, amelynek során fel kell mérni a  megkérdezettek témához 
kapcsolódó életmódját/tevékenységét, fogyasztási szokásait, továbbá a  problémákkal kapcsolatos 
szemléletét, megoldási módszereit és azok fejlesztendő pontjait;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. december 31.

7.2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  7.  pont 7.1.  alpontjában megfogalmazott 
primer kutatás eredményeinek közzétételéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. január 31.

 8. a meglévő közigazgatási, közintézményi és szervezeti infrastruktúra helyi szemléletformálásban elfoglalt jelentős 
szerepének hatékony kihasználása és ezáltal a helyi vállalkozások és háztartások – különös tekintettel a  leszakadó 
térségek energiaszegénységgel sújtott háztartásaira – tudatos energiafogyasztásra való ösztönzése érdekében 
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozzon ki a helyi energia- és klímatudatossági szemléletformálási 
programok megvalósítását segítő útmutatót az  önkormányzatok és közintézmények, továbbá a  helyi szervezetek 
és civil szervezetek számára, valamint az érintett szaktárcák bevonásával gondoskodjon annak az érintettek részére 
történő megfelelő eljuttatásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.
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 9. az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv végrehajtásának és eredményeinek nyomon 
követése, továbbá a szemléletformálási tevékenységek hosszú távú megvalósítása érdekében
9.1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

bevonásával gondoskodjon az  Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv 
intézkedéseinek végrehajtását értékelő, többek között a  szemléletformálási intézkedések útján elérhető 
energiamegtakarítást számszerűsítő módszertan, valamint az  intézkedések eredményességét bemutató 
további indikátorok kidolgozásáról és alkalmazásáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a módszertan és indikátor készlet kidolgozásának határideje 2016. június 30., majd azt követően 

folyamatos
9.2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  Energia- és Klímatudatossági 

Szemléletformálási Cselekvési Terv ötévente történő felülvizsgálatáról és mindehhez biztosítsa az energetikai 
szemléletformálás területével foglalkozó szervezeti hátteret.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2020. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1603/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszerről, az ENSZ Fejlesztési Csúcson történő részvételről 
és a magyarországi végrehajtás előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  2015. szeptember 25–27. között New Yorkban megrendezésre kerülő ENSZ Fejlesztési 

Csúcson Magyarországot képviselő küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az ENSZ Fejlesztési Csúcson részt vevő magyar küldöttség 

vezetőjének és tagjainak megbízásáról előterjesztést készítsen Magyarország köztársasági elnökének;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  2015. szeptemberi ENSZ Fejlesztési Csúcs eredményeiről 
tájékoztassa a Kormányt.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az ENSZ Fejlesztési Csúcsot követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1604/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
az ENSZ Közgyűlésének 70. ülésszakán való magyar részvételről

A Kormány
 1. jóváhagyja – a  melléklet szerint – az  ENSZ Közgyűlésének 70. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség 

tevékenységének irányelveit;
 2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyűlésének 70. ülésszakán részt vevő magyar 

küldöttség vezetőjének és tagjainak megbízásáról előterjesztést tegyen Magyarország köztársasági elnökének.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Melléklet az 1604/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

Irányelvek az ENSZ Közgyűlésének 70. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez

Az ENSZ Közgyűlésének 70. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy a Kormány céljaival, valamint 
az  Európai Unió 70. ENSZ közgyűlési prioritásaival összhangban, a  magyar nemzeti érdekeket érvényesítve 
tevékenykedjen. Az Európai Unió tagállamai – a korábbi évekhez hasonlóan – tanácsi következtetéseket fogadtak 
el az  unió számára legfontosabb kérdésekről Az  EU prioritásai az  Egyesült Nemzetek és az  Egyesült Nemzetek 
Közgyűlésének hetvenedik ülésszakán (2015. szeptember–2016. szeptember) címmel.

 1. A küldöttség az ENSZ szerepével kapcsolatban
hangsúlyozza, hogy az  ENSZ a  nemzetközi együttműködés meghatározó, globális kerete, amely napjainkban 
minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bír az  új biztonságpolitikai, gazdasági, humanitárius, emberi jogi és 
környezetvédelmi kihívások kezelésében. A világnak egy erős és hatékony ENSZ-re van szüksége.

 2. A küldöttség a béke és biztonság területén
a) támogassa az  ENSZ képességeinek megerősítését a  nemzetközi válságok megelőzését szolgáló preventív 

diplomácia és a mediáció területén, valamint a viták békés rendezésére irányuló törekvéseket;
b) támogassa a  2005.  évi csúcstalálkozó záródokumentumában létrehozott védelmi felelősség elvének 

továbbfejlesztését és gyakorlati megvalósítását a  koncepció 10.  évfordulója kapcsán, különös figyelmet 
fordítva a korai előrejelzésre és a megelőzésre, az ENSZ-főtitkár „Human Rights up front” kezdeményezésével 
összhangban;

c) támogassa az  ENSZ békefenntartási tevékenységének felülvizsgálatát, a  tagállami hozzájárulások optimális 
felhasználását, a  békefenntartó missziók hatékony működését; növelje a  különleges politikai missziók 
hatékony erőforrás-elosztását, működésük átláthatóságát és a tagállami ellenőrzés lehetőségét;

d) támogassa az  ENSZ békeépítési tevékenységének hatékonyabbá tételét, különös tekintettel az  ENSZ 
Biztonsági Tanácsa és a  Békeépítési Bizottság közötti együttműködés megerősítésére, valamint a  regionális 
szervezetekkel való együttműködést szorgalmazó „békefenntartó partnerségről” szóló főtitkári jelentésre;

e) támogassa a nők ellen elkövetett erőszakkal szembeni küzdelmet, ennek részeként a nők, béke és biztonság 
témakörében elfogadott közgyűlési határozatok végrehajtását, különös tekintettel a  nők békefolyamatban 
való részvételére és konfliktushelyzetben való védelmére vonatkozó határozatra;

f ) támogassa a  jogállamiság – mint a  nemzetközi béke és biztonság fenntartása kulcselemének – 
erősítését annak minden dimenziójában, különös tekintettel a  független igazságszolgáltatásra, valamint 
az  ENSZ-közgyűlés 67. ülésszakán a  jogállamisággal kapcsolatos magas szintű fórum által elfogadott 
nyilatkozatban foglaltak végrehajtását;

g) támogassa a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) működését és joghatósága gyakorlását a nemzeti hatóságok 
súlyos bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos eljárásának hiányában; a  Biztonsági Tanács és az  ICC 
együttműködésének erősítését és kiszélesítését, valamint a  Biztonsági Tanácsnak a  nemzetközi büntető-
igazságszolgáltatás előmozdításában játszott szerepét;

h) támogassa a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek védelmének növelésére irányuló intézkedéseket, 
valamint a „Gyermekek, nem katonák” címmel a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekekért szervezett 
kampányt;

i) folytassa aktív szerepvállalását a  globális kihívások – nemzetközi terrorizmus, határokon átnyúló szervezett 
bűnözés, korrupció, pénzmosás, emberkereskedelem – elleni küzdelem területén a  jogállamiság, 
az  igazságszolgáltatáshoz való jog, az  elszámoltatható és átlátható intézmények, az  inkluzív és részvételen 
alapuló döntéshozatal és a nemzetközi együttműködés támogatása által;

j) támogassa az  ENSZ leszerelési mechanizmusának megfelelő működését célzó törekvéseket, ezen belül 
különösen a  genfi Leszerelési Értekezlet érdemi munkájának újraindítását, úgyszintén az  Atomsorompó 
Szerződés (NPT) felülvizsgálati konferenciájának értékelését, az  Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) 
mielőbbi hatálybalépését, a  fegyvercélú nukleáris hasadóanyagok termelésének tilalmáról szóló 
nemzetközi szerződés (FMCT) létrehozatalára irányuló tárgyalások mielőbbi megkezdését, a  Biológiai 
és Toxinfegyver Tilalmi Egyezmény (BTWC) egyetemessé tétele érdekében végzett erőfeszítéseket és 
alkalmazásának megerősítését, különös tekintettel annak közelgő 2016.  évi felülvizsgálati konferenciájára, 
a  Fegyverkereskedelmi Szerződés (ATT) intézményeinek felállítását és működésük megkezdését, továbbá 
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részes államainak első konferenciáján elért eredmények továbbfejlesztését, illetve a kézi- és könnyűfegyverek 
tiltott kereskedelme elleni küzdelmet;

k) kísérje figyelemmel és támogassa a  kiberbiztonság erősítése érdekében tett konszenzusépítési 
erőfeszítéseket, a  WSIS+10 (az Információs Társadalom Csúcstalálkozó) felülvizsgálati folyamatot, és 
a  2015.  decemberi magas szintű esemény több szereplő bevonásával történő megrendezését, valamint 
a  szabad, nyitott és biztonságos internetet, az  emberi jogok online környezetben való előmozdítását és 
védelmét, beleértve a  magánélet tiszteletben tartásához és a  véleménynyilvánítás szabadságához való 
jogot is;

l) támogassa az  ENSZ keretein belül zajló, az  űrkutatással és az  űr békés felhasználásával kapcsolatos munka 
folytatását és hatékonyabbá tételét;

m) álljon ki amellett, hogy a  hatályos nemzetközi jogot a  kibertér vonatkozásában is alkalmazni kell, továbbá 
amellett, hogy szükségtelen egy új kormányközi szervezet létrehozása, vagy a  kormányok szerepének 
megerősítése az internetkormányzás tekintetében, valamint támogassa a Számítástechnikai Bűnözésről szóló 
Egyezménynek (Budapesti Konvenció) a végrehajtását.

 3. A küldöttség a 2015 utáni fejlesztési/fenntartható fejlődési keretrendszer megvalósításával kapcsolatban
a) mozdítsa elő a Rio+20 fenntartható fejlődési konferencia eredményeinek továbbvitelét és végrehajtását;
b) aktívan járuljon hozzá egy olyan transzformatív, új globális keretrendszer létrehozásához és 

megvalósításához, mely összekapcsolja a  szegénység felszámolását a  fenntartható fejlődési pálya 
kialakításával, az  emberi jogok, a  jogállamiság, a  nemek közti egyenlőség és a  környezeti fenntarthatóság 
érvényesülése mellett;

c) hangsúlyozza, hogy az  addisz-abebai fejlesztésfinanszírozási konferencia, a  New York-i 2015 utáni 
időszakra vonatkozó csúcstalálkozó és a  párizsi klímakonferencia eredményei iránymutatásként szolgálnak 
a szegénység felszámolását és a fenntartható fejlődés megvalósítását célzó együttes erőfeszítésekhez;

d) segítse elő egy olyan egységes monitoring, elszámoltathatósági és felülvizsgálati keret kialakítását, mely 
szerves részét képezi a  2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszernek, továbbá fordítson kiemelt 
figyelmet a  fenntartható fejlődési célokhoz és alcélokhoz rendelt globális indikátorok kidolgozását célzó 
folyamatokra, valamint támogassa az ENSZ Statisztikai Bizottsága által kidolgozott ütemtervet;

e) támogassa az  egységes, átfogó 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszer megvalósítására irányuló 
folyamatokat, segítse elő az  ENSZ Nyílt Munkacsoportja által magyar és kenyai vezetéssel kidolgozott 
fenntartható fejlődési célok végrehajtását, elismerve a  Magas Szintű Politikai Fórum (HLPF) meghatározó 
szerepét a  keretrendszer, valamint a  keretrendszer gerincét képező célok végrehajtásának nyomon 
követésében és felülvizsgálatában;

f ) támogassa azokat a  2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszer végrehajtásának előmozdítását 
szolgáló ENSZ-en belüli reformlépéseket, melyek az  ENSZ-intézményeket alkalmassá teszik a  keretrendszer 
végrehajtására, valamint az  ENSZ-en kívüli szereplőkkel való együttműködés erősítésére, illetve 
kiszélesítésére irányulnak;

g) támogassa minden érdekelt fél bevonását a 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszer végrehajtásába, 
mozdítsa elő a  nemzeti kormányok, nemzetközi és regionális szervezetek mellett a  nem-kormányzati 
szervezetek, a tudományos élet és a privát szektor bekapcsolódását a folyamatba.

 4. A küldöttség az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság területén
a) támogassa az egyetemes értékeket jelentő emberi jogok és alapvető szabadságjogok – ideértve a nemzeti 

kisebbségek jogait – nemzetközi védelmének előmozdítását, ennek keretében támogassa az  ENSZ emberi 
jogi mechanizmusai és testületei függetlenségének megerősítését, különös tekintettel az  Emberi Jogi 
Tanácsra, és az  általa alkalmazott különleges mechanizmusok megerősítésére; lépjen fel Magyarország 
nemzetközi emberi jogi szerződéses kötelezettségeivel összhangban, elősegítve az Európai Unió emberi jogi 
célkitűzéseinek végrehajtását, különösen a  Magyarország számára kiemelten fontos területeken, úgymint 
az  alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, a  kisebbségek és őshonos népek, a  nők és gyermekek, 
illetve a fogyatékossággal élők jogainak védelme és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem;

b) hangsúlyozza, hogy a  családot, mint a  társadalom természetes és alapvető egységét a  társadalomnak és 
az államnak védelemben kell részesítenie és meg kell erősítenie;

c) kezelje kiemelt prioritásként az EU és hasonlóan gondolkodó partnerei kezdeményezéseiben való részvételt 
és azok támogatását, különös tekintettel az egyes országok emberi jogi helyzetével és tematikus kérdésekkel 
foglalkozó határozatokra;
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d) támogassa, hogy az  EU prioritásokkal összhangban a  70. ülésszak során elfogadandó Nemzetközi 
Büntetőbírósággal foglalkozó határozat az előző években elfogadott határozatokhoz képest ambiciózusabb 
tartalommal bírjon;

e) kezdeményezze a nemzetközi közösség hatékony és időben történő fellépését az emberi jogok megsértőivel 
szemben, támogassa az emberi jogok védelmezőit, az ENSZ mechanizmusaival együttműködő személyek és 
szervezetek megfélemlítésekkel és megtorlásokkal szembeni védelmét;

f ) támogassa kiemelten a fenntartható fejlődési célokhoz kapcsolódó emberi jogokat, különösképpen a nők és 
lányok társadalmi szerepvállalásának elősegítését szolgáló erőfeszítéseket;

g) hangsúlyozza a  humanitárius jog maradéktalan tiszteletben tartását a  humanitárius segítségnyújtás 
terén, beleértve a  segítségnyújtást végző nemzetközi és nem kormányzati szervezetek és munkatársak 
helyszínre jutását, tevékenységük zavartalan biztosítását, támogassa a  nemzetközi humanitárius rendszer 
megerősítésére, a  humanitárius alapelvek és a  vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás előmozdítására 
irányuló törekvéseket;

h) járuljon hozzá a 2016. évi globális humanitárius csúcstalálkozó inkluzív előkészítéséhez;
i) törekedjen együttműködésre a  hazai és nemzetközi civil szervezetek képviselőivel a  magyarországi emberi 

jogi helyzetet és érdekeket érintő kérdésekben;
j) kísérje figyelemmel a Demokráciák Közösségével kapcsolatos kérdéseket.

 5. A küldöttség az Egyesült Nemzetek Szervezete reformjával és működésével kapcsolatban
a) kísérje figyelemmel az  ENSZ Biztonsági Tanácsának kibővítésére és munkamódszereinek átalakítására 

vonatkozó javaslatok alakulását, a  kormányközi tárgyalások folyamatát és eredményeit, folytassa a  BT 
munkamódszereinek javítására és működésének átláthatóbbá tételére irányuló együttműködésben való aktív 
részvételt;

b) képviselje, hogy a  megújuló Biztonsági Tanácsnak meg kell felelnie a  XXI. század új geopolitikai és 
gazdasági realitásainak, így taglétszámának és összetételének tükröznie kell a  nemzetközi politikai és 
gazdasági erőviszonyokban bekövetkezett változásokat, egyszersmind tekintettel kell lennie a hatékonyság 
követelményére is;

c) erősítse meg, hogy a  világszervezet irányításának reformja, a  közgyűlés revitalizációja, és az  ENSZ 
fenntartható fejlődési és környezetvédelmi rendszerének reformja tekintetében Magyarország továbbra is 
hozzá kíván járulni a folyamat előmozdításához;

d) jelezze, hogy az  elmúlt időszakban kibontakozó és fokozódó kihívások kezelése hatékonyabb és 
eredményesebb fellépésre képes, céljai megvalósítására alkalmasabb ENSZ kialakítását teszik szükségessé, 
valamint támogassa a szervek és intézmények között lévő koordináció és koherencia szorosabbá tétele útján 
a rendszer átláthatóságának, kapacitásának és reprezentativitásának fokozására irányuló törekvéseket;

e) kísérje megkülönböztetett figyelemmel a  főtitkárválasztás folyamatát, valamint továbbra is vegyen részt 
aktívan a főtitkárválasztás átláthatóságát elősegítő kezdeményezésekben;

f ) az ENSZ 70 éves fennállása, valamint hazánk ENSZ-tagságának 60. évfordulója alkalmából törekedjen az ENSZ 
három pillérének, alapelveinek és tevékenységének népszerűsítésére;

g) az ENSZ finanszírozásának fenntarthatósága érdekében – összhangban az  EU prioritásaival – igyekezzen 
napirenden tartani a  tagdíjaknak az  elmúlt időszak világgazdasági változásait nem tükröző elosztását 
eredményező tagdíjskála felülvizsgálatának kérdését.

 6. A küldöttség Magyarország jelöléseivel kapcsolatban
a) használja fel az ENSZ Közgyűlés fórumait, valamint a Közgyűlés margóján létrejövő két- és többoldalú magas 

szintű találkozókat Magyarország ENSZ-szervekbe benyújtott jelölései támogatottságának felmérésére és 
növelésére, továbbá egyes ENSZ-szervezetek, intézmények vezetői posztjaira benyújtott magyar jelölések 
sikerének előmozdítására;

b) fordítson megkülönböztetett figyelmet hazánk kiemelt jelölésére: Magyarország pályázatára az ENSZ Emberi 
Jogi Tanácsába a 2017–2019-es időszakra. A kétoldalú megbeszélések során a partnerrel való kapcsolataink 
függvényében a  delegáció kérje a  fenti jelölés támogatását, illetve a  már megkötött támogatási 
megállapodások megerősítését. Tegye meg a  szükséges lépeseket a  pályázathoz kapcsolódó, a  testületi 
választást megelőző közgyűlési kampány sikeres lefolytatása érdekében.

c) az ENSZ Közgyűlés és bizottságai üléseinek munkájában történő részvétel során felszólalásainkat, 
álláspontjainkat, társszerzőség vállalását és szavazati magatartásunkat aszerint is mérlegelje, hogy az adott 
magatartás milyen hatással van EJT-pályázatunk támogatottságára.
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A Kormány 1605/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
az Egyesült Nemzetek Szervezetének élelmezési és mezőgazdasági szakosított szervezeteivel folytatott 
együttműködés továbbfejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország tovább erősítse kapcsolatait az  Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezettel 

(FAO), valamint kiterjessze együttműködését a  Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alappal (IFAD) és 
a Világélelmezési Programmal (a továbbiakban: WFP), és felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy tegyen konkrét 
javaslatokat az együttműködés eszközeire és lépéseire;

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

 2. egyetért azzal, hogy a  földművelésügyi miniszter elvi nyilatkozatot tegyen a  WFP vezetésének arról, hogy 
Magyarország kész otthont adni a  WFP szolgáltató központjának Budapesten, és azzal, hogy meg kell kezdeni  
a WFP szolgáltató központjának Budapestre helyezésével kapcsolatos egyeztetéseket.

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1606/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottsága 2017. szeptemberi 67. ülésszakának 
Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 1.  A Kormány
a) támogatja az  Egészségügyi Világszervezet (a  továbbiakban: WHO) Európai Regionális Bizottsága  

2017. szeptemberi 67. ülésszakának (a  továbbiakban: a  67. ülésszak) Magyarországon történő 
megrendezését;

b) felhatalmazza az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  67. ülésszak magyarországi megrendezésének 
szándékáról írásban tájékoztassa a  WHO Európai Regionális Irodáját, melyet a  WHO Európai Regionális 
Bizottsága 2015. szeptember 14–17. között Vilniusban megrendezésre kerülő 65. ülésszakán résztvevő 
magyar delegáció kijelölt tagja szóban is bejelent.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az írásbeli tájékoztatás vonatkozásában azonnal,
 a szóbeli bejelentés vonatkozásában a WHO Európai Regionális Bizottsága 65. ülésszaka

 2.  A  Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  67. ülésszak rendezési jogának elnyerése esetén 
– a  külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben – készítsen előterjesztést a  megrendezéshez kapcsolódó 
további szükséges intézkedésekről és a megrendezésre biztosított forrás felhasználásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a rendezési jog elnyerését követően

 3.  A  Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, az  emberi erőforrások miniszterét, valamint a  külgazdasági és 
külügyminisztert, hogy – a  67. ülésszak rendezési jogának elnyerése esetén – a  szükséges források biztosításáról 
a 2017. évi központi költségvetés tervezése során gondoskodjon.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a magyarországi légimentés biztosításáról

A Kormány a  magyarországi légimentésben használt mentőhelikopterek 2016 márciusában lejáró bérleti szerződésére 
tekintettel, a hazai légimentés zavartalan biztosítása érdekében
 1. egyetért 7 darab mentőhelikopter 5 évre, vételi joggal történő bérlésére irányuló közbeszerzési eljárás 

megindításával;
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Magyar Légimentő Nonprofit Kft. közreműködésével 

gondoskodjon az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal (a közbeszerzési eljárás kiírására)

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az  1. és 
2. pontban foglaltak megvalósításához szükséges éves bérleti díj összege 2017-től kezdődő rendelkezésre állásának 
biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1608/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről

 1. A Kormány felhívja
a) a belügyminisztert, hogy az  év további részében gondoskodjon a  vízügyi igazgatóságok útján 

a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosításáról;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pont szerinti feladat teljesítése érdekében legfeljebb 
426,1  millió  forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról a  Magyarország 2015.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára gondoskodjon.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. november 1.

 2. A Kormány a  Kvtv. 4.  melléklet 2.  pontja alapján jóváhagyja a  vízügyi igazgatási szervek 2015. január 1. és 
február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési tevékenységének 
finanszírozásáról szóló 1116/2015. (III. 6.) Korm. határozat alapján fel nem használt 106,9 millió forintnak 
a  felhasználását a  vízügyi igazgatási szervek 2015. március 1. és május 31. közötti időszakban jogszabályi 
kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési tevékenységének finanszírozása céljából.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1609/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési hálózatának 
kialakításáról

 1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

MFB  Zrt.) a  hitelprogramjainak és a  2014–2020-as programozási ciklus pénzügyi eszközeinek végső 
kedvezményezettekhez történő eljuttatását országosan, hitelintézeti partnereivel közösen kialakított MFB 
Pontokon keresztül valósítsa meg;

b) egyetért azzal, hogy az  MFB Zrt. az  MFB Pontokat országos elérést biztosítva, legalább 400 településen, 
ütemezett módon alakítsa ki;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31.

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az MFB Zrt.-n keresztül gondoskodjon az MFB Pontok 
kialakítására vonatkozó közbeszerzési pályázat kiírásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

d) felkéri a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Kormány nevében nyújtsa be a  vonatkozó 
törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1610/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.  pont 
1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.2. elrendeli, hogy az  e  határozatban foglaltak nem vonatkoznak a  központi költségvetési szervként működő 
felsőoktatási intézményekben oktatói, tanári vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott személyekre, 
valamint a  rehabilitációs orvosszakértői feladatok ellátása érdekében megbízási szerződéssel foglalkoztatott vagy 
foglalkoztatni kívánt orvosokra;”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1611/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
Magyarország Római és Vatikáni Nagykövetsége ingatlanjain szükséges vagyon- és állagmegóvás 
érdekében elvégzendő nagykarbantartási, felújítási, kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos egyes 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy – a  Magyar Állam tulajdonában, a  Külgazdasági és Külügyminisztérium vagyonkezelésében 

lévő – Magyarország Római és Vatikáni Nagykövetsége ingatlanjain vagyon- és állagmegóvás érdekében 
elvégzendő nagykarbantartásra, felújításra, kivitelezésre (a továbbiakban együtt: felújítás) kerüljön sor;

 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a felújítással összefüggő feladatokkal kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2015. és a 2016. évben megvalósuló felújítás elvégzéséhez szükséges, 
legfeljebb 1100,0 millió forintot biztosítsa a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 100 millió forint tekintetében 2015. szeptember 30.
 a legfeljebb 1000 millió forint tekintetében 2016. március 31.

 4. a felújításra az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 111/E.  § (3)  bekezdése alapján engedélyezi 
a  Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági 
és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címbe sorolt, legfeljebb a  3.  pont szerint módosított 
előirányzatok mértékéig történő éven túli kötelezettség vállalását;

 5. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert a  nagykövetség felújításához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez 
szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1612/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform (a  továbbiakban: Platform) kutatómunkájának 

2016. augusztus 31-ig tartó időszakban történő támogatásával;
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Platform 

kutatómunkájának támogatása érdekében – gondoskodjanak a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetében 100,0 millió forint támogatás biztosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban 
megállapított, 2014.  évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványokból
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  §-ában 

biztosított jogkörében eljárva az 1. mellékletben részletezettek szerinti felhasználást engedélyezi és
b) az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

az 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

ezer forintban

I. Országgyűlés 1 910 221
X. Igazságügyi Minisztérium 153 766
XI. Miniszterelnökség 765 500
XIV. Belügyminisztérium 313 152
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 351 289
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 351 539
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 277 500
Összesen: 5 122 967

Fejezet

 2014. évi 
kötelezettségvállalással nem 

terhelt   költségvetési 
maradványból  

visszahagyásra javasolt
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2. melléklet az 1613/2015. (IX. 8.) 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
3 Országgyűlési Őrség

K5 Egyéb működési célú kiadások -255
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -107

6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatok kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások -954 258

13 Fejezeti tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -955 600

21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 434
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16 466

X. Igazságügyi Minisztérium
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -34 487
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti hivatala

K5 Egyéb működési célú kiadások -37 299
K8 Egyéb felhalmozási kiadások -7 029

3 Igazságügyi Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 679

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -22 352
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200 000

10 Igazságügyi regionális együttműködés 2015
K5 Egyéb működési célú kiadások -15 488

17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapitott kártalanítás
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 842

18 Jogi segítségnyújtás
K5 Egyéb működési célú kiadások -210

20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
K5 Egyéb működési célú kiadások -19 350

27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
K5 Egyéb működési célú kiadások -900

34 EJN elnökségi konferencia
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 130

25 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -8 000

XI. Miniszterelnökség
1 Miniszterelnökség 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -28 221
7 Nemzeti Örökség Intézete

K5 Egyéb működési célú kiadások -510
8 VERITAS Történetkutató Intézet

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 331

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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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 (+/-)

9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
K5 Egyéb működési célú kiadások -103 981

12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K5 Egyéb működési célú kiadások -162 789

14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K5 Egyéb működési célú kiadások -18 204
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 500 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -1

6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások -51

23
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -73 449

31 Nemzetközi tagdíjak
K5 Egyéb működési célú kiadások -20

34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1

57
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 265 500

XIV. Belügyminisztérium
1 Belügyminisztérium igazgatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -22 647
6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

K5 Egyéb működési célú kiadások -19 799
K8 Egyéb felhalmozási kiadások -14 615

7 Rendőrség
K5 Egyéb működési célú kiadások -55 140
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 758
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 116 000

8 Alkotmányvédelmi Hivatal
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1

12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K5 Egyéb működési célú kiadások -31 063

17 Vízügyi Igazgatóságok
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 567 000

18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 94 800
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 122 700

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
K5 Egyéb működési célú kiadások -167 490

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi önszerveződések támogatása

3 Országos Polgárőr Szövetség
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 900

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült 
önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 
társaságok részére
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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 (+/-)

11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -20

8 Közösségi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -612

19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -7

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 256
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 340 000
15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

K5 Egyéb működési célú kiadások -652
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Kiemelt célú beruházások támogatása
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -399
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 870 000

3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -6 522

32 Közlekedési ágazati programok
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai

K5 Egyéb működési célú kiadások -110
33 Hazai fejlesztési programok

3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 011

4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 
K5 Egyéb működési célú kiadások -15 788
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45 267

10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások -860

34 Infokommunikációs ágazati programok
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszilidáció

K5 Egyéb működési célú kiadások -36
2

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 342
35 Klíma- energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

4 Zöldgazdaság Finanszírozási  Rendszer
K5 Egyéb működési célú kiadások -11 967
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -158 983

5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -36 988

6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -11 684

36 PPP-programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj

K5 Egyéb működési célú kiadások -16 053
2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -27

3
K5 Egyéb működési célú kiadások -355

6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
K5 Egyéb működési célú kiadások -43 548

7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához
K5 Egyéb működési célú kiadások -31 524

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 

PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos 
kiadások
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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 (+/-)

38 Egyéb feladatok
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 625
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások -393
7 Állami többletfeladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 166
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -26 301
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -11 274
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 700

2 Külképviseletek igazgatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -38 127
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 119 300
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 535 400

5 Nemzeti Befektetési Ügynökség
K5 Egyéb működési célú kiadások -119 425
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -52 662

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

3 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások -30 274
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -36 815

11 Magyar-indiai közös KKV Alap
K5 Egyéb működési célú támogatások -22 600

12 Kisebbségpolitikai célok támogatása
K5 Egyéb működési célú támogatások -10

13 Közép-európai elnökségi feladatok
K5 Egyéb működési célú támogatások -3 917

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
4 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

K5 Egyéb működési célú támogatások -10 120
5 Külföldi magyar emlékek megőrzése

K5 Egyéb működési célú támogatások -11
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok
K5 Egyéb működési célú támogatások -3

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 277 500

4 Egyéb kulturális intézmények
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 709

12 Művészeti intézmények
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 100
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 279 400

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 960 000

21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

8 Járási szociális feladatok ellátása
K5 Egyéb működési célú kiadások -108 513
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -254 989

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 728
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A Kormány 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján 1016,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Nemzeti Kommunikációs Hivatal cím javára, 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: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



19330 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2015. évi 125. szám
 

1. melléklet az 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

348784 17 Nemzeti Kommunikációs Hivatal
K3 Dologi kiadások 1 016,0

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 016,0

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

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

hatása

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

348784 17 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1 016,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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 1 016,0 1 016,0
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 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak kijelöléséről és 
az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 17. és a Reviczky utca 6. szám között fekvő, egykori Károlyi-Csekonics 

Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújításával;
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal bevonásával 

gondoskodjon a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújításához szükséges előkészítő feladatok 
elvégzéséről, különös tekintettel
a) az épület teljes körű felmérésére,
b) a műszaki és műemléki kutatások elvégzésére,
c) a történeti dokumentáció elkészítésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. január 31.

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, 
állagmegóvó felújításához szükséges építészeti, belsőépítészeti, restaurátori és szakági műszaki tervezési 
feladatainak elvégzéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31.

 4. egyetért azzal, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló, a Károlyi-
Csekonics Rezidencia festésére és gépészeti korszerűsítésére elkülönített 38 millió forint forrás a  Palotaegyüttes 
átfogó, állagmegóvó felújításának előkészítő, építészeti és műszaki felmérési feladataira kerüljön átcsoportosításra 
és felhasználásra;

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
a) a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújításának előkészítéséhez 2015. évben szükséges 

további 17 millió forint biztosításáról a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

b) a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújításával kapcsolatos tervezési feladatok 
elvégzése érdekében 2016.  évben szükséges 385 millió forint forrás biztosításáról a  központi költségvetés 
Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. január 31.

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, 
állagmegóvó felújításához szükséges további forrásigény és műszaki feladatok meghatározásáról szóló előterjesztés 
Kormány részére történő benyújtásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. február 29.

 7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
Károlyi-Csekonics Rezidenciából történő kiköltöztetéséről, valamint más épületben való elhelyezéséről, a beruházás 
előkészítő munkáinak elvégzése érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a Budapest 29772/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1146 Budapest, Hermina út 45. szám 

alatti műemlékingatlan (Róheim-villa) felújításával és azt követően a  Magyar Corvin-lánc Testület és a  Magyar 
Corvin-lánc Iroda elhelyezése céljából történő hasznosításával;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – az  alábbi 
ütemezés szerint – gondoskodjon 1000,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés 
XLIII.  Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében, valamint a  2015.  évi többletforrás 
biztosítása érdekében készítsen előterjesztést;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2015. évi kiadások biztosítására 2015. szeptember 15.
 a 2015. évben 100 millió forint, a 2016. évben 700 millió forint, a 2017. évben 200 millió forint 

a felmerülés ütemében
 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság útján tegye meg a szükséges intézkedéseket
a) a Róheim-villa felújítása és
b) a felújítást követően annak a Magyar Corvin-lánc Testület és a Magyar Corvin-lánc Iroda elhelyezése céljából, 

az állami vagyonra vonatkozó jogszabályok szerint történő hasznosítása
érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2017. június 30.
 a b) alpont tekintetében a villa felújítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1617/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges további forrás biztosításáról

A Kormány
 1. a Bicskei Járási Hivatal szervezeti egységeinek új irodaépületben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás 

(a  továbbiakban: beruházás) során felmerült további költségek 2016.  évi biztosítása érdekében felhívja 
a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  beruházás befejezéséhez szükséges 329,4 millió forint többletforrás 
rendelkezésre állásáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. január 31.

 2. egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósítása érdekében
a) a Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges források biztosításáról szóló 1754/2013. 

(X. 24.) Korm. határozat,
b) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 

2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat, valamint
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c) az e határozat 1. pontja
alapján biztosított forrás felhalmozási kiadásai terhére megvalósuló beszerzések lefolytatása során a  Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1618/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Berkenye község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Berkenye község külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint 03/94, 03/95, 03/96, 03/9, 03/10, 03/11, 03/12 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az  ezen 
földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1619/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Jászfényszaru város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Jászfényszaru város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint 05/144, 05/65, 05/66, 05/92, 05/96, 05/95, 05/94, 05/71, 05/105, 05/106, 05/73, 05/74, 05/6, 05/19 helyrajzi 
számú földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően 
kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1620/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Kecskemét megyei jogú város külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási 
célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Kecskemét megyei jogú város külterületén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint 0801/303 helyrajzi számú földrészletet, valamint az e földrészletből az esetleges telekalakítási 
eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1621/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Kárpát-medencei Magyar Legendárium program támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  Kárpát-medencei Magyar Legendárium program támogatásának finanszírozása érdekében 230,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára, 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 felelő miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2016. június 30.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy 2016–2018.  években gondoskodjon évente 230,0 millió forint 
biztosításáról a Bethlen Gábor Alapban.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. évben a felmerülés ütemében, 2017–2018. évek tekintetében a költségvetés tervezésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1621/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása
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
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 230,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 25,4
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0

263178 5 Alapkezelő működési költségei
K5 Egyéb működési célú kiadások 4,6

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -230,0

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 230,0

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 230,0 230,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási 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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány
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A Kormány 1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Kárpátalján megvalósuló kulturális, egészségügyi, gazdasági célú programok támogatásának 
finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  Kárpátalján működő művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató, a  magyar zenei és kulturális 
örökség megőrzése érdekében oktatói tevékenységet végző, a  magyar kultúra terjesztésében aktívan részt vevő 
pedagógusok, illetve a  kárpátaljai egészségügyi intézményekben a  beteggel való kommunikációban közvetlenül 
érintett, szakképesítéssel rendelkező, magyar nyelven szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatását 
biztosító, továbbá az Egán Ede – Terv gazdaságfejlesztő program fejlesztési céljai megvalósítását segítő programok 
támogatásának finanszírozása érdekében 147,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel 
nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára, 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
Határidő: 2016. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz
 1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása
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
XLII. A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 147,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 147,0
XI. Miniszterelnökség

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -147,0

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 147,0

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 147,0 147,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1623/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek 
támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához 
történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
 2. hozzájárul az  1. és 2.  melléklet szerinti projektek többlettámogatása vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz 

a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi 
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. és 2. melléklet szerint

 3. hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1623/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

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

A B C D E F G H I J 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt megnevezése Támogatást 
igénylő neve 

Projekt 
támogatása 

(Ft) 

Többlettámogatás 
(Ft) 

Projekt 
megnövelt 
támogatása 

(Ft) 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei  Kötelezettségvállalás 
határideje 

Támogatási 
szerződés 

módosításának 
határideje 

2. 

KEOP-
1.2.0/09-
11-2011-

0010 

Szennyvíztisztító telep 
és csatornahálózat 

bővítése 
Kunszentmiklóson 

Kunszentmiklós 
Város 

Önkormányzat 
2 196 802 017 112 717 801 2 309 519 818 

A projekt keretében Kunszentmiklós 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása valósul 
meg. A projekt keretében a kiegészítő 
beruházásokkal együtt összesen 44 610 fm 
szennyvíz gerinccsatorna, 3 902 fm nyomott 
szennyvízvezeték épül, ezzel 2 954 db új bekötés 
valósul meg. A kialakítandó telepkapacitás 
850 m3/d, 7 250 lakosegyenérték (LE). 

Kifizetési feltételek: 
1. A támogatást igénylőnek a 
közbeszerzési eljárást eredményesen 
le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell 
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési 
eljárás során alacsonyabb árajánlat 
kerül nyertesként kihirdetésre, akkor 
a támogató jogosult a támogatási 
szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kivitelezés tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
rendelkezésre kell állnia a központi 
koordinációs szerv által kiállított 
szabályossági tanúsítványnak. 
4. A többletforrással arányos önerő 
rendelkezésre állását igazolni kell. 

2015. szeptember 30. 2015. október 
15. 

3. 

KEOP-
1.2.0/2F/0
9-2010-

0071 

Kecel Város 
szennyvízelvezető 

hálózatának bővítése – 
III. ütem 

Kecel Város 
Önkormányzata 1 704 742 113 232 316 994 1 937 059 107 

A projekt célja Kecel város szennyvízelvezető 
hálózatának bővítése. A keceli szennyvízelvezetés 
III. ütemének megvalósítása során egy többségében 
gravitációs szennyvízelvezető hálózat kerül 
kiépítésre. A projekt keretében 13 058 m 
nyomóvezeték, 55 744,5 m gravitációs 
gerincvezeték és 3 592 db bekötés valósul meg. 

- 2015. szeptember 30. 2015. október 
15. 

4. 

KEOP-
1.2.0/2F/0
9-2010-

0057 

Kiskunhalas Város 
szennyvíztisztításának 

és csatornázásának 
fejlesztése 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 3 130 072 648 423 147 885 3 553 220 533 

A projekt célja Kiskunhalas város kommunális 
szennyvízhálózatának és szennyvízkezelésének 
minőségi és mennyiségi fejlesztése, amelynek 
keretében felújításra és bővítésre kerül a meglévő 
csatornahálózat. 46 208 km új csatornahálózat épül 
ki, a szennyvíztisztító-telep bővítésre kerül 
4 290 m3/nap kapacitással. 

- 2015. szeptember 30. 2015. október 
15. 
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2. melléklet az 1623/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz
2. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 

 
 A B C D E F G H I 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt megnevezése Támogatást igénylő 
neve 

Projekt 
támogatása 

(Ft) 

Többlettámogatás 
(Ft) 

Projekt 
megnövelt 
támogatása 

(Ft) 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei Kötelezettségvállalás 
határideje 

2. 

KEOP-
1.1.1/C/13

-2013-
0022 

A mosonmagyaróvári 
nagytérség települései 

hulladék 
közszolgáltatásának 

fejlesztése 

Mosonmagyaróvár 
Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati 

Társulás 

456 653 457 29 687 469 486 340 926 

A projekt során 71 település, 116 ezer lakosa 
számára épül ki a hatékony hulladékgazdálkodási 
rendszer a beszerezni kívánt, kevert települési 
hulladékok gyűjtésére és tárolására alkalmas 
eszközök segítségével. Továbbá a projekt keretén 
belül sor kerül az ügyfélszolgálati irodák, 
hulladékudvarok, a jánossomorjai telephely 
alapvető nyilvántartási rendszerének kiépítésére, 
jármű nyomkövető rendszer megvalósítására, és a 
járatok optimalizációjára is. 

Kifizetési feltételek: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, hogy ha a 
közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat kerül 
nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen alacsonyabb 
összegnek megfelelően csökkentett támogatás 
támogatási szerződésben történő rögzítésére. 
3. Az eszközbeszerzés tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
központi koordinációs szerv által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 
igazolni kell. 

2015. szeptember 30. 

3. 

KEOP-
1.1.1/C/13

-2013-
0041 

Kecskemét Megyei Jogú 
Város 

hulladékgazdálkodásának 
fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel 

Kecskemét Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
245 005 000 26 220 000 271 225 000 

A projekt keretében a kevert települési hulladékok 
begyűjtésének és rakodásának hatékonyabb ellátása 
érdekében új eszközök beszerzésére kerül sor, 
amelyek a jelenlegi eszközparknál hatékonyabban 
üzemeltethetők. A kevert települési és a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtésre is kiterjedő 
járatoptimalizálásra is sor kerül. Bevezetésre kerül 
a házi komposztálás összesen 4 000 db edény 
beszerzésével, így biztosítható a keletkező 
zöldhulladékok helyben történő kezelése. 
A projekt részeként továbbá szemléletformálási 
kampány kerül lebonyolításra, amely a helyes 
hulladékgazdálkodási gyakorlat meghonosítását 
célozza. 

Kifizetési feltételek: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, hogy ha a 
közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat kerül 
nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen alacsonyabb 
összegnek megfelelően csökkentett támogatás 
támogatási szerződésben történő rögzítésére. 
3. Az eszközbeszerzés tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
központi koordinációs szerv által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 
igazolni kell. 

2015. szeptember 30. 

4. 

KEOP-
1.2.0/B/10

-2010-
0030 

Ercsi város 
szennyvízelvezetés és 

tisztítás fejlesztése 

Ercsi Város 
Önkormányzat 364 417 086 53 769 561 418 186 647 

A projekt során Ercsi település szennyvízelvezetése 
és tisztítása valósul meg. A szennyvíztisztító telep 
972 m3/d hidraulikus terhelés mellett 8 946 LE 
tisztítási kapacitást tesz lehetővé a fejlesztést 
követően. Kiépítésre kerül továbbá a 
szennyvízgyűjtő csatornahálózat, valamint az 
összegyűjtött szennyvíz kezelésére telepítésre kerül 
1-1 db szennyvízkezelő kisberendezés, amelyek 
összesen 340 LE szerves anyag lebontására 
alkalmasak, hidraulikai kapacitásuk 46 m3/d. A 
projekt keretén belül 121 db új bekötés épül ki és 
1 770 fm új gravitációs gerincvezeték kerül 
lefektetésre. 

- 2015. szeptember 30. 

5. 

KEOP-
1.2.0/B/10

-2010-
0067 

Pálháza Város 
szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése 

Pálháza Város 
Önkormányzata 314 713 444 39 865 497 354 578 941 

A projekt célja Pálháza város szennyvíztisztító 
telepének korszerűsítése és csatornahálózatának 
rekonstrukciója. A telep kapacitása a fejlesztést 
követően 390 m3/d, és 4 035 LE. A rekonstrukció 
során kizárólag gépészeti és technológiai 
beavatkozásra kerül sor. 

- 2015. szeptember 30. 
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A Kormány 1624/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek 
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KEOP-5.6.0/E/15-2015-0016 azonosító számú, „Energia-megtakarítást célzó CT és MRI készülék 

beszerzése a  Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul
a) az 1. pont szerinti projekt, és
b) a 2. melléklet szerinti projektek
vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai 
eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai 
Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I. 8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében: 2015. október 15.
 a b) alpont tekintetében: a 2. melléklet szerint

 3. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatói okiratának kibocsátásához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 31.

 4. hozzájárul a  2.  melléklet szerinti projektek támogatói okiratának kibocsátásához az  1014/2015. (I. 22.) 
Korm. határozat I. 9. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2. melléklet szerint

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek a  Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Programból (a  továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a  KEHOP 
2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a Környezet és Energia Operatív Program 
finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1624/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-5.6.0/E/ 
15-2015-0016

Energia-megtakarítást célzó 
CT és MRI készülék beszerzése 

a Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórházban

Markusovszky 
Egyetemi 

Oktatókórház
1 032 986 784

A projekt célja a Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközeinek új, CT- és 
MRI-berendezésre történő cseréjével egyrészt az 
energia felhasználásának csökkentése, másrészt 
az intézmény eszközparkjának modernizálása.

2. melléklet az 1624/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása
Kötelezettségvállalás 

határideje

Támogatói okirat 

kibocsátásának 

határideje

2.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0002

Egészségügyi eszközök 
energia-megtakarítást 
célzó beszerzésének 

támogatása a 
Felső-Szabolcsi 

Kórházban, 1. szakasz

Felső-Szabolcsi 
Kórház

379 236 360

A projekt célja a Felső-Szabolcsi 
Kórház meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközének új, 
CT-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt a kórház 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

3.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0003

A Zala Megyei Kórház 
képalkotó diagnosztikai 

egészségügyi 
eszközparkjának 

modernizálása alacsony 
energia-felhasználású 

MRI berendezéssel

Zala Megyei Kórház 740 292 519

A projekt célja a Zala Megyei 
Kórház meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközének új, 
MRI-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt a kórház 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.
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4.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0004

MRI diagnosztika 
energiahatékonyságának 
fejlesztése Nyíregyházán

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Megyei Kórházak 
és Egyetemi 

Oktatókórház

535 149 751

A projekt célja a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 
Egyetemi Oktatókórház meglévő, 
elavult képalkotó diagnosztikai 
eszközeinek új, MRI-berendezésre 
történő cseréjével egyrészt 
az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt az intézmény 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

5.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0005
Kórházi CT berendezés 

beszerzése
Gróf Tisza István 

Kórház
306 948 950

A projekt célja a Gróf Tisza István 
Kórház meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközének új, 
CT-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt a kórház 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

6.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0006

Egészségügyi eszközök 
energia-megtakarítást 

célzó beszerzése a Heim 
Pál Gyermekkórházban

Heim Pál 
Gyermekkórház

382 148 080

A projekt célja a Heim Pál 
Gyermekkórház meglévő, 
elavult képalkotó diagnosztikai 
eszközének új, CT-berendezésre 
történő cseréjével egyrészt az 
energiafelhasználásának csökkentése, 
másrészt a kórház eszközparkjának 
modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

7.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0007

Egyesített Szent 
István és Szent László 

Kórház-Rendelőintézet 
MRI diagnosztikai eszköz 

beszerzése

Egyesített Szent 
István és Szent László 

Kórház- 
Rendelőintézet

515 658 100

A projekt célja az Egyesített 
Szent István és Szent László 
Kórház-Rendelőintézet meglévő, 
elavult képalkotó diagnosztikai 
eszközének új, MRI-berendezésre 
történő cseréjével egyrészt az 
energiafelhasználásának csökkentése, 
másrészt a kórház eszközparkjának 
modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.
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8.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0010

MRI és CT eszközök 
energia-megtakarítást 
célzó beszerzésének 
támogatása a B-A-Z 
Megyei Kórházban

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 

Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház

558 928 680

A projekt célja a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház meglévő, elavult 
képalkotó diagnosztikai eszközeinek 
új, CT- és MRI-berendezésre 
történő cseréjével egyrészt 
az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt az intézmény 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

9.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0011

Energia-megtakarítást 
célzó egészségügyi 

eszközbeszerzés a győri 
Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórházban

Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház, Győr

139 440 920

A projekt célja a Petz Aladár 
Megyei Oktató Kórház meglévő, 
elavult képalkotó diagnosztikai 
eszközének új, CT-berendezésre 
történő cseréjével egyrészt az 
energiafelhasználásának csökkentése, 
másrészt a kórház eszközparkjának 
modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

10.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0012

Esztergomi Vaszary 
Kolos Kórház energia-
megtakarítást szolgáló 

CT beszerzése

Vaszary Kolos Kórház, 
Esztergom

265 168 376

A projekt célja az esztergomi 
Vaszary Kolos Kórház meglévő, 
elavult képalkotó diagnosztikai 
eszközének új, CT-berendezésre 
történő cseréjével egyrészt az 
energiafelhasználásának csökkentése, 
másrészt a kórház eszközparkjának 
modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

11.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0013

Energiamegtakarítást 
célzó beruházás az 
Országos Korányi 

TBC és Pulmonológiai 
Intézetben I. szakasz

Országos Korányi TBC 
és Pulmonológiai 

Intézet
588 710 079

A projekt célja az Országos Korányi 
TBC és Pulmonológiai Intézet 
meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközének új, 
CT-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt a kórház 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.
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12.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0014

A Somogy Megyei Kaposi 
Mór Oktató Kórház 

képalkotó diagnosztikai 
eszközparkjának 

megújítása

Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató 

Kórház
429 346 360

A projekt célja a Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató Kórház meglévő, 
elavult képalkotó diagnosztikai 
eszközének új, CT-berendezésre 
történő cseréjével egyrészt az 
energiafelhasználásának csökkentése, 
másrészt a kórház eszközparkjának 
modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

13.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0015

Energetikai célú 
fejlesztések a 

Semmelweis Egyetemen 
- 3T új MR berendezés 

beszerzése

Semmelweis 
Egyetem

620 426 381

A projekt célja a Semmelweis 
Egyetem meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközének új, 
MRI-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt az egyetem 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

14.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0017

Energia-megtakarítást 
célzó eszközbeszerzés 
A szent Lázár Megyei 

Kórház

Szent Lázár Megyei 
Kórház

211 969 600

A projekt célja a Szent Lázár Megyei 
Kórház meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközének új, 
CT-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt a kórház 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

15.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0018

Energia-megtakarítást 
eredményező CT 

berendezés csere a 
dunaújvárosi Szent 
Pantaleon Kórház 

- Rendelőintézetnél

Szent Pantaleon 
Kórház – 

Rendelőintézet 
Dunaújváros

270 859 250

A projekt célja a dunaújvárosi Szent 
Pantaleon Kórház – Rendelőintézet 
meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközének új, 
CT-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt a kórház 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.
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16.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0021

MRI berendezés 
cseréje a Soproni 

Gyógyközpontban

Soproni Erzsébet 
Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézet
499 301 000

A projekt célja a Soproni Erzsébet 
Oktató Kórház és Rehabilitációs 
Intézet meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközének új, 
MRI-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt az intézmény 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

17.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0022

CT-berendezés cseréje 
a Kaposvári Egyetem 

Egészségügyi Centruma 
részére a KEOP-5.6.0/E/15 

jelű projekt keretében

Kaposvári Egyetem 431 525 800

A projekt célja a Kaposvári Egyetem 
meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközének új, 
CT-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt az egyetem 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

18.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0023

Energia-felhasználás 
racionalizálása a Magyar 

Honvédség Egészségügyi 
Központjában MRI 

és CT berendezések 
beszerzésével

Magyar Honvédség 
Egészségügyi 

Központ
972 558 187

A projekt célja a Magyar 
Honvédség Egészségügyi Központ 
meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközeinek új, CT- és 
MRI-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt a kórház 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.

19.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0024

Kecskeméti Megyei 
Kórházban az 

„egészségügyi eszközök 
energia-megtakarítást 
célzó beszerzésének 

támogatása“ pályázat 
keretében 1 darab 

gyárilag új PET/CT gép 
beszerzése

Bács-Kiskun Megyei 
Kórház a Szegedi 

Tudományegyetem 
Általános 

Orvostudományi Kar 
Oktató Kórháza

849 192 420

A projekt célja a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház meglévő, elavult képalkotó 
diagnosztikai eszközének új, 
CT-berendezésre történő cseréjével 
egyrészt az energiafelhasználásának 
csökkentése, másrészt a kórház 
eszközparkjának modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.
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20.
KEOP-5.6.0/

E/15-2015-0025

CT eszközök beszerzése 
a Csongrád Megyei Dr. 

Bugyi István Kórházban

Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház

220 456 560

A projekt célja a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház meglévő, 
elavult képalkotó diagnosztikai 
eszközének új, CT-berendezésre 
történő cseréjével egyrészt az 
energiafelhasználásának csökkentése, 
másrészt a kórház eszközparkjának 
modernizálása.

2015. október 15. 2015. október 31.
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A Kormány 1625/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós-Nyáregyháza Szennyvíz-elvezetés  
és tisztítás II. ütem” című) és a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0102 azonosító számú („Balatonboglár-Szőlőskislak 
Ivóvízminőség-javító Program” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint  
a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú („Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója  
és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú, „Dánszentmiklós-Nyáregyháza Szennyvíz-elvezetés és 

tisztítás II. ütem” című projekt támogatásának növelését az 1. melléklet 1. pontja szerint,
 2. hozzájárul

a) az 1. pontban meghatározott projekt, és
b) a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0102 azonosító számú, „Balatonboglár-Szőlőskislak Ivóvízminőség-javító Program” 

című projekt
többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív 
programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti 
Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján az 1. melléklet szerint,

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

 3. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 15.

 4. jóváhagyja a  KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú, „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója 
és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című nagyprojekt forrásszerkezetének módosítását és 
támogatásának csökkentését a 2. melléklet szerint,

 5. hozzájárul a 4. pontban meghatározott projekt támogatási szerződése 2. melléklet szerinti módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1625/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

 1. A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú, „Dánszentmiklós-Nyáregyháza Szennyvízkezelési és Csatornázási Társulás” című projekt támogatásának növeléséről, az azzal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásról és támogatási szerződése módosításáról:

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2.
KEOP-1.2.0/09-
11-2012-0004

Dánszentmiklós-
Nyáregyháza 

Szennyvíz-elvezetés 
és tisztítás II. ütem

Dánszentmiklós-
Nyáregyháza 

Szennyvízkezelési 
és Csatornázási 

Társulás

1 261 211 127 155 054 155 1 416 265 282

A projekt keretében Dánszentmiklós és 
Nyáregyháza településeken kibocsátott 
szennyvíz tisztítása, valamint a települések 
csatornahálózatának bővítése valósul meg.
A projekt során 1408 további bekötés épül meg, 
összesen 17 590 fm gravitációs gerinc- és 8632 fm 
nyomóvezeték lefektetésével. 
A szennyvíztisztító-telep kapacitása a korszerűsítés 
után 700 m3/d, 6250 lakosegyenértéknek fog 
megfelelni.

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, hogy ha 
a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat 
kerül nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató 
jogosult a támogatási szerződés módosítása során 
ezen alacsonyabb összegnek megfelelően csökkentett 
támogatás támogatási szerződésben történő rögzítésére.
3. Az eszközbeszerzés tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
központi koordinációs szerv által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 
igazolni kell.
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 2. A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0102 azonosító számú, „Balatonboglár-Szőlőskislak Ivóvízminőség-javító Program” című projekt támogatásának növelése tekintetében történő 
kötelezettségvállalásról:

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP-1.3.0/09-
11-2013-0102

Balatonboglár-
Szőlőskislak 

Ivóvízminőség-javító 
Program

Balatonboglár 
Városi 

Önkormányzat
78 234 752 8 623 622 86 858 374

A projekt célja Balatonboglár-Szőlőskislak 
településrész ivóvízminőség-javítása. Ennek módja 
vízátvétel Balatonbogláron keresztül a Nyugat 
Balatoni Regionális Vízmű-rendszerről.
A projekt keretében szükséges mintegy 1940 
m hosszú távvezeték kiépítése, 622 m vezeték 
kiváltása, valamint egy nyomásfokozó telepítése.
A projekt keretében Szőlőskislak meglévő 
ellátó hálózata tisztításra kerül szivacsdugós 
technológiával, valamint rekonstrukciós 
munkálatok is tervezettek.

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, hogy ha 
a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat 
kerül nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató 
jogosult a támogatási szerződés módosítása során 
ezen alacsonyabb összegnek megfelelően csökkentett 
támogatás támogatási szerződésben történő 
rögzítésére.
3. A kivitelezés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a központi 
koordinációs szerv által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre 
állását igazolni kell.
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2. melléklet az 1625/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

módosítás előtti 

elszámolható 

összköltsége 

(nettó, Ft)

Módosítás előtti forrásszerkezet
Projekt 

módosított 

elszámolható 

összköltsége

(nettó, Ft)

Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

Projekt Környezet és Energia Operatív 

Programból biztosított támogatásának Önerő összege

(Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt Környezet és Energia Operatív 

Programból biztosított támogatásának Önerő összege

(Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)3.
uniós forrása

(nettó, Ft)

hazai forrása 

(nettó, Ft)

uniós forrása 

(nettó, Ft)

hazai forrása 

(nettó, Ft)

4.
KEOP-1.2.0/2F-

2009-0001

Érd és térsége 
szennyvíztisztító 

telep 
rekonstrukciója 
és bővítése és 

szennyvízelvezető 
rendszer 

fejlesztése

Érd és Térsége 
Szennyvízelvezetési- 
és Szennyvíztisztítási 

Önkormányzati 
Társulás

31 613 144 300 20 932 643 498 3 693 995 912 6 986 504 890 77,900000 31 603 216 383 20 927 108 509 3 693 019 149 6 983 088 725 77,903867

Cél a csatornázottság 
növelése Érd, Diósd és Tárnok 
településeken, valamint 
a szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója és kapacitásának 
bővítése. Az újonnan kiépítésre 
kerülő gyűjtőhálózat teljes 
hossza mintegy 322 km, 
amelyből közel 20 km a nyomott 
vezetékek hosszúsága.
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A Kormány 1626/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0034 azonosító számú („Szarvas Városi Geotermikus Rendszer fejlesztése, I. ütem” 
című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz, valamint a KEOP-5.5.0-A-12-2013-0189 azonosító 
számú („Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és 
a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról

A Kormány
 1.  hozzájárul

a) a  KEOP-4.2.0/B/11-2011-0034 azonosító számú, „Szarvas Városi Geotermikus Rendszer fejlesztése, I. ütem” 
című projekt 83 812 332 forint összegű többlettámogatása és

b) a  KEOP-5.5.0-A-12-2013-0189 azonosító számú, „Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” című projekt  
97 464 133 forint összegű támogatása

tekintetében a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes 
zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia 
Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.)  
Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében: 2015. szeptember 30.
 a b) alpont tekintetében: 2015. szeptember 30.

 2.  hozzájárul az  1.  pont b)  alpontja szerinti projekt támogatási szerződésének megkötéséhez az  1014/2015. (I. 22.) 
Korm. határozat I.9. pontja alapján.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 20.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a KEOP-2015-4.10.0/U jelű („Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai  
hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című) kiemelt 
felhívás meghirdetéséről, azzal összefüggésben kiemelt projektként történő előzetes nevesítésről, 
a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint 
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Környezet és Energia Operatív Program 

2011–2013.  évekre szóló akcióterve 4. prioritása keretén belül a „Helyi költségvetési szervek tulajdonában 
álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások 
alkalmazásával” címmel kiemelt projekt felhívás meghirdetéséről hárommilliárd forint keretösszeggel,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

b) elfogadja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) kiemelt projektekként 
történő előzetes nevesítését,

c) hozzájárul a projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak 
operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről 
és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] 
I.8. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint
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d) hozzájárul – az  e)  alpontban meghatározott kivétellel – a  projektek támogatási szerződéseinek 
megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projektek közül azok kiemelt projektként 
történő nevesítésére irányuló előterjesztésnek a  Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére történő 
benyújtásáról, amelyekkel
ea) összefüggésben benyújtott projektjavaslatban az  1.  mellékletben foglalt, a  projektre vonatkozó 

valamely adattól az 1. melléklettel össze nem férő eltérés szerepel, vagy
eb) összefüggő, az  1.  mellékletben meghatározott adat az  1.  melléklettel össze nem férő módon 

a projekt elbírálása alatt vagy az elbírálás következményeként megváltozik.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a vonatkozó támogatási kérelmek elbírálási eljárásának befejezéséig

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013.  évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 

1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 4.2.1. pontjában foglalt táblázat

aa) A:3 mezőjében a „45,95” szövegrész helyébe a „45,73” szöveg,
ab) C:3 mezőjében a „93,26” szövegrész helyébe a „96,26” szöveg,
ac) D:3 mezőjében a „139,21” szövegrész helyébe a „141,99” szöveg,
ad) A:4–D:4 mezőjében a „11,56” szövegrész helyébe a „14,29” szöveg,

b) 4.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba) A:3 mezőjében a „172,09” szövegrész helyébe a „171,44” szöveg,
bb) B:3 mezőjében a „9,10” szövegrész helyébe a „12,47” szöveg,
bc) C:3 mezőjében a „181,19” szövegrész helyébe a „183,91” szöveg,

c) 4.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca) C:3 mezőjében a „19,55” szövegrész helyébe a „19,49” szöveg,
cb) C:5 mezőjében a „14,89” szövegrész helyébe a „14,73” szöveg,
cc) E:8 mezőjében a „89,76” szövegrész helyébe a „92,76” szöveg,

d) 4.3.3. pontjában a „11,56” szövegrész helyébe a „14,29” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Kapcsolódó operatív 

program neve
Konstrukció kódja Konstrukció neve Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása 

legfeljebb 

(M Ft)

Projekt rövid bemutatása
Kötelezettség- 

vállalás határideje

Támogatási szerződés 

megkötésének 

határideje

2.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

A pécsváradi 

tanuszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Pécsvárad Város 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, valamint 

az 50 kVA csatlakozási teljesítmény 

alatti – háztartási méretű kiserőmű 

(a továbbiakban: HMKE) méretű – 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

3.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

A Kiskőrös Gyógy- 

és Strandfürdő, 

Tanuszoda 

és Kemping 

tanuszodájának 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Kiskőrös Város 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

4.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Békés városi 

uszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Békés Város 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.
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5.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Diósgyőri 

tanuszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Miskolc Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

6.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Gyarmati Dezső 

Sportuszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Hódmező- 

vásárhely Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzat

166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

7.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Bicskei tanuszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Bicske Város 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.
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8.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Móra Ferenc 

Általános Iskola 

tanuszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Mosonmagyaróvár 

Város 

Önkormányzata

166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

9.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Harangi Imre 

Rendezvény- 

csarnok- 

uszoda 

technológiai hő- 

és villamos- 

energia-igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Nyíradony Város 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

10.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Káli uszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Kál Nagyközség 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.
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11.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Csolnok 

községi uszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Csolnok Község 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

12.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Jászberény városi 

strandfürdő 

fedett uszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Jászberény Városi 

Önkormányzat
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

13.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Bátonyterenye 

városi uszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Bátonyterenye 

Város 

Önkormányzata

166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.
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14.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Csurgó városi 

uszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Csurgó Város 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

15.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Kisvárda 

városi uszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Kisvárda Város 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

16.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Bonyhád városi 

tanuszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Bonyhád Város 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.
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17.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Oladi Általános 

Iskola uszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Szombathely 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

18.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Pápai Várkertfürdő 

tanuszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Pápa Város 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.

19.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

4.10.0.

Megújuló energia 

alapú hő- és 

villamos- 

energia- 

termelés

Csík Ferenc 

tanuszoda 

technológiai 

hő- és 

villamosenergia-

igényének 

kielégítése 

megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásával

Keszthely Város 

Önkormányzata
166

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel 

érintett uszodában hőszivattyú 

alkalmazásával a létesítmény 

technológiai hőigényének, 

valamint az 50 kVA csatlakozási 

teljesítmény alatti (HMKE méretű) 

napelemes rendszer vagy rendszerek 

kialakítása után, a létesítmény 

állapotára vonatkozó technológiai 

villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése.

2015. október 15. 2015. október 30.
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A Kormány 1628/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú („A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) és a KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0017 azonosító számú („Kisláng Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című) projekt 
támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja

a) a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú, „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című, és

b) a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0017 azonosító számú, „Kisláng Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” 
című

projekt támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 

közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra 
vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014.  
(II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

 3. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1628/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei
Kötelezettségvállalás 

határideje

Támogatási szerződés 

módosításának 

határideje

2.
KEOP-1.1.1/C/13- 

2013-0004

A Dél-alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási 

Társulás 

hulladékgazdálkodási 

rendszerének fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel

Dél-Alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási 

Társulás

1 435 275 334 157 017 079 1 592 292 413

A hulladék- 

gazdálkodási 

rendszer összesen 

32 településen élő 

265 891 lakost lát el 

közszolgáltatással. 

A projekt keretében 

a meglévő 

hulladékgazdálkodási 

rendszer korszerű 

üzemeltetéséhez 

szükséges eszközök 

kerülnek beszerzésre 

és a begyűjtés 

hatékonyságát növelő 

informatikai rendszer 

kerül kiépítésre.

Kifizetési feltételek:

1. A támogatást 

igénylőnek 

a közbeszerzési eljárást 

eredményesen le kell 

zárnia.

2. A támogatást 

igénylőnek el kell 

fogadnia, hogy ha 

a közbeszerzési 

eljárás során 

alacsonyabb árajánlat 

kerül nyertesként 

kihirdetésre, akkor 

a támogató jogosult 

a támogatási szerződés 

módosítása során ezen 

alacsonyabb összegnek 

megfelelően csökkentett 

támogatás támogatási 

szerződésben történő 

rögzítésére.

3. Az eszközbeszerzés 

tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában 

rendelkezésre kell 

állnia a központi 

koordinációs szerv által 

kiállított szabályossági 

tanúsítványnak.

4. A többletforrással 

arányos önerő 

rendelkezésre állását 

igazolni kell.

2015. október 15. 2015. október 31.
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3.
KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0017

Kisláng Község 

szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása

Kisláng Község 

Önkormányzata
1 025 822 683 27 953 074 1 053 775 757

A projekt keretében 

Kisláng településen 

szennyvíztelep és 

csatornahálózat 

kiépítése valósul 

meg. A projekt 

során 1020 bekötés 

épül meg összesen 

16 986 fm gravitációs 

gyűjtővezeték, 

és 2886 fm 

nyomóvezeték 

lefektetésével. 

A telepkapacitás  

270 m3/d lesz, 2700 LE 

mellett.

Kifizetési feltételek:

1. A támogatást 

igénylőnek 

a közbeszerzési eljárást 

eredményesen le kell 

zárnia.

2. A támogatást 

igénylőnek el kell 

fogadnia, hogy ha 

a közbeszerzési 

eljárás során 

alacsonyabb árajánlat 

kerül nyertesként 

kihirdetésre, akkor 

a támogató jogosult 

a támogatási szerződés 

módosítása során ezen 

alacsonyabb összegnek 

megfelelően csökkentett 

támogatás támogatási 

szerződésben történő 

rögzítésére.

3. Az eszközbeszerzés 

tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában 

rendelkezésre kell 

állnia a központi 

koordinációs szerv által 

kiállított szabályossági 

tanúsítványnak.

4. A többletforrással 

arányos önerő 

rendelkezésre állását 

igazolni kell. 

2015. október 15. 2015. október 31.
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A Kormány 1629/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 azonosító számú („Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és 
bővítése Vasváron” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról

A Kormány
 1. hozzájárul a  KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 azonosító számú, „Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és 

bővítése Vasváron” című projekt többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti 
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó 
cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I. 8. pontja alapján az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek a  Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Programból (a  továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a  KEHOP 
2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a Környezet és Energia Operatív Program 
finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1629/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-4.10.0/

B/12-2013-0032

Geotermikus 
energiahasznosítás 

korszerűsítése és 
bővítése Vasváron

Vasvár Város 
Önkormányzata

475 581 120 45 010 982 520 592 102

A projekt célja, hogy Vasváron a 
távfűtéssel ellátott intézmények és lakások 
energiaigényét több mint 90%-ban 
geotermikus energiával tudják fedezni 
egy újabb termálkút fúrásával, valamint a 
primer és a szekunder oldal átalakításával. 
A projekt megvalósításához egy új 
termálkút fúrására van szükség, és a már 
meglévő termálkút visszasajtoló kúttá 
történő átalakítására.
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A Kormány 1630/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, 
támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú, „A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a  Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az  1.  melléklet 
szerint,

 2. hozzájárul a  projekt többlettámogatása vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti 
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó 
cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

 3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1630/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt 

azonosító száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-7.9.0/12-

2013-0007

A Kvassay Jenő 
Terv elkészítése 
és a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv 
felülvizsgálata

Országos 
Vízügyi 

Főigazgatóság
1 797 000 000 34 732 320 1 831 732 320

A projekt keretében került 
kidolgozásra  
a Kvassay Jenő Terv  
(a továbbiakban: KJT), amely  
a klímaváltozás káros 
hatásait ellensúlyozó 
aszálykezelést, a gazdaság 
fejlesztését támogató 
vízgazdálkodást és a 
vidékfejlesztést támogató 
öntözésfejlesztést ötvözi. 
A KJT elkészítése szorosan 
kapcsolódik a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2000. október 
23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
irányelv előírása szerinti 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 
felülvizsgálatához, amelyet 
2015. december 22-ig el kell 
készíteni.
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A Kormány 1631/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0012 azonosító számú („A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket 
támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt, Közép-
magyarországi Régió” című), valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0014 azonosító számú („A nemzeti 
tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány 
készítésére irányuló projekt” című) projekt támogatásának növeléséről és akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. jóváhagyja

a) a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0012 azonosító számú, „A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket 
támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt, 
Közép-magyarországi Régió” című, és

b) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0014 azonosító számú, „A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket 
támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt” című

projektek támogatásának növelését az 1. melléklet szerint
 2. jóváhagyja az 1. pont szerinti projektek kiemelt projektként történő akciótervi nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 

közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra 
vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. 
(II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 15.

 4. jóváhagyja a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP)
a) 1. prioritása keretének legfeljebb 20 052 631 forint és
b) 3. prioritása keretének legfeljebb 46 789 473 forint
összegű többletkötelezettség-vállalással történő növelését azzal, hogy az  a)  alpont szerinti összeget az  1.  pont 
a) alpontja szerinti projekt, valamint a b) alpont szerinti összeget az 1. pont b) alpontja szerinti projekt támogatási 
szerződésének módosítása érdekében kell felhasználni,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal
 5. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 31.

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  4.  pont szerinti többletkötelezettség-vállalások 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az ehhez szükséges döntések meghozatalát, ha
a) a 4. pont a) alpontja szerinti összeget a KÖZOP 1. prioritása keretének, valamint
b) a 4. pont b) alpontja szerinti összeget a KÖZOP 3. prioritása keretének
a befejezett projektek finanszírozására fel nem használt maradványösszege eléri,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 4. pont szerinti összegek rendelkezésre állását követően azonnal

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (a  továbbiakban: IKOP) történő finanszírozásáról, és az  IKOP 
2016.  évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a  KÖZOP finanszírozási alaponkénti 
forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1631/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt 

azonosító száma
Projekt megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Többlet- 

támogatás 

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP-1.5.0- 
09-11-2011- 

0012

A nemzeti 
tengelysúly- és 

kapcsolódó 
ellenőrzéseket 

támogató hálózat 
fejlesztése – 

megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére 

irányuló projekt, 
Közép-magyarországi 

Régió

Nemzeti 
Közlekedési 

Hatóság
89 408 000 20 052 631 109 460 631

A projekt keretében a nemzeti 
tengelysúlymérő hálózat 
kialakításának előkészítési 
tevékenysége valósul meg. 
A vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült, a jelenleg 
igényelt többlettámogatási igény 
pedig az újonnan beemelt műszaki 
tartalmat fedezi. A többlet műszaki 
tartalom alapján a támogatást 
igénylő lefolytatja a közbeszerzési 
eljárásokat, elkészíti a szükséges 
jogszabálytervezetet, valamint 
elvégzi az újonnan létesítendő 
mérési pontokkal kapcsolatos 
felméréseket.

Ha a projekt megvalósítása nem történik 
meg 2015. december 31-ig, a projekt nem 
működő projektnek minősül, ezért az európai 
uniós források elszámolhatóságának 
biztosítása érdekében a teljes projekt 
működőképességét legkésőbb  
2017. március 31-ig biztosítani kell.  
A 2015. december 31-ét követően felmerülő 
költségek – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges költségeket is – 
a támogatás terhére nem számolhatóak el.
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3.
KÖZOP-3.5.0- 
09-11-2011- 

0014

A nemzeti 
tengelysúly- és 

kapcsolódó 
ellenőrzéseket 

támogató hálózat 
fejlesztése – 

megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére 

irányuló projekt

Nemzeti 
Közlekedési 

Hatóság
212 000 000 46 789 473 258 789 473

A projekt keretében a nemzeti 
tengelysúlymérő hálózat 
kialakításának előkészítési 
tevékenysége valósul meg. 
A vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült, a jelenleg 
igényelt többlettámogatási igény 
pedig az újonnan beemelt műszaki 
tartalmat fedezi. A többlet műszaki 
tartalom alapján a támogatást 
igénylő lefolytatja a közbeszerzési 
eljárásokat, elkészíti a szükséges 
jogszabálytervezetet, valamint 
elvégzi az újonnan létesítendő 
mérési pontokkal kapcsolatos 
felméréseket.

Ha a projekt megvalósítása nem történik 
meg 2015. december 31-ig, a projekt nem 
működő projektnek minősül, ezért az európai 
uniós források elszámolhatóságának 
biztosítása érdekében a teljes projekt 
működőképességét legkésőbb  
2017. március 31-ig biztosítani kell.  
A 2015. december 31-ét követően felmerülő 
költségek – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges költségeket is – 
a támogatás terhére nem számolhatóak el.
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A Kormány 1632/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
egyes, a KÖZOP-1.5.0-09-11 jelű („Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének 
javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló közlekedésbiztonság, valamint szolgáltatási színvonal 
növelésére irányuló projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  mellékletben meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 

projektjavaslatokat (a továbbiakban: projektek) az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a projektek

a) vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai 
eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai 
Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

b) támogatási szerződése megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

 3. jóváhagyja a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: KÖZOP) 1. prioritása keretének legfeljebb 
10  251  953  150 forint összegű többletkötelezettség-vállalással történő növelését azzal, hogy ezt az  összeget 
a projektek támogatási szerződésének megkötése érdekében kell felhasználni,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal
 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  3.  pont szerinti többletkötelezettség-vállalás 

megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az  ehhez szükséges döntések meghozatalát, ha 
a KÖZOP 1. prioritásán a befejezett projektek fel nem használt összegéből a 3. pont szerinti összeg rendelkezésre áll,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (a  továbbiakban: IKOP) történő finanszírozásáról, és az  IKOP 
2015.  évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a  KÖZOP finanszírozási alaponkénti 
forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1632/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

Kötelezettség-

vállalás 

határideje

Támogatási 

szerződés 

megkötésének 

határideje

2.

KÖZOP-

1.5.0-09-

11-2015-

0013

TEN-T közúti hálózat 

közlekedésbiztonságának, 

szolgáltatási színvonalának, 

fenntarthatóságának javítását 

célzó, az üzemeltetési, 

fenntartási telephelyek 

fejlesztése KÖZOP keretében-

Szombathelyi Mérnökségi 

telep fejlesztése, Csorna 

Mérnökségi Telep fejlesztése, 

Szolnoki Mérnökségi Telep 

fejlesztése

Magyar Közút 

Nonprofit 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

2 878 554 987

A projekt célja a szombathelyi, csornai és 

szolnoki mérnökségi telepek fejlesztése olyan 

módon, hogy azok hozzájáruljanak a teljes 

országos közúthálózatot ellátó, a biztonságos, 

legkevesebb konfliktust és torlódást 

eredményező közúti közlekedés biztosításához 

szükséges üzemetetési és fenntartási 

feladatokhoz, valamint az országos közúthálózat 

hosszú távú fenntarthatóságához.

1. A kötelezettségvállalás megtételének feltétele, hogy 

a támogatást igénylő rendelkezzen a projektjavaslat 

tekintetében az ágazati fejlesztésért felelős miniszter 

– megnövelt támogatási keretű vagy támogatási keret 

nélküli – támogató nyilatkozatával.

2. A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 

teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült 

és kifizetett költségek számolhatók el, az ezt 

követően felmerülő – beleértve a működőképesség 

biztosításához szükséges – költségek a támogatás 

terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, hogy 

a projekt megvalósítására kifizetett források az Európai 

Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, a teljes projekt 

működőképességének biztosítása legkésőbb 2017. 

március 31-ig, azaz a KÖZOP programzárási időszak 

dokumentumainak Európai Bizottság részére történő 

benyújtása határidejéig meg kell, hogy történjen.

2015.  

október 15.

2015. 

október 31.

3.

KÖZOP-

1.5.0-

09-11

A TEN-T közúti hálózat 

közlekedésbiztonságának, 

szolgáltatási színvonalának, 

fenntarthatóságának javítását 

célzó, az üzemeltetési, 

fenntartási gépállomány 

fejlesztése

Magyar Közút 

Nonprofit 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

4 050 570 163

A projekt célja a TEN-T hálózaton a 2007–2013 

programozási időszakban megvalósult 

gyorsforgalmi és főúthálózati fejlesztésekhez, 

átépítésekhez, burkolat felújításokhoz és 

rehabilitációhoz kapcsolódóan szükségessé 

vált eszközfejlesztés megvalósítása. A projekt 

elősegíti az útkorszerűsítés kapcsán 

felmerülő, bővülő üzemeltetési feladatok 

elvégzését, amelyek illeszkednek a konstrukció 

célkitűzéseihez, azaz a biztonságos 

elérhetőség javításához, a globális és 

a regionális versenyképesség növeléséhez, 

továbbá a társadalmi-gazdasági és a területi 

kohézió erősítéséhez. Az ország nemzetközi 

elérhetőségének javításában elsődleges 

szempont az Európai Unió országai közötti 

kapcsolat szorosabbá fűzése, a TEN folyosók 

közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi 

utak hálózatának kiépítése.

1. A kötelezettségvállalás megtételének feltétele, hogy 

a támogatást igénylő rendelkezzen a projektjavaslat 

tekintetében az ágazati fejlesztésért felelős miniszter 

– megnövelt támogatási keretű vagy támogatási keret 

nélküli – támogató nyilatkozatával.

2. A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 

teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült 

és kifizetett költségek számolhatók el, az ezt 

követően felmerülő – beleértve a működőképesség 

biztosításához szükséges – költségek a támogatás 

terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, hogy 

a projekt megvalósítására kifizetett források az Európai 

Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, a teljes projekt 

működőképességének biztosítása legkésőbb 2017. 

március 31-ig, azaz a KÖZOP programzárási időszak 

dokumentumainak Európai Bizottság részére történő 

benyújtása határidejéig meg kell, hogy történjen.

2015.  

október 15.

2015.  

október 31.
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4.

KÖZOP-

1.5.0-

09-11

A TEN-T közúti hálózat 

közlekedésbiztonságának, 

szolgáltatási színvonalának, 

fenntarthatóságának javítását 

célzó üzemeltetési, fenntartási 

gépállomány fejlesztése–

(Gépbeszerzés TEN-T utak 

/ Nehéztehergépjármű és 

adaptereinek beszerzése)

Magyar Közút 

Nonprofit 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

5 224 783 545

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés 

célja a 2007–2013 programozási időszakban 

megépített és korszerűsített TEN-T hálózati 

szakaszok „A” szolgáltatási színvonalon (az 

Országos Közutak Kezelési Szabályzatában 

meghatározott feladatok teljes körű és 

maradéktalan végrehajtása, az EU fejlett 

tagállamai színvonala) történő üzemeltetési 

és fenntartási feladatainak ellátásához 

szükséges eszközök egy részének beszerzése. 

A projekt elősegíti az útkorszerűsítés kapcsán 

felmerülő, bővülő üzemeltetési feladatok 

elvégzését, amelyek illeszkednek a konstrukció 

célkitűzéseihez, azaz a biztonságos 

elérhetőség javításához, a globális és 

a regionális versenyképesség növeléséhez, 

továbbá a társadalmi-gazdasági és a területi 

kohézió erősítéséhez. Az ország nemzetközi 

elérhetőségének javításában elsődleges 

szempont az Európai Unió országai közötti 

kapcsolat szorosabbá fűzése, a TEN folyosók 

közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi 

utak hálózatának kiépítése.

1. A kötelezettségvállalás megtételének feltétele, hogy 

a támogatást igénylő rendelkezzen a projektjavaslat 

tekintetében az ágazati fejlesztésért felelős miniszter 

– megnövelt támogatási keretű vagy támogatási keret 

nélküli – támogató nyilatkozatával.

2. A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 

teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült 

és kifizetett költségek számolhatók el, az ezt 

követően felmerülő – beleértve a működőképesség 

biztosításához szükséges – költségek a támogatás 

terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, hogy 

a projekt megvalósítására kifizetett források az Európai 

Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, a teljes projekt 

működőképességének biztosítása legkésőbb 2017. 

március 31-ig, azaz a KÖZOP programzárási időszak 

dokumentumainak Európai Bizottság részére történő 

benyújtása határidejéig meg kell, hogy történjen.

2015.  

október 15.

2015.  

október 31.
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A Kormány 1633/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú („Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra 
fejlesztése, korszerűsítése” című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek vonatkozásában 
kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul

a) a  KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú, „Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, 
korszerűsítése” című pályázati felhívásra (a  továbbiakban: pályázati felhívás) benyújtott projektek 
vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai 
eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai 
Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

b) egyes, a  pályázati felhívásra benyújtott és jóváhagyott projektek támogatási szerződése megkötéséhez 
az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

 2. jóváhagyja a  Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
31. § (3) és (5) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport 4. prioritása 
keretének legfeljebb 868 494 411 forint összeggel történő átmeneti növelését a pályázati felhívásra benyújtott és 
jóváhagyott projektek megvalósítása érdekében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. szeptember 15.
 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

a) gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) 4. prioritása keretében finanszírozott 
azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról, amelyekkel összefüggésben forrás szabadul fel,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

b) tegye meg a  2.  pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és 
kezdeményezze az ehhez szükséges döntések meghozatalát, ha a KÖZOP 4. prioritása keretének a befejezett 
projektek finanszírozására fel nem használt maradványösszege eléri a 2. pontban meghatározott összeget,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal

c) gondoskodjon a KÖZOP módosításának előkészítéséről, ha a KÖZOP 4. prioritása esetén a forrásfelhasználás 
várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



19374 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 125. szám 

A Kormány 1634/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű („Térségi elérhetőség javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes 
kerékpárúthálózat-fejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés 
megkötéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek (a továbbiakban: projektek)

a) vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai 
eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai 
Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

b) támogatási szerződésének megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a „Kerékpárút kialakítása a  66. számú főút és Komló 
belváros között” című projektjavaslat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Programból, továbbá Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Programból történő 
támogathatóságának lehetőségeit,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. jóváhagyja a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: KÖZOP) 3. prioritása keretének legfeljebb  
2 005 123 900 forint összegű többletkötelezettség-vállalással történő növelését azzal, hogy ezt az  összeget 
a projektek támogatási szerződésének megkötése érdekében kell felhasználni,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  3.  pont szerinti többletkötelezettség-vállalás 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az  ehhez szükséges döntések meghozatalát, ha 
a KÖZOP 3. prioritásán a befejezett projektek fel nem használt összegéből a 3. pont szerinti összeg rendelkezésre áll.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1634/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Támogatás 

legfeljebb

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei
Kötelezettségvállalás 

határideje

Támogatási szerződés 

megkötésének 

határideje

2.
KÖZOP-3.5.0-09-11-

2015-0016

Kerékpárút építése 
Mélykúton  

az 55. sz. főút mellett

Mélykút Város 
Önkormányzat

199 770 463

A projekt célja az 55. számú főút mentén 
a hivatásforgalmú kerékpáros útvonal 
mélykúti hiányzó hálózati elemének 
megépítése, valamint a most épülő 
külterületi kerékpárút belterületi 
szakaszainak a megépítése  
1337 m hosszban.

A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.

3.
KÖZOP-3.5.0-09-11-

2015-0019

Nemesvámos-
Tótvázsony közötti 

kerékpározásra 
kijelölt és vegyes 

forgalmú út 
építésével 

hivatásforgalmi 
kerékpáros hálózat 

bővítése

Nemesvámos 
Község 

Önkormányzata
200 000 000

A projekt célja 3,714 km hosszú szilárd 
burkolatú vegyes forgalmú kerékpárút 
kivitelezése, valamint 1270 m hosszúságú, 
forgalomtechnikai eszközökkel történő, 
kerékpározásra alkalmas vegyes 
forgalmú út kijelölése a 77. számú 
főúttal párhuzamosan Nemesvámos és 
Tótvázsony között Nemesvámos község 
közigazgatási határáig.

A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.
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4.
KÖZOP-3.5.0-09-11-

2015-0020

Nemesvámos-
Tótvázsony közötti 

kerékpározásra 
kijelölt és vegyes 

forgalmú út 
építésével 

hivatásforgalmi 
kerékpáros hálózat 

bővítése – II. szakasz

Tótvázsony 
Község 

Önkormányzata
199 550 000

A projekt célja a 77. számú főút mentén 
a nemesvámosi szakaszhoz csatlakozva, 
a közigazgatási határtól 2774,06 m 
hosszban (Nemesvámos és Nagyvázsony 
közötti vegyes forgalmú út  
3+714–6+488,06 kilométerszelvények 
között) szilárd burkolatú, vegyes 
forgalmú kerékpárút kiépítése, valamint 
biztonságos továbbvezetés érdekében 
forgalomtechnikai eszközökkel történő, 
kerékpározásra alkalmas út kijelölése.

A támogatás feltétele a hiánytalan és teljes körű 
projektdokumentáció benyújtási határidőn belül 
történő benyújtása és pozitív tartalmi értékelése.
A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.

5.
KÖZOP-3.5.0-09-11-

2015-0023

Siófok–Ságvárt 
összekötő 65. számú 
út mellett kerékpárút 

létesítése, Ságvár 
területén

Siófok Város 
Önkormányzata

104 421 097

A projekt keretében a Siófokot és Ságvárt 
összekötő 65. számú főút melletti 
kerékpárút Ságvár község közigazgatási 
határán belüli szakaszai épülnek meg.
A tervezett kerékpárút szakaszok:
1. Ságvár, 65. számú főút külterületi 
szakasz, 1409,2 m,
2. Ságvár, 65. számú főút belterületi 
szakasz, 342,32 m.

A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.

6.
KÖZOP-3.5.0-09-11-

2015-0024

Siófok–Ságvárt 
összekötő 65. számú 
út mellett kerékpárút 

létesítése, Siófok 
területén

Siófok Város 
Önkormányzata

155 098 904

A pályázat keretében a Siófokot és 
Ságvárt összekötő 65. számú főút melletti 
kerékpárút Ságvár község közigazgatási 
határán belüli szakaszai valósulnak meg.
A tervezett kerékpárút szakaszok:
1. Siófok, 65 számú főút belterületi 
szakasza, 236,1 m,
2. Siófok, 65. számú főút külterületi 
szakasz, 2239,3 m,

A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.
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7.
KÖZOP-3.5.0-09-11-

2015-0025

Porcsalma és Pátyod 
közötti külterületi 
kerékpárút építése

Porcsalma 
Nagyközség 

Önkormányzata
153 008 000

A projekt célja a Porcsalma és Pátyod 
közötti külterületi kerékpárút kiépítése 
a 49. számú főút mentén. A tervezett 
szakasz kezdő szelvénye kiépített 
kerékpárúthoz, végszelvénye kiépített 
gyalog- és kerékpárúthoz csatlakozik.

A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.

8.
KÖZOP-3.5.0-09-11-

2015-0031

Porcsalma és 
Ököritófülpös 

közötti külterületi 
kerékpárút építése – 

második szakasz

Porcsalma 
Nagyközség 

Önkormányzata
196 751 000

A projekt célja a Porcsalma és 
Ököritófülpös közötti külterületi 
kerékpárút második szakaszának 
megépítése a 49. számú főút mentén. 
A kerékpárút kezdő szelvénye tervezett 
kerékpárúthoz, végszelvénye kiépített 
kerékpárúthoz csatlakozik.

A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.

9.
KÖZOP-3.5.0-09-

11-0035

Hiányzó 
hivatásforgalmi 

kerékpárút építése 
Vasszécseny 

Községben a 86-os 
számú főút mentén

Vasszécseny 
Község 

Önkormányzata
196 524 436

A projekt célja a 87. számú főúttal 
párhuzamos, 857 m hosszúságú 
hivatásforgalmi kerékpárút kivitelezése 
a település belterületén. A kerékpárút 
csatlakozik a Táplánszentkereszt 
irányában egészen Szombathelyig 
megépített kerékpárút-hálózathoz.

A támogatás feltétele a hiánytalan és teljes körű 
projektdokumentáció benyújtási határidőn belül 
történő benyújtása és pozitív tartalmi értékelése.
A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.
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10.
KÖZOP-3.5.0-09-11-

2015-0037

Győrszentiván 
Kertváros és Gönyű, 
Dózsamajori bekötő 
út közötti kerékpárút 

építés, II. ütem

Győr Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
200 000 000

A projekt célja Győrszentiván-Kertváros 
és Gönyű dózsamajori bekötőútja 
közötti kerékpárút-építés II. ütemének 
megépítése az 1. számú főút mentén. 
A kerékpárút kezdő szelvénye tervezett 
kerékpárúthoz, végszelvénye kiépített 
kerékpárúthoz csatlakozik. A nyomvonal 
az EuroVelo nemzetközi kerékpáros 
útvonalhálózat része.

A támogatás feltétele a hiánytalan és teljes körű 
projektdokumentáció benyújtási határidőn belül 
történő benyújtása és pozitív tartalmi értékelése.
A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.

11. KÖZOP-3.5.0-09-11

Hiányzó közlekedés 
biztonsági célú 

kerékpárút építés 
Körmenden, 8-as sz. 

főút mentén

Körmend Város 
Önkormányzata

200 000 000

A 8. számú főúttal párhuzamosan a 
164+698 kilométerszelvénytől nyugati 
irányba elválasztott gyalog- és kerékpárút 
kiépítése összesen 861 méter hosszan.

A támogatás feltétele a hiánytalan és teljes körű 
projektdokumentáció benyújtási határidőn belül 
történő benyújtása és pozitív tartalmi értékelése.
A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.
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12. KÖZOP-3.5.0-09-11

Hiányzó közlekedés 
biztonsági célú 

kerékpárút építés 
Körmenden,  

8-as sz. főút mentén  
– II. szakasz

Körmend és 
Kistérsége 

Önkormányzati 
Társulás

200 000 000

A 8. számú főúttal párhuzamosan a 
165+559 kilométerszelvénytől nyugati 
irányba elválasztott gyalog- és kerékpárút 
kiépítése összesen 2184 méter hosszan.

A támogatás feltétele a hiánytalan és teljes körű 
projektdokumentáció benyújtási határidőn belül 
történő benyújtása és pozitív tartalmi értékelése.
A KÖZOP forrásából a 2015. december 31-ig 
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan 
felmerült és kifizetett költségek számolhatók el, az 
ezt követően felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítására kifizetett források 
az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, 
a teljes projekt működőképességének biztosítása 
legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP 
programzárási időszak dokumentumainak Európai 
Bizottság részére történő benyújtása határidejéig 
meg kell, hogy történjen.

2015. október 15. 2015. október 31.
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A Kormány 1635/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
az „M85–86 gyorsforgalmi utak fejlesztése Győr és Szombathely közt” című nagyprojekt módosításának 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. egyetért az „M85–86 gyorsforgalmi utak fejlesztése Győr és Szombathely közt” című nagyprojekt (a  továbbiakban: 

nagyprojekt) első és második szakasza összesített támogatásának csökkentésével, valamint forrásszerkezetének 
módosításával az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a  nagyprojekt első szakasza szerinti többlettámogatása tekintetében a  kötelezettségvállaláshoz 
a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi 
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

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

 3. hozzájárul a nagyprojekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban foglaltakra figyelemmel átdolgozott 
nagyprojekt támogatási kérelmének Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1635/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

Közlekedés Operatív 

Program

(EUR)

Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program

(EUR)

Közlekedés Operatív 

Program

(EUR)

Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program

(EUR)

3.

M85–86 gyorsforgalmi 

utak fejlesztése Győr és 

Szombathely közt

NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő zártkörűen működő 

Részvénytársaság

599 315 458 148 445 289 658 658 307 69 948 947

A nagyprojekt keretében gyorsforgalmi kapcsolat épül ki Győr és 

Szombathely között, jellemzően új nyomvonalon, településelkerülő 

szakaszok kialakításával. A beruházás keretében valósul meg többek 

között a hosszú ideje elengedhetetlenné vált Csorna elkerülő szakasz 

is. A nagyprojekt összesen 71,6 km gyorsforgalmi út kiépítését célozza, 

amelyből 64,3 km a TEN-T hálózat része.
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A Kormány 1636/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat] a  következő 
1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A Kormány elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését.”

 2.  Az 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
 3.  Az 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat E:4 mezőjében a „június” szövegrész helyébe 

a „szeptember” szöveg lép.
 4.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1636/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozathoz

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program nevesített kiemelt projektjei

A B C D E

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása 

legfeljebb

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások

2. RSZTOP-1.

Szegény gyermekes családok és 
rendkívül alacsony jövedelmű 

személyek számára természetbeni 
juttatás biztosítása

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal

29,94

a) személyes felhasználásra szánt élelmiszer, illetve 
alapvető fogyasztási cikkek eljuttatása a program szerint 
beazonosított leginkább rászoruló személyek részére,
b) a kölcsönös tanulás és tapasztalatátadás biztosítása 
a partnerek között

3. RSZTOP-2.
Közterületen élők számára 

természetbeni juttatás biztosítása
Hajléktalanokért Közalapítvány 4,00

a) élelmiszersegély biztosítása a beazonosított 
közterületen élők csoportjába tartozók számára, és 
a leginkább rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedését előkészítő, adott esetben elősegítő kísérő 
intézkedések végrehajtása,
b) a kölcsönös tanulás és tapasztalatátadás biztosítása 
a partnerek között

4. RSZTOP-3. Technikai segítségnyújtás Emberi Erőforrások Minisztériuma 0,31

a) a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 
végrehajtását támogató irányító hatósági funkciók 
ellátásához szükséges előkészítő, irányítási, monitoring, 
adminisztratív, technikai segítségnyújtási, audit, 
tájékoztatási, kontroll és értékelési intézkedések,
b) az Európai Bizottsággal rendszeres konzultációs 
fórumok megtartása (pl. éves találkozók),
c) a partnerszervezetek szükséges mértékű felkészítése, 
együttműködésük elősegítése,
d) a közvélemény tájékoztatásához szükséges 
rendezvényszervezési, kommunikációs és 
kiadványkészítési tevékenységek,
e) a partnerszervezetek számára biztosított technikai 
segítségnyújtás és kapacitásépítés

”
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A Kormány 1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról

A Kormány
 1. elfogadja

a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) módosításáról szóló javaslatot, és
b) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) módosításáról szóló javaslatot
az Európai Bizottsággal történő hivatalos tárgyalások alapjául az 1. melléklet szerint,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti módosítási javaslatoknak 
az  érintett monitoring bizottság elé terjesztésről, és az  Európai Bizottság részére történő benyújtásáról, továbbá 
a szükséges egyeztetések lefolytatásáról és azokon a kormányzati álláspont képviseletéről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

 1. Az operatív programok tartalmát érintő módosítások:
A B C

1.
Operatív program és 

prioritás
Módosítás célja Módosítás eredménye, lényege

2. TÁMOP 1., 2., 4. és 5.

Az uniós pályázatokból visszamaradt, vissza nem térítendő források 
pénzügyi eszközzé alakításáról szóló 1489/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 

alapján a TÁMOP célkitűzéseihez igazodó visszatérítendő támogatási 
forma (mikro- és forgóeszköz finanszírozást szolgáló pénzügyi eszköz) 

alkalmazására kerül sor.

Az operatív program szakmai céljaihoz szorosan kapcsolódó új eszköz
a) lehetőséget teremt az Európai Szociális Alap vissza nem térítendő 
konstrukcióival megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan a visszatérítendő 
támogatások bevonására,
b) előkészíti a 2014–2020 közötti programozási időszakban az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a visszatérítendő 
támogatás formájában nyújtandó támogatások hatékony és célirányos 
felhasználását.

3. TIOP 1.
A prioritás 8. indikátor megnevezésének, és a 9. output indikátor 

célértékének módosítása.
A köznevelési fejlesztéseket érintő szakmapolitikai hangsúlyok eltolódása, 
valamint adminisztratív okok miatt egyes indikátorok pontosításra kerülnek. 

4. TIOP 2.

A nagyprojekt indikatív lista létrehozásával – az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK 

tanácsi rendeletnek megfelelően – a tervezett egészségügyi nagyprojektek 
bevezetése az operatív programba.

A Kormány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program meghatározott 
egészségügyi projektjei támogatásának növeléséről és nagyprojektkénti 
jóváhagyásukra irányuló támogatási kérelmeiknek az Európai Bizottsághoz 
történő benyújtásáról szóló 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat, a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás keretében megvalósuló 
egészségügyi nagyprojektekhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 
1473/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat, valamint az uniós programok 2014-es 
kifizetési tervének teljesüléséről szóló 1733/2014. (XII. 12.) Korm. határozat 
keretében döntött négy egészségügyi projekt nagyprojekt kérelmének 
benyújtásáról, amelyek az Európai Bizottság által jóváhagyásra kerültek. 
A nagyprojekteket indikatív listában szükséges rögzíteni az operatív 
programban.



19386 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 125. szám 

 2. Javaslat a TÁMOP módosításáról
2.1. Fejezeteket kiegészítő rendelkezések

a) A 3.1.3 Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások 
fejezet az utolsó mondatát követően a következő mondattal egészül ki:

 „Ezen célkitűzések megvalósításában a  visszatérítendő támogatási formát (mikro- és forgóeszköz 
finanszírozást szolgáló pénzügyi eszközt) is alkalmazni kívánjuk.”

b) A 3.2.3 A  szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése fejezet az  utolsó mondatát követően 
a következő mondattal egészül ki:

 „Ezen célkitűzések megvalósításában a  visszatérítendő támogatási formát (mikro- és forgóeszköz 
finanszírozást szolgáló pénzügyi eszközt) is alkalmazni kívánjuk.”

c) A 3.4.2 A  felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítése a  vállalkozásokkal való szerves 
együttműködés kiépítésének szolgálatában fejezet utolsó mondatát követően a  következő 
mondattal egészül ki:

 „Ezen célkitűzések megvalósításában a  visszatérítendő támogatási formát (mikro- és forgóeszköz 
finanszírozást szolgáló pénzügyi eszközt) is alkalmazni kívánjuk.”

d) A 3.5.3 A  halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása 
érdekében fejezet utolsó mondatát követően a következő mondattal egészül ki:

 „Ezen célkitűzések megvalósításában a  visszatérítendő támogatási formát (mikro- és forgóeszköz 
finanszírozást szolgáló pénzügyi eszközt) is alkalmazni kívánjuk.”

2.2. A Közösség alapjaiból származó források kategóriánkénti hozzájárulása az operatív programhoz
 2. dimenzió: A finanszírozás formája

A B

1. Kód Euró

2. 01 3 445 878 050

3. 02 19 017 857

4. Összesen: 3 464 895 907

 3. Javaslat a TIOP módosításáról
3.1. A TIOP 1. prioritás output indikátorait érintő módosítások

A B C D E F G H I J

1. 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

2. Output indikátorok

3.
Indikátor 

száma
Indikátor neve

Mérték- 

egység
Bontás Bázisév

Bázisévi 

érték

Célérték 

éve

Cél- 

érték
Forrás Megjegyzés

4. 8

Megfelelő 

IKT-berendezéssel 

felszerelt tantermek 

száma

db – 2007 2802 2015 35 000

Nemzeti  

Erőforrás 

Minisztérium, 

Oktatás- 

statisztika

–

5. 9

Felsőoktatási 

aktivitásra, kutatásra 

alkalmas, korszerű 

komplex terek

(a program 

keretében felújított, 

bővített, illetve 

újonnan épített) 

mennyisége

m2 – 2007 0 2015 160 000

Egységes 

Monitoring 

Információs 

Rendszer

–

3.2. A 6. Fejezet helyébe a következő fejezet lép:
„6. Nagyprojektek indikatív listája
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (2007–2013) nagyprojektjei között csak azon projektek indikatív 
felsorolása szerepel, amelyek kormányzati döntéssel nevesített projektek.
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Az operatív program TIOP 2. prioritási tengelye keretében az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai 
Szociális Alapra és a  Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az  1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 39.  cikke értelmében 
az alábbi négy nagyprojektnek minősülő beruházás megvalósítását tervezzük:

Projekt megnevezése Település
Tervezett projektméret 

(EUR)

A súlyponti Kaposi Mór Oktató Kórház komplex infrastruktúra fejlesztése 
az integrált Somogy megyei, balatoni egészségügyi ellátórendszer 

érdekében
Kaposvár 52 917 841

Infrastruktúra-fejlesztés a szegedi egészségpólusban Szeged 53 792 767

Janus Pannonius Program – Korszerű egészségügy a történelmi régióban Pécs 51 324 970

Jósa András Tömbkórház Projekt Nyíregyháza 56 250 028

”

A Kormány 1638/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a TIOP-1.3.3-08/2-2009-0002 azonosító számú („Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus 
Kertben” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  TIOP-1.3.3-08/2-2009-0002 azonosító számú, „Tudományos Élménypark kialakítása a  Debreceni 

Botanikus Kertben” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a projekt

a) többlettámogatása vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak 
operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről 
és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. szeptember 30.

b) támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1638/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatási szerződésben szereplő 

elszámolható közkiadás

(Ft)

Költségnövekmény legfeljebb

(Ft)
Projekt megnövelt 

elszámolható 

közkiadása 

legfeljebb

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
Támogatás összege

(Ft)

Önerő összege

(Ft)

Támogatás 

összege

(Ft)

Önerő összege

(Ft)

3.
TIOP-1.3.3-08/ 
2-2009-0002

Tudományos 
Élménypark 
kialakítása 

a Debreceni 
Botanikus 
Kertben

Debrecen 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

1 730 566 694 204 222 864 188 053 750 23 817 750 2 146 661 058

A projekt célja egy innovatív, 
komplex szolgáltatásokat 
nyújtó közművelődési 
intézmény, Agóra PÓLUS 
létrehozása, amely a 
Debreceni Botanikus 
Kert 15,6 hektáros 
területén kialakítandó 
természettudományos 
élményparkban testesül meg.
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A Kormány 1639/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 azonosító számú („A szombathelyi AGORA – Művelődési és Sportház területi 
multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című) projekt 
támogatásának növeléséről

A Kormány hozzájárul a  TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 azonosító számú, „A szombathelyi AGORA – Művelődési és 
Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című projekt 
többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív 
programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti 
Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján az 1. melléklet szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1639/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása 

a támogatási szerződés szerint 

(Ft)

Többlettámogatás legfeljebb 

(Ft)

Projekt megnövelt támogatása 

legfeljebb 

(Ft)

2.
TIOP-1.2.1.A-12/1-

2013-0005

A szombathelyi AGORA – 
Művelődési és Sportház 

területi multifunkcionális 
közösségi közművelődési 

központtá történő 
fejlesztése, átalakítása

Szombathely 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
685 000 000 102 750 000 787 750 000
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A Kormány 1640/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 azonosító számú („Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, 
Oktatási és Kulturális Központ” című) projekt kötelezettségvállalásához történő hozzájárulásról

A Kormány hozzájárul a  TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 azonosító számú, „Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma 
Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ” című projekt tekintetében a  kötelezettségvállaláshoz az  1.  melléklet 
szerint a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi 
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I. 8. pontja alapján.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 1. melléklet szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1640/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása 

a támogatási szerződés 

szerint 

(Ft)

Kötelezettségvállalás 

a többlettámogatásra 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Támogatás feltételei
Kötelezettségvállalás 

határideje

2.

TIOP-1.2.6-

14/1-2014-

0004

Multifunkcionális Nemzetiségi – 

Roma Módszertani, Oktatási és 

Kulturális Központ

Gandhi Gimnázium 

Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

534 029 724 310 000 000 844 029 724

Kötelezettségvállalás feltétele:

A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 

tervet – az abban foglalt eljárási határidőkre is 

figyelemmel – véglegesíteni szükséges. 

2015. szeptember 30.
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A Kormány 1641/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a TIOP-3.4.1.B-11/1 konstrukció egyes projektjeinek költségnövekményével összefüggő 
kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a TIOP-1.2.2-08/1 konstrukció tartaléklistájának törléséről

A Kormány
 1. hozzájárul az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt projektek költségnövekményével összefüggő 

kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával 
összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi 
munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat  
[a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. szeptember 30.

 2. hozzájárul a TIOP-1.2.2-08/1 konstrukció tartaléklistájának megszüntetéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat 
I.10. pontja alapján.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1641/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Támogatási szerződésben 

szereplő támogatás

(Ft)

Kötelezettségvállalás 

a többlettámogatás 

tekintetében legfeljebb

(Ft)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb (Ft)

2.
TIOP-3.4.1.B-11/1-

2012-0002

„Új otthon – új esély” gyermekotthoni 
kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon 

építésével 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

299 475 710 44 921 356 344 397 066

3.
TIOP-3.4.1.B-11/1-

2012-0003
Gyermekotthon létesítése Mátészalkán 

a társadalmi integráció jegyében
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 
289 110 707 5 580 281 294 690 988

4.
TIOP-3.4.1.B-11/1-

2012-0014
Nyírbátori Gyermekvédelmi Központ 

kiváltása
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
300 000 000 43 726 119 343 726 119
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A Kormány 1642/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
a TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú („Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos 
intézmények korszerűsítése” című) konstrukció egyes projektjei költségnövekményei tekintetében történő 
kötelezettségvállalásról

A Kormány hozzájárul a  TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású 
bentlakásos intézmények korszerűsítése” című konstrukció keretében megvalósuló 1.  melléklet szerinti projektek 
többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív 
programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti 
Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I. 8. pontja alapján.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 1. melléklet szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1642/2015. (IX. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása 

a támogatási szerződés 

szerint 

(Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása legfeljebb 

(Ft)

Kötelezettségvállalás 

határideje

2.
TIOP-3.4.2-11/1-

2012-0040

Az Ófehértói Gondozási 
Központ idősek bentlakásos 
intézményének fejlesztése

Ófehértó Község 
Önkormányzata

163 673 499 24 551 024 188 224 523 2015. szeptember 30.

3.
TIOP-3.4.2-11/1-

2012-0100

A Szarvasi Idősek Átmeneti 
Otthona korszerűsítése és 

kapacitásbővítése

Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulása

113 343 767 15 202 448 128 546 215 2015. szeptember 30.

4.
TIOP-3.4.2-11/1-

2012-0237
Biztonságban – Új Otthonban

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ
100 338 820 15 050 823 115 389 643 2015. szeptember 30.
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A miniszterelnök 71/2015. (IX. 8.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal 
felújításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal 

felújításáról szóló nemzetközi szerződés (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet kézjegyével ellássa;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, 

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 72/2015. (IX. 8.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a Tisza nemzetközi víziúttá 
nyilvánításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szerbia Köztársaság Kormánya között a  Tisza nemzetközi víziúttá 

nyilvánításáról szóló nemzetközi szerződés (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet kézjegyével ellássa;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, 

hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	A Kormány 245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
	az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

	A Kormány 247/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
	egyes vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
	a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 250/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
	az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

	A Kormány 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
	a Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
	a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
	az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A belügyminiszter 49/2015. (IX. 8.) BM rendelete
	egyes vízügyi és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A köztársasági elnök 384/2015. (IX. 8.) KE határozata
	miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról

	A köztársasági elnök 385/2015. (IX. 8.) KE határozata
	államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

	A köztársasági elnök 386/2015. (IX. 8.) KE határozata
	miniszteri kinevezésről

	A Kormány 1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről

	A Kormány 1602/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről

	A Kormány 1603/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszerről, az ENSZ Fejlesztési Csúcson történő részvételről és a magyarországi végrehajtás előkészítéséről

	A Kormány 1604/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	az ENSZ Közgyűlésének 70. ülésszakán való magyar részvételről

	A Kormány 1605/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	az Egyesült Nemzetek Szervezetének élelmezési és mezőgazdasági szakosított szervezeteivel folytatott együttműködés továbbfejlesztéséről

	A Kormány 1606/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottsága 2017. szeptemberi 67. ülésszakának Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a magyarországi légimentés biztosításáról

	A Kormány 1608/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről

	A Kormány 1609/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési hálózatának kialakításáról

	A Kormány 1610/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1611/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	Magyarország Római és Vatikáni Nagykövetsége ingatlanjain szükséges vagyon- és állagmegóvás érdekében elvégzendő nagykarbantartási, felújítási, kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről

	A Kormány 1612/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

	A Kormány 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1617/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges további forrás biztosításáról

	A Kormány 1618/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Berkenye község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 1619/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Jászfényszaru város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 1620/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Kecskemét megyei jogú város külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 1621/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Kárpát-medencei Magyar Legendárium program támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Kárpátalján megvalósuló kulturális, egészségügyi, gazdasági célú programok támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1623/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

	A Kormány 1624/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásáról

	A Kormány 1625/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós-Nyáregyháza Szennyvíz-elvezetés 
és tisztítás II. ütem” című) és a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0102 azonosító számú („Balatonboglár-Szőlőskislak Ivóvízminőség-javító Program” című) projekt támogatásá

	A Kormány 1626/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0034 azonosító számú („Szarvas Városi Geotermikus Rendszer fejlesztése, I. ütem” című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz, valamint a KEOP-5.5.0-A-12-2013-0189 azonosító számú („Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” cím

	A Kormány 1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a KEOP-2015-4.10.0/U jelű („Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai 
hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című) kiemelt felhívás meghirdetéséről, azzal összefüggésben kiemelt proj

	A Kormány 1628/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú („A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0017 azonosító számú („Kisláng Község szennyvízelvezetés

	A Kormány 1629/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 azonosító számú („Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról

	A Kormány 1630/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárul

	A Kormány 1631/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0012 azonosító számú („A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt, Közép-magyarországi Régió” című), valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-20

	A Kormány 1632/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	egyes, a KÖZOP-1.5.0-09-11 jelű („Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló közlekedésbiztonság, valamint szolgáltatási színvonal növelésére irányuló projektjavaslatok támogatásának j

	A Kormány 1633/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú („Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése” című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő

	A Kormány 1634/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű („Térségi elérhetőség javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes kerékpárúthálózat-fejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

	A Kormány 1635/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	az „M85–86 gyorsforgalmi utak fejlesztése Győr és Szombathely közt” című nagyprojekt módosításának jóváhagyásáról

	A Kormány 1636/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról

	A Kormány 1638/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a TIOP-1.3.3-08/2-2009-0002 azonosító számú („Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1639/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 azonosító számú („A szombathelyi AGORA – Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1640/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 azonosító számú („Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ” című) projekt kötelezettségvállalásához történő hozzájárulásról

	A Kormány 1641/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a TIOP-3.4.1.B-11/1 konstrukció egyes projektjeinek költségnövekményével összefüggő kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a TIOP-1.2.2-08/1 konstrukció tartaléklistájának törléséről

	A Kormány 1642/2015. (IX. 8.) Korm. határozata
	a TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú („Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című) konstrukció egyes projektjei költségnövekményei tekintetében történő kötelezettségvállalásról

	A miniszterelnök 71/2015. (IX. 8.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 72/2015. (IX. 8.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a Tisza nemzetközi víziúttá nyilvánításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
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