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III. Kormányrendeletek

A Kormány 291/2015. (X. 8.) Korm. rendelete
a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló  
190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.)  
Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kivételesen indokolt esetben egyes speciális gyakorlatok – ha a Kormány egyedi döntésével ehhez hozzájárul – 
olyan ingatlanokon, illetve létesítményeken is végrehajthatók, amelyek nem tartoznak a  HM vagyonkezelésébe. 
Ennek érdekében a HM a vagyonkezelővel vagy a tulajdonossal előzetesen megállapodást köt. Lőgyakorlat azonban 
kizárólag a HM kezelésében lévő létesítményekben, illetve ingatlanon hajtható végre.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelete
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 3. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. anyag: bármely kémiai elem és annak vegyületei, a  radioaktív anyagok és a  genetikailag módosított 
mikroorganizmusok és szervezetek kivételével;”

2. §  A Korm. rendelet 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül 
légszennyező pontforrásnak, továbbá a  szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással 
jár;”

3. §  A Korm. rendelet 2. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, 
ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott 
– műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében a  légszennyező diffúz 
forrás környezetében a  talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a  füstfáklya tengelye alatt 
a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás
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a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;”

4. §  A Korm. rendelet 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„13. helyhez kötött légszennyező forrás: levegőterhelést okozó vonalforrás, valamint az  a  levegőterhelést okozó 
pont-, vagy diffúz forrás, amely működése közben helyét nem változtatja meg;”

5. §  A Korm. rendelet 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol 
a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében 
a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya 
tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;”

6. §  A Korm. rendelet 2. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„24. légszennyező pontforrás: az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői 
(térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati 
akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók;”

7. §  A Korm. rendelet 2. §-a a következő 46. és 47. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„46. közintézmény: az állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy a közszolgáltatás ellátására vonatkozó hatályos 
szerződéssel rendelkező intézmény;
47. gazdálkodó szervezet: a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet és a  személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő.”

8. §  A Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 
fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű 
terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

9. §  A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

10. §  A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles 
tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.”

11. §  A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a  védelmi övezet kijelölése során 
a  (4)  bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb 
a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.”

12. §  A Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  7.  § a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Amennyiben a  levegőterheltség a  tervezett helyhez kötött légszennyező forrás hatásterületén az  Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat (a továbbiakban: OLM) regionális adatai alapján nem haladja meg az egészségügyi 
határértéket, a  helyhez kötött légszennyező forrás létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban a  levegővédelmi 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 146. szám 20267

követelményeket úgy szükséges meghatározni, hogy annak várható levegőterhelése ne eredményezze 
az egészségügyi határértékek túllépését.
(1a) Amennyiben a  levegőterheltség a  tervezett helyhez kötött légszennyező forrás hatásterületén az  OLM 
regionális adatai alapján meghaladja az  egészségügyi határértéket, helyhez kötött légszennyező forrás akkor 
engedélyezhető, ha
a) az  engedélyes a  légszennyező forrás hatásterületén az  egészségügyi határértéket várhatóan meghaladó 
légszennyező anyag tekintetében, a  levegőterheltségi szint szempontjából egyenértékű kibocsátás csökkentést 
biztosít,
b) a  légszennyező forrás létesítése következtében a  levegőterhelés és a  levegőterheltség szintje kisebb lesz, mint 
a légszennyező forrás létesítése előtti állapotban volt, vagy
c) az  engedélyes bizonyítja, hogy a  légszennyező forrás hatásterületén a  helyi mérésekkel megállapított alap 
levegőterheltség a  légszennyező pontforrás kibocsátásával együtt sem haladja meg az  éves légszennyezettségi 
határértéket.”

13. §  A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyarország területén az  országos légszennyezettség értékelése érdekében a  levegőterheltségi szintet és 
a légszennyezettségi határértékek betartását az OLM vizsgálja.”

14. §  A Korm. rendelet 9. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A  Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpont (a  továbbiakban: LRK) javaslatot tesz az  OLM automata 
mérőállomásainak, a manuális mérési pontoknak és az éves mintavételi program mintavételi pontjainak a helyére, 
amelyet a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagy.
(1b) A környezetvédelemért felelős miniszter az (1a) bekezdés szerinti helyek listáját közleményben teszi közzé.”

15. §  A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Magyarország területén
a) az OLM mérési rendszereinek (módszerek, berendezések) jóváhagyását,
b) a mérések pontosságának biztosításához szükséges feladatokat,
c) a vizsgálati módszerek elemzését,
d) az adatok alapján a levegő minőségének rendszeres értékelését,
e) a minőségbiztosítási programok koordinálását, és
f ) az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvényben az  adatkezelő, valamint 
a  közadatok újrahasznosításáról szóló törvényben a  közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv számára 
meghatározott feladatokat
az LRK látja el.”

16. §  A Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Magyarország területén
a) az  OLM miniszter által kijelölt automata mérőállomásainak, mobil mérőegységeinek és manuális mintavételi 
pontjainak a  levegő terheltségi szint és a  helyhez kötött légszennyező források kibocsátásainak vizsgálatával, 
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendelet előírásainak megfelelő 
üzemeltetését,
b) az OLM által vett minták laboratóriumi elemzését,
c) az OLM éves mintavételi programjának végrehajtását,
d) az OLM területi adatainak gyűjtését, elsődleges értékelését, az adatok LRK-nak történő továbbítását,
e) az a)–d) pontok ellátásához szükséges informatikai és telekommunikációs rendszer folyamatos üzemeltetését, és
f ) a szmogriadóval kapcsolatos ügyeleti rendszer működtetését
a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal látja el.”

17. §  A Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A levegőterheltségi szint adatai
a) a  folyamatosan mért kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM

10, PM2,5, ózon és szén-monoxid esetén legalább napi, 
a benzol által okozott levegőterheltségi szint – 12 hónap átlagértékeinek formájában megadott – adatai legalább 
háromhavi,
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b) az időszakosan mért ólom esetén – 12 hónap átlagértékeinek formájában megadva – legalább háromhavi, és
c) az egyéb időszakos mérés esetén az értékelések éves
frissítéssel kerülnek közzétételre.”

18. §  A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a  hatáskörébe tartozó légszennyező forrás 
létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és 
működésének megkezdése esetén a  levegővédelmi követelményeket – ha e  rendelet másként nem rendelkezik  – 
levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.”

19. §  A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a levegőtisztaság-védelmi előírásokat)
„b) az  a)  pont alá nem tartozó esetekben létesítésre irányuló más hatósági engedélyezési eljárásban történő 
szakhatósági hozzájárulás kiadása vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata során, vagy”
(a levegőminőségi tervben és az  ózoncsökkentési programban foglaltakra való tekintettel, a  környezeti hatásvizsgálati 
és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint meghatározott elérhető legjobb 
technika alapján állapítja meg.)

20. §  A Korm. rendelet 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal jogszabályban előírt határértéknél szigorúbb 
határértéket állapít meg, amennyiben a jogszabályban meghatározott határérték kevésbé szigorú, mint a hatályos 
elérhető legjobbtechnika-következtetésekben előírt kibocsátási szint.”

21. §  A Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a 31. § (1) bekezdése szerinti levegőtisztaság-
védelmi alapbejelentés 4.  melléklet szerinti adattartalmához képest bekövetkezett változás miatt a  működési 
engedélyt jogszabályváltozás esetén hivatalból, egyéb esetben kérelemre módosítja.”

22. §  A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységhez 
kapcsolódó helyhez kötött légszennyező forrás létesítése esetén az  OLM keretében nem áll rendelkezésre 
adat, a  környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az  engedélyezéshez szükséges alap 
levegőterheltség megállapítása vagy a  légszennyezettségi határértékek betarthatóságának ellenőrzése érdekében 
a  légszennyező forrás létesítésének kérelmezőjét a  helyhez kötött légszennyező forrás hatásterületére vonatkozó 
levegőterheltségi és levegőterhelési mérési terv elkészítésére kötelezheti.”

23. §  A Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, 
az  engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az  5.  melléklet tartalmazza. A  létesítési engedélykérelem 
dokumentációját a  környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői 
jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.”

24. §  A Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  engedélyes a  kérelemhez csatolt műszaki dokumentációval igazolja, hogy a  műszaki megoldás megfelel 
az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek. A környezeti hatásvizsgálat 
köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén az  engedély kiadásának 
feltételéül a 23. § szerint mérések elrendelhetők.”

25. §  A Korm. rendelet 26. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  (3)  bekezdés hatálya alá nem tartozó, a  166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (E-PRTR) 
I.  melléklete szerinti tevékenységek keretében működtetett diffúz légszennyező források működtetéséhez 
levegőtisztaság-védelmi engedély szükséges.
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(5) Az  engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit az  5.  melléklet tartalmazza. Az  engedélykérelem 
dokumentációját a  környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői 
jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.
(6) Az engedély legalább a 6. mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza.
(7) A  környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az  egyes tevékenységek illékony szerves 
vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló jogszabály szerint az egyes diffúz forrásokra kibocsátási határértéket 
és levegővédelmi követelményeket állapít meg.”

26. §  A Korm. rendelet 36. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jár el első fokon az  átmeneti nemzeti 
tervben foglalt, a  tüzelőberendezés legnagyobb megengedett kibocsátási mennyiségének meghatározásával 
kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben.”

27. §  A Korm. rendelet a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A.  § (1) A  rendelet hatálybalépését megelőzően engedélyezett, a  bűz kibocsátással járó környezeti 
hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények 
esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet nem kell kialakítania.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a  bűzterhelő az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységek, illetve 
létesítmények esetében az  engedély időbeli hatályának lejártakor a  tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, 
és a  bűzkibocsátással járó engedélyezett tevékenység tekintetében a  bűzkibocsátás növekedését eredményező 
változás nem következik be.”

28. §  A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

29. §  A Korm. rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

30. §  A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében a „használatba vételéhez nem kell” szövegrész helyébe az „üzemeltetéséhez 
nem kell” szöveg lép.

31. §  A Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében az „éves jelentést” szövegrész helyébe az „éves levegőminőségi értékelést” 
szöveg lép.

32. §  A Korm. rendelet 33. § (3) bekezdésében az „éves jelentés” szövegrész helyébe az „éves levegőminőségi értékelés” 
szöveg lép.

33. §  A Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontjában a „levegővédelmi terv” szövegrész helyébe a „levegőminőségi terv” 
szöveg lép.

34. §  A Korm. rendelet 36.  § (1)  bekezdésében az  „– a  (2)–(4)  bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész helyébe 
az „– a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg lép.

35. §  A Korm. rendelet 36.  § (2)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala” 
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala” szöveg lép.

36. §  A Korm. rendelet 36.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „a legfeljebb 140 kWth” szövegrész helyébe az „az összesen 
140 kWth-nál kisebb” szöveg lép.

37. §  A Korm. rendelet 36.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység” 
szövegrész helyébe a „nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység” szöveg lép.

38. §  A Korm. rendelet 36.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „nem gazdasági tevékenység keretében működő” szövegrész 
helyébe a „nem gazdálkodó szervezet által működtetett” szöveg lép.
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39. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 34. § (5) bekezdése.

40. §  E rendelet
a) 8.  §-a, 13. és 14.  §-a, 17.  §-a, 31–33.  §-a és 1.  melléklete a  környezeti levegő minőségéről és a  Tisztább 

levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,

b) 1.  §-a, 18.  §-a és 34–38.  §-a az  ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A levegőminőségi terv tartalmi követelményei

 1. A határértéket meghaladó légszennyezettség helyének meghatározása:
1.1. zóna,
1.2. város (térkép),
1.3. a szennyezettséget megállapító mérőállomás vagy az időszakos mérések helye (térkép, földrajzi koordináták).

 2. Általános jellemzők:
2.1. a zóna típusa,
2.2. a terhelt terület nagysága (km2) és a szennyezésnek kitett lakosság becsült száma,
2.3. meteorológiai jellemzők,
2.4. a topográfiára vonatkozó adatok, a földfelszín jellemzői,
2.5. a zónában lévő védendő objektumok típusa, egyéb jellemzői.

 3. Az intézkedések végrehajtásáért felelős állami szervezet neve és címe, illetve az  intézkedés végrehajtását önként 
vállaló helyi önkormányzat neve és címe.

 4. A szennyezettség jellemzői és értékelése:
4.1. az előző évek levegőminőségi jellemzői (a beavatkozásokat megelőzően),
4.2. a program során mért levegőminőségi jellemzők,
4.3. a levegőminőség értékelésének módszerei.

 5. A légszennyezettség oka:
5.1. a szennyezést okozó fő kibocsátó források, tevékenységek jegyzéke (térkép),
5.2. a kibocsátások összes mennyisége (tonna/év),
5.3. a más zónákból származó, a légszennyezettségi állapotot befolyásoló kibocsátások jellemzői.

 6. A helyzet elemzése:
6.1. a túllépésért felelős tényezők (pl. közlekedés, beleértve a  határokon átnyúló közlekedést is; másodlagos 

szennyezőanyagok keletkezése a  légkörben; transzmisszió, beleértve az  országhatáron átterjedő 
légszennyezést, képződés) jellemzői,

6.2. a levegőminőség javítására irányuló lehetséges intézkedések felsorolása.
 7. A javításra irányuló azon intézkedések és programok bemutatása, amelyeket a levegőminőségi terv készítése előtt 

végrehajtottak:
7.1. helyi, regionális, országos, nemzetközi intézkedések,
7.2. ezen intézkedések megfigyelt hatásai.

 8. A légszennyezettség csökkentése érdekében szükséges azon intézkedések és programok részletei, amelyeket 
e rendelet hatálybalépését követően fogadtak el:
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8.1. a programban lefektetett összes intézkedés felsorolása és leírása,
8.2. a végrehajtás ütemterve,
8.3. a légszennyezettség tervezett javulása eléréséhez várhatóan szükséges idő becslése.

 9. A javításra irányuló, tervezett intézkedések és programok valószínűsíthető költségei és forrásai.
 10. A hosszú távon tervezett intézkedések és programok részletei.
 11. Az ezen mellékletben kért információk kiegészítéséhez felhasznált publikációk, dokumentumok, munkák jegyzéke.
 12. A következő jogszabályok végrehajtására vonatkozó kiegészítő információ:

12.1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló, és a  közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendelet,

12.2. a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a  gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves 
vegyület (VOC) csökkentéséről szóló miniszteri rendelet,

12.3. a környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
kormányrendelet,

12.4. a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló miniszteri rendelet,

12.5. a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló miniszteri rendelet,
12.6. az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló miniszteri rendelet,
12.7. az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló miniszteri rendelet,
12.8. a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a  hulladékégetés technológiai 

kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet,
12.9. az 50  MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 

feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet,
12.10. az egyes légszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet,
12.11. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet,
12.12. a villamos energiáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, a földgázellátásról szóló törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról, a  távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról és az  épületek 
energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendeletek.

 13. A levegőszennyezés csökkentését célzó alábbi intézkedések megnevezése:
13.1. a helyhez kötött forrásokból származó kibocsátás csökkentése azáltal, hogy a szennyező anyagot kibocsátó, 

kis és közepes méretű helyhez kötött tüzelőberendezéseket (ideértve a biomassza eltüzelésére szolgálókat is) 
kibocsátáscsökkentő berendezéssel látják el, vagy pedig kicserélik azokat;

13.2. a  környezetbarát közbeszerzésről szóló kézikönyvvel összhangban a  tüzelőanyagoknak, valamint égető 
berendezéseknek a  hatóságok által történő, a  kibocsátás csökkentését célzó közbeszerzése, ideértve 
az alábbiak beszerzését:
13.2.1. alacsony kibocsátású helyhez kötött tüzelőberendezések,
13.2.2. alacsony kibocsátást eredményező tüzelőanyagok helyhez kötött források számára;

13.3. alacsony kibocsátású tüzelőanyagok használatának biztosítása a kis-, közepes- és nagyléptékű helyhez kötött 
forrásoknál, valamint a mozgó forrásoknál;

13.4. a levegőszennyezésnek a  2008/1/EK irányelvben meghatározott engedélyezési rendszeren, a  2001/80/EK 
irányelvben meghatározott nemzeti terveken, valamint gazdasági eszközök – például adók, díjak vagy 
kibocsátáskereskedelem – alkalmazásán keresztül történő csökkentésére irányuló intézkedések;

13.5. adott esetben a  gyermekek és más érzékeny népességcsoportok egészségének védelmére irányuló 
intézkedések.

 14. A közlekedési eredetű levegőszennyezés csökkentését célzó alábbi intézkedések megnevezése:
14.1. a járművekből származó kibocsátások csökkentése érdekében települési szintű fenntartható mobilitási tervek 

(SUMP) készítése, amely többek között az alábbi intézkedéseket foglalhatja magába:
14.1.1. a járművek kibocsátáscsökkentő berendezéssel való felszerelése,
14.1.2. a közlekedésből eredő kibocsátásoknak a forgalom megtervezésén és irányításán keresztül történő 

korlátozására irányuló intézkedések (többek között közlekedési dugódíj, differenciált parkolási díj 
vagy egyéb gazdasági ösztönzők, „alacsony kibocsátási zóna” létrehozása),

14.1.3. kevésbé szennyező közlekedési módok felé történő elmozdulásra ösztönző intézkedések;
14.2. a környezetbarát közbeszerzésről szóló kézikönyvvel összhangban a közúti járműveknek és üzemanyagoknak 

a hatóságok által történő, a kibocsátás csökkentését célzó közbeszerzése, ideértve az alábbiak beszerzését:
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14.2.1. új járművek, ideértve az alacsony károsanyag-kibocsátású járműveket,
14.2.2. tisztább járművek a közlekedési szolgáltatásokban,
14.2.3. alacsony kibocsátású tüzelőanyagok mozgó források számára.”

2. melléklet a 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelethez

 1. A Korm. rendelet 5. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. a  hatásterület lehatárolása, előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE-eljárás, 
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, hulladékégetés esetén az  érvényes szabvány szerinti vagy azzal 
egyenértékű számítással, egyéb esetben egyszerűsített számítással,”

 2. A Korm. rendelet 5. melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:
„15. a dokumentációt elkészítő szakértő engedélyének a száma.”

A Kormány 293/2015. (X. 8.) Korm. rendelete
az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni 
bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
250. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság 
kötelező mértékéről, valamint a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) 
Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Ha a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) XXVII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül az 1–5. mellékletben 
felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el – amennyiben a hatóság 
megítélése alapján a Szabs. tv. szerinti pénzbírság vagy helyszíni bírság kiszabása indokolt –, az ott meghatározott 
szabálysértéshez rendelt összegű pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelete
az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bj)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában:
1. edző: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § b) pontja szerinti edző;
2. Európa Játékok: az  Európai Olimpiai Bizottság által négyévente, a  nyári olimpiai játékokat megelőző évben 
szervezett, több sportágat magába foglaló sportesemény;
3. földrész: Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa;
4. nevelőedző: a  versenyzőt valamely utánpótlás korosztályban legalább két évig folyamatosan felkészítő 
sportszakember, akit az  állami jutalomra jogosultság szempontjából e  minőségében a  versenyző – korlátozott 
cselekvőképessége, cselekvőképtelensége esetén a  törvényes képviselője, gondnoka jóváhagyásával − 
kizárólagosan és visszavonhatatlanul a 4. § (3) bekezdése szerinti eljárásban egyedüliként meghatároz;
5. sportszakember: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontja szerinti olyan sportszakember, aki a versenyző 
sport világeseményre történő sportszakmai felkészítésében az eredményes szereplés érdekében a sportág jellegére 
figyelemmel közvetlenül közreműködött;
6. sport világesemény:
a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett nyári és téli olimpiai játékok;
b) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári és téli paralimpiai játékok;
c) a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége által szervezett Világjátékok;
d) a Nemzetközi Sakkszövetség által szervezett Sakkolimpia;
e) a Siketek Sportjának Nemzetközi Bizottsága által szervezett nyári és téli siketlimpiai játékok;
f ) a Siketek Nemzetközi Sakk Bizottsága által szervezett Sakkolimpia;
g) a Vakok Nemzetközi Sakk Szövetsége által szervezett Sakkolimpia;
h) a Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége által szervezett nyári és téli Szervátültetettek Világjátékai;
i) a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség által szervezett nyári és téli Speciális Olimpia Világjátékai;
7. versenyző: a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 1.  § (3)  bekezdése szerinti, versenyszerűen sportoló természetes 
személy.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sport világesemény)
„c) egyéni sportágak 3–8 fős csapatversenyszámában, valamint”

 (2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Állami jutalom a  sport világesemény versenykiírásában szereplő hivatalos, állandó versenyprogramjában 
szereplő versenyszámban szerzett (1) bekezdés szerinti helyezés után akkor nyújtható, ha a sport világeseményen 
legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt, és
a) ha a sport világeseményt nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a kvalifikációs versenyeken 
részt vett államok száma az állami jutalomra jogosító versenyeredmény szerinti sportági versenyszámban legalább 
15 volt; vagy
b) ha a  sport világeseményt nem nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a  sport 
világeseményen részt vett államok száma legalább 40 volt, és
ba) egyéni versenyszámban legalább 12 állam;
bb) páros versenyszámban legalább 12 állam;
bc) egyéni sportágak 3–8 fős csapatversenyszámában legalább 10 állam;
bd) csapatsportágban legalább 12 állam
versenyzői szerepeltek.”

 (3) Az R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Állami jutalom a  sport világesemény versenykiírásában szereplő meghívott, bemutató sportágakban nem 
nyújtható.”
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 (4) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A versenyzői pénzjutalom mértéke:
a) a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a  továbbiakban: IOC) által szervezett olimpiai játékok esetében 
az 1. mellékletben meghatározott összeg;
b) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: IPC) által szervezett Paralimpia esetében az 1. mellékletben 
meghatározott összeg 50 százaléka;
c) a  Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (a  továbbiakban: IWGA) által szervezett Világjátékok esetében 
az 1. mellékletben meghatározott összeg 50 százaléka;
d) a  Nemzetközi Sakkszövetség (a  továbbiakban: FIDE) által szervezett Sakkolimpia esetében az  1.  mellékletben 
meghatározott összeg 50 százaléka;
e) a  Siketek Sportjának Nemzetközi Bizottsága (a  továbbiakban: ICSD) által szervezett Siketlimpia esetében 
az 1. mellékletben meghatározott összeg 30 százaléka;
f ) a  Siketek Nemzetközi Sakk Bizottsága (a  továbbiakban: ICCD) által szervezett Sakkolimpia esetében 
az 1. mellékletben meghatározott összeg 15 százaléka;
g) a  Vakok Nemzetközi Sakk Szövetsége (a  továbbiakban: IBCA) által szervezett Sakkolimpia esetében 
az 1. mellékletben meghatározott összeg 15 százaléka;
h) a  Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége (a  továbbiakban: WTGF) által szervezett Szervátültetettek 
Világjátékai esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 15 százaléka;
i) a  Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség (a  továbbiakban: SOI) által szervezett Speciális Olimpia Világjátékai 
(a továbbiakban: Speciális Olimpia) esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 1 százaléka.”

 (5) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Speciális Olimpia esetében az  edzők, nevelőedzők és sportszakemberek részére kifizethető jutalom 
keretösszege megegyezik a versenyzők részére az elért eredményeik alapján nyújtható állami jutalom összegével, 
azzal, hogy esetükben a 3. § (1)–(2) bekezdése nem alkalmazható.”

3. §  Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az edzők és a sportszakemberek részére megállapítható állami jutalmak összege sportáganként a versenyzők 
részére kifizetett állami jutalmak összegének hatvan százaléka, öttusa és triatlon sportágban hetven százaléka.”

4. § (1) Az R. 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sport világeseményt követő harminc napon belül az  állami jutalomban részesíthető edzőket, sportszakembereket és 
nevelőedzőket, valamint azok jutalmának összegét)
„b) az  IPC által szervezett paralimpiai játékok esetében – az  országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, 
fogyatékosok országos sportszövetsége javaslatának figyelembevételével – a  Magyar Paralimpiai Bizottság 
(a továbbiakban: MPB) ügyintéző-képviseleti szerve;”
[javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően a MOB-nak.]

 (2) Az R. 4. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  (4)  bekezdés szerinti javaslatokat a  MOB ügyintéző-képviseleti szerve bírálja el, megállapítva a  3.  § 
(3)  bekezdése szerint a  jutalmak jogosultankénti összegét is. A  MOB a  jutalmazandó edzők, sportszakemberek és 
nevelőedzők személyére, valamint azok jutalmának összegére vonatkozó határozatát a  sportpolitikáért felelős 
miniszter részére a 4. § (4) bekezdése szerinti javaslat kézhezvételét követő kilencven napon belül továbbítja.
(6) A 2. § (1) bekezdés szerinti helyezést elért versenyzőkre és azok jutalmára vonatkozó 3. melléklet szerinti listát 
a  MOB továbbítja a  sportpolitikáért felelős miniszter részére a  4.  § (4)  bekezdése szerinti javaslat kézhezvételét 
követő kilencven napon belül. A  listához a  sport világesemény szervezője által a  helyezésekről kiállított hivatalos 
igazolást is csatolni kell, ha a versenyszám helyosztó versenyeit lejátszották. Ha a versenyszámban az 5–8. helyért 
a helyosztó versenyeket nem játszották le, a sport világesemény szervezője által a helyezésekről kiállított hivatalos 
igazolás nélkül a sport világesemény 5-8. helyezése után csak a 8. helyezésre megállapítható jutalom adható.
(7) A  sportpolitikáért felelős miniszter a  MOB-nak az  (5)–(6)  bekezdése alapján benyújtott határozatát a  határozat 
benyújtását követő 30 napon belül megvizsgálja, és ha megállapítja, hogy a  határozat nincs összhangban 
e rendeletben foglaltakkal, úgy a MOB-ot 30 napos határidő tűzése mellett hiánypótlásra szólítja fel.”

 (3) Az R. 4. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  (5)–(6)  bekezdés szerinti határozatok hiányában a  sportpolitikáért felelős miniszter nem dönt az  állami 
jutalmakról.
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(9) A (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozat hiányában edző, sportszakember, nevelőedző nem részesülhet állami 
jutalomban. Nevelőedző egy versenyző után csak egy sport világesemény esetén részesülhet állami jutalomban.”

5. § (1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű világbajnokságán, 
Európa-bajnokságán olimpiai versenyszámban, paralimpiai versenyszámban, valamint a  sakk világbajnokságon és 
Európa-bajnokságon klasszikus (sztenderd) versenyszámban szerzett 1–3. helyezés után a  sportpolitikáért felelős 
miniszter eredményességi támogatást nyújt a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel.
(2) Eredményességi támogatás akkor nyújtható, ha:
a) az  (1)  bekezdés szerinti, a  sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű 
világbajnokságán, Európa-bajnokságán az  olimpiai vagy paralimpiai versenyszámot nemzetközi kvalifikációs 
versenyrendszer alapján rendezték és a  kvalifikációs versenyeken részt vett államok száma az  eredményességi 
támogatásra jogosító versenyeredmény szerinti sportági versenyszámban
aa) világbajnokság esetében legalább három földrészről legalább tizenöt volt,
ab) Európa-bajnokság esetében legalább tíz volt; vagy
b) az  (1) bekezdés szerinti, a  sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű 
világbajnokságán, Európa-bajnokságán az  olimpiai vagy paralimpiai versenyszámot nem nemzetközi kvalifikációs 
versenyrendszer alapján rendezték,
ba) a világbajnokságon legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt és a sportági versenyszámban 
legalább tizenöt állam versenyzői szerepeltek;
bb) az Európa-bajnokságon a sportági versenyszámban legalább tíz állam versenyzői vettek részt, vagy
c) az  Európa Játékok a  sportág hivatalos felnőtt, vagy a  felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály 
Európa-bajnokságának minősülnek és az  olimpiai versenyszámban legalább az  ab) vagy bb)  alpontban 
meghatározott számú állam versenyzői vettek részt.”

 (2) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  eredményességi támogatásban részesítendő személyekre és a  támogatás összegére olimpiai versenyszám 
esetén az  országos sportági szakszövetség, paralimpiai versenyszám esetén az  MPB tesz javaslatot a  MOB-nak 
az  (1)–(5) és (7)–(8) bekezdés, valamint a 6. § alapján a sporteseményt követő harminc napon belül. A  javaslathoz 
elektronikus adathordozón csatolni kell a  világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért, eredményességi 
támogatásra jogosító eredmény versenyszámának rajtlistáját és annak hivatalos jegyzőkönyvét, valamint 
az  edző és a  sportszakember esetében a  felkészítésben való részvételről szóló sportszakmai beszámolót és 
az eredményességi támogatást alátámasztó indoklást. A javaslatot a MOB ügyintéző- képviseleti szerve hagyja jóvá 
és a 3. melléklet szerint továbbítja a  sportpolitikáért felelős miniszter részére a  jóváhagyást követő tizenöt napon 
belül. A sportpolitikáért felelős miniszter a MOB által jóváhagyott javaslat alapján határozza meg a támogatandók 
névsorát és az eredményességi támogatás összegét.”

6. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egy sportágban évente, szakáganként, nemenként a  felnőtt- és a  felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály 
versenyzői, paralimpiai sportágakban nemenként a felnőtt korosztály versenyzői, valamint a versenyzőket felkészítő 
edzők, továbbá a  felkészítésben közreműködő sportszakemberek részesíthetők eredményességi támogatásban. 
Azokban a sportágakban, amelyekben a nemzetközi szövetség által meghatározott versenyrendszerben az Európa- 
és a világbajnokság tekintetében eltérő a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály, mind az Európa-bajnokság, mind 
a világbajnokság esetében a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály részesíthető eredményességi támogatásban.”

 (2) Az R. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  Európa- és a  világbajnokság tekintetében az  országos sportági szakszövetség nyilatkozik arról, hogy 
az  eredményességi támogatásra jogosító eredményt a  nemzetközi szövetség által elfogadott felnőtt alatti első 
utánpótlás-korosztályban érték el a versenyzők.”

 (3) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  edzők és a  sportszakemberek részére világbajnokság, Európa-bajnokság esetén megállapítható 
eredményességi támogatások összege a  sportágban a  versenyzőknek a  2.  melléklet szerint világbajnokság, 
Európa-bajnokság esetén nyújtható eredményességi támogatások összegének ötven százaléka, triatlon és öttusa 
sportágban hetven százaléka lehet.”
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7. §  Az R. 4. § (4) bekezdés f ) pontjában az „ICSC” szövegrész helyébe az „ICCD” szöveg lép.

Záró rendelkezések

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

9. §  Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 5.  § (2)  bekezdés 
c) pontját a 2015. évi Európa Játékok esetében is alkalmazni kell azzal, hogy az 5. § (6) bekezdésben megállapított 
határidők a módosító rendelet hatálybalépésének napján kezdődnek.”

10. §  Az R. a következő 11. §-sal egészül ki:
,,11.  § A  módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az  5.  § (6)  bekezdés szerinti 
javaslatok elbírálása során a  6.  § (4)  bekezdésnek a  módosító rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

11. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. §  Az R. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

13. §  Hatályát veszti
a) az R. 6. § (4) bekezdése,
b) az R. 9. §-a.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletébe foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1 Eredményességi szint Egyéni versenyszámok (forint) Páros versenyszámok (forint)
Egyéni sportágak 3–8 fős csapat- 

versenyszámai (forint)

Egyéni sportágak 

csapatversenyszámai (9 főtől) és 

csapatsportágak (forint)

2. melléklet a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Állami jutalom és eredményességi támogatás meghatározása sportoló esetén

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O.
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támogatás

összege:

Állami jutalom és eredményességi támogatás meghatározása sportszakember esetén
A. B. C. D. E. F. G. H. I.

Sportesemény neve: Ideje: Helyszíne: Korosztály: Helyezés: Sportszakember neve:
A versenyző

neve:

A versenyző 

sportszakmai 

felkészítésében 

végzett feladatköre:

Jutalom/

eredményességi 

támogatás összege:

 ”
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A Kormány 295/2015. (X. 8.) Korm. rendelete
a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 
43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. § c) pontjában,
a 13.  § tekintetében a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § és a 15. § (1) bekezdése tekintetében – a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével – a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/2015. Korm. rendelet) 1. § a) pont aa) és ab) alpontja a következő szöveggel lép 
hatályba:
[E rendelet rendelkezései alkalmazandóak:
a) a Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosítónak és viszontbiztosítónak]
„aa) a biztosítástechnikai tartalékok képzésére – ide nem értve a kisbiztosítót –,
ab) a számviteli biztosítástechnikai tartalékok képzésére,”

2. §  A 43/2015. Korm. rendelet 4. alcíme a következő 5/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„5/A.  § (1) Az  5.  § szerinti vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe meghatározása során fel kell használni 
a vonatkozó pénzügyi eszközökből származó információkat, és azokkal összhangban kell eljárni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás során figyelembe kell venni azon futamidejű vonatkozó pénzügyi eszközöket, 
amely futamidő esetében e pénzügyi eszközök és kötvények piaca mély, likvid és átlátható.
(3) Azon futamidők esetében, amelyeknél a vonatkozó pénzügyi eszközök és kötvények piaca már nem mély, likvid 
és átlátható, a  kockázatmentes hozamgörbét a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről 
és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló, 
2014.  október 10-i (EU) 2015/35 bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 2015/35 bizottsági rendelet) 46. és 
47. cikkében meghatározottak alapján extrapolálni kell.
(4) A  vonatkozó alapvető kockázatmentes hozamgörbe extrapolált részének olyan határidős kamatlábakon kell 
alapulnia, amelyek egyenletesen konvergálnak a vonatkozó pénzügyi eszközök és kötvények mély és likvid piacon 
megfigyelt leghosszabb futamidejére vonatkozó határidős kamatláb(ak)tól egy végső határidős kamatláb felé.”

3. §  A 43/2015. Korm. rendelet 10. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„10. § (1) Az illeszkedési kiigazítás számítása valamennyi pénznem esetében a következő alapelvekkel összhangban 
történik:
a) az illeszkedési kiigazítás az alábbiak különbözetével egyenlő:
aa) az  egyetlen diszkontrátaként kiszámított éves effektív kamatláb, amely a  biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződésből eredő kötelezettségek pénzáramaira alkalmazva a  hozzárendelt eszközportfóliónak a  Bit. 96.  §-a 
szerinti értékével megegyező értéket eredményez,
ab) az  egyetlen diszkontrátaként kiszámított éves effektív kamatláb, amely a  biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződésből eredő kötelezettségek pénzáramaira alkalmazva a  biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből 
eredő kötelezettségek legjobb becslés szerinti értékével megegyező értéket eredményez, figyelembe véve 
– az alapvető kockázatmentes hozamgörbe alkalmazásával – az időértéket is,
b) az illeszkedési kiigazítás nem tartalmazza a biztosító megtartott kockázatait tükröző alapvető kamatkülönbözetet,
c) az  a)  pont sérelme nélkül az  alapvető kamatkülönbözetet növelni kell, amennyiben erre szükség van annak 
biztosításához, hogy a  befektetésre nem ajánlott hitelminősítésű eszközök illeszkedési kiigazítása ne haladja meg 
az azonos futamidejű és eszközkategóriába tartozó, befektetésre ajánlott hitelminősítésű eszközökét,
d) a  külső hitelminősítések használata az  illeszkedési kiigazítás kiszámításánál összhangban van a  Bizottságnak 
a  Szolvencia 2 irányelv 111.  cikk (1)  bekezdés n)  pontjában meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletében 
megállapított szabályokkal.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az alapvető kamatkülönbözet
a) a következők összegével egyenlő:
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aa) az eszközök nemteljesítése valószínűségének megfelelő hitelkockázati kamatkülönbözet,
ab) az eszközök leminősítéséből eredő várható veszteségeknek megfelelő hitelkockázati kamatkülönbözet;
b) a  tagállamok központi kormányaival vagy központi bankjaival szembeni kitettség esetén nem lehet kevesebb 
az  ugyanazon időtartamú, hitelminősítésű és eszközkategóriájú eszközökre vonatkozó, a  pénzügyi piacokon 
megfigyelt kockázatmentes kamatláb fölötti kamatkülönbözet hosszú távon vett átlagának 30%-ánál;
c) a tagállamok központi kormányaival vagy központi bankjaival szembeni kitettségtől eltérő eszközök esetén nem 
lehet kevesebb az ugyanazon időtartamú, hitelminősítésű és eszközkategóriájú eszközökre vonatkozó, a pénzügyi 
piacokon megfigyelt kockázatmentes kamatláb fölötti kamatkülönbözet hosszú távon vett átlagának 35%-ánál.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti nemteljesítési valószínűségnek azon a  hosszú távú nemteljesítési 
statisztikán kell alapulnia, amely az adott eszköz időtartamára, hitelminősítésére és eszközkategóriájára releváns.
(4) Amennyiben a  nemteljesítési statisztika alapján nem számolható ki megbízható kamatkülönbözet, 
a kamatkülönbözet a (2) bekezdés b) és c) pontjai szerinti kockázatmentes kamatláb fölötti kamatkülönbözet hosszú 
távon vett átlagának részösszegével egyenlő.”

4. §  A 43/2015. Korm. rendelet 11. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„11. § (1) Az 5. § szerinti vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó volatilitási kiigazítást valamennyi 
pénznem esetében a  vonatkozó pénznem referenciaportfóliójában szereplő eszközökkel elérhető kamat és 
az e pénznemre vonatkozó alapvető kockázatmentes hozamgörbében szereplő kamatok közötti kamatkülönbözet 
alapján kell kiszámítani.
(2) Egy adott pénznem – a  2015/35 bizottsági rendelet 49.  cikke szerinti – referenciaportfóliója az  adott 
pénznemben denominált olyan eszközökre nézve reprezentatív, amelyekbe biztosítók és viszontbiztosítók 
fektettek be az adott pénznemben denominált biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozó legjobb 
becslések fedezése céljából.
(3) A kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó volatilitási kiigazítás összege a kockázathoz igazított árfolyam-
különbözet 65%-ának felel meg.
(4) A  kockázathoz igazított árfolyam-különbözetet az  (1)  bekezdésben említett kamatkülönbözet és 
e kamatkülönbözet azon része közötti különbségként kell kiszámolni, amely a várható veszteségek, az eszközökkel 
kapcsolatos váratlan hitelkockázat vagy egyéb kockázat valós értékelésének tudható be.
(5) A  volatilitási kiigazítás csak arra a  vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó, amelyeket nem 
az 5/A. § (3) és (4) bekezdése szerinti extrapoláció révén határoztak meg. A vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe 
extrapolációja e kiigazított kockázatmentes hozamgörbén alapszik.
(6) Valamennyi ország esetében a  (3)–(5)  bekezdésben említett, kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó 
volatilitási kiigazítást az  adott ország pénznemére vonatkozóan – a  65%-os tényező alkalmazása előtt – növelni 
kell az  adott országra vonatkozó, kockázathoz igazított kamatkülönbözet és a  kockázathoz igazított árfolyam-
különbözet kétszerese közötti különbséggel, amennyiben ez  a  különbség pozitív, és az  országra vonatkozó, 
kockázathoz igazított kamatkülönbözet 100 bázispontnál nagyobb.
(7) A  megemelt volatilitási kiigazítást kell alkalmazni az  adott ország biztosítási piacán értékesített termékek 
biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeire vonatkozó legjobb becslések kiszámításánál.
(8) Az  adott országra vonatkozó, kockázathoz igazított kamatkülönbözetet ugyanúgy kell kiszámítani, mint 
az  adott ország kockázathoz igazított árfolyam-különbözetét, azonban azon a  referenciaportfólión kell alapulnia, 
amely az  olyan eszközöket reprezentálja, amelyekbe biztosítók és viszontbiztosítók fektettek be az  adott ország 
biztosítási piacán értékesített és az  adott ország pénznemében jegyzett biztosítási és viszontbiztosítási termékek 
kötelezettségeire vonatkozó legjobb becslések fedezésére.
(9) A  volatilitási kiigazítás nem alkalmazható az  olyan biztosítási kötelezettségekre, amelyeknél a  legjobb becslés 
számításánál alkalmazandó vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe e  kötelezettségek esetében a  9.  § szerinti 
illeszkedési kiigazítást magában foglalja.
(10) A 26. §-tól eltérően a szavatolótőke-szükséglet nem fedezi az alapvető szavatoló tőkének a volatilitási kiigazítás 
módosulásaiból eredő veszteségéből fakadó kockázatát.”

5. §  A 43/2015. Korm. rendelet 6. alcíme a következő 11/A. és 11/B. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„11/A. § (1) A biztosítók és viszontbiztosítók a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 77e. cikk (2) bekezdése szerinti 
tárgykörben kiadott rendeletében meghatározott technikai információkat kötelesek figyelembe venni a  4–8.  § 
szerinti legjobb becslés számításánál, valamint a  10.  § szerinti illeszkedési kiigazítás és a  11.  § szerinti volatilitási 
kiigazítás alkalmazásánál.
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(2) Amennyiben a  Bizottság az  (1)  bekezdés szerinti rendeletében valamely tagállami biztosítási piac és tagállami 
pénznem tekintetében nem határozza meg a  vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó volatilitási 
kiigazítást, akkor a  vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére nem alkalmazható volatilitási kiigazítás a  legjobb 
becslés kiszámításához.
11/B. § A Felügyelet 2021. január 1-ig évente tájékoztatja az EBFH-t a következőkről:
a) a  biztosítási termékeknél a  hosszú távú garanciák rendelkezésre állása, illetve a  biztosítók és viszontbiztosítók 
hosszú távú befektetőként tanúsított magatartása;
b) az illeszkedési kiigazítás, a volatilitási kiigazítás, a Bit. 310. §-ában említett helyreállítási időszak meghosszabbítás, 
az időtartam alapú részvénypiaci kockázati részmodul és a 88. és 89. §-ban meghatározott átmeneti intézkedéseket 
alkalmazó biztosítók és viszontbiztosítók száma;
c) az  illeszkedési kiigazítás, a  volatilitási kiigazítás, a  részvényekre vonatkozó tőkekövetelmény szimmetrikus 
kiigazítás mechanizmusa, az időtartam alapú részvénypiaci kockázati részmodul és a 88. és 89. §-ban meghatározott 
átmeneti intézkedések hatása a  biztosítók és viszontbiztosítók pénzügyi helyzetére nemzeti szinten és – anonim 
módon – az egyes biztosítók vonatkozásában;
d) az  illeszkedési kiigazítás, a  volatilitási kiigazítás, a  részvényekre vonatkozó tőkekövetelmény szimmetrikus 
kiigazítás mechanizmusa, az időtartam alapú részvénypiaci kockázati részmodul és a 88. és 89. §-ban meghatározott 
átmeneti intézkedések hatása a  biztosítók és viszontbiztosítók befektetői magatartására, illetve, hogy történt-e 
indokolatlan tőkefeloldás;
e) a  Bit. 310.  §-a szerinti helyreállítási időszak meghosszabbításának hatása a  biztosítók és viszontbiztosítók arra 
irányuló törekvésére, hogy visszaállítsák a  szavatolótőke-szükségletet fedező figyelembe vehető szavatoló tőke 
szintjét vagy a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés érdekében csökkentsék a kockázati profilt;
f ) a 88. és 89. §-ban meghatározott átmeneti intézkedéseket alkalmazó biztosító esetén, annak megállapítása, hogy 
azok megfelelnek-e a 91. §-ban említett fokozatos bevezetési tervnek, illetve az ezen átmeneti intézkedésektől való 
függés csökkentésére vonatkozó lehetőségek, beleértve a biztosítók és felügyeleti hatóságok által tett és a jövőben 
várható intézkedéseket, figyelembe véve a jogszabályi környezetet.”

6. §  A 43/2015. Korm. rendelet 60. § (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A  Felügyelet az  e  §-ban meghatározott szabályok alkalmazása során figyelembe veszi a  Bizottságnak 
a  Szolvencia 2 irányelv 37.  cikk (6)–(8)  bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben 
megállapított szabályokat.
(5) A Felügyelet évente tájékoztatja az EBFH-t a következőkről:
a) az  egy biztosítóra és viszontbiztosítóra jutó átlagos többlettőke-követelmény, valamint a  Felügyelet által előírt 
többlettőke-követelmény eloszlása az előző évben, a szavatolótőke-szükséglet százalékában megadva, az alábbiak 
szerinti bontásban:
aa) valamennyi biztosító és viszontbiztosító,
ab) életbiztosítók,
ac) nem-életbiztosítók,
ad) életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végző biztosítók,
ae) viszontbiztosítók;
b) az a) pont szerinti bontásban az 59. § (1) bekezdés a)–c) pontjában előírt többlettőke-követelmény aránya;
c) a  rendszeres felügyeleti jelentéstételre vonatkozó könnyítést és a  tételes jelentés készítése alóli mentességet 
élvező biztosítók és viszontbiztosítók száma, valamint a  rájuk vonatkozó tőkekövetelmények, biztosítási 
díjak, biztosítástechnikai tartalékok és eszközök nagysága valamennyi biztosító és viszontbiztosító teljes 
tőkekövetelményei, biztosítási díjai, biztosítástechnikai tartalékai és eszközei százalékában mérve;
d) a  Bit. 357.  § (3)  bekezdése szerinti rendszeres felügyeleti jelentéstételre vonatkozó könnyítést és a  Bit. 357.  § 
(4)  bekezdése szerinti tételes jelentés készítése alóli mentességet élvező csoportok száma, valamint a  rájuk 
vonatkozó tőkekövetelmények, biztosítási díjak, biztosítástechnikai tartalékok és eszközök nagysága valamennyi 
csoport teljes tőkekövetelményei, biztosítási díjai, biztosítástechnikai tartalékai és eszközei százalékában mérve.”

7. § (1) A 43/2015. Korm. rendelet 61. § (1) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az ebben a részben meghatározott)
„a) szabályok a  kisbiztosítók szavatolótőkéjének és számviteli biztosítástechnikai tartalékainak képzésére, 
a tőkeszükségletének számítására vonatkoznak; továbbá”
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 (2) A 43/2015. Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A  biztosítónak és a  viszontbiztosítónak – ide nem értve a  kisbiztosítót – a  számviteli biztosítástechnikai 
tartalékok képzésére vonatkozó, e  részben meghatározott szabályokat az  éves beszámoló elkészítéséhez 
kapcsolódóan alkalmazni kell.”

8. §  A 43/2015. Korm. rendelet 62. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„62. § Számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülnek:
a) a meg nem szolgált díjak tartaléka,
b) a matematikai tartalékok, ezen belül
ba) az életbiztosítási díjtartalék,
bb) a betegségbiztosítási díjtartalék,
bc) a balesetbiztosítási járadéktartalék,
bd) a felelősségbiztosítási járadéktartalék,
c) a függőkár tartalékok, ezen belül
ca) a bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék),
cb) a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR),
d) az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék,
e) az eredménytől független díjvisszatérítési tartalék,
f ) a káringadozási tartalék,
g) a törlési tartalék,
h) a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartaléka,
i) az egyéb biztosítástechnikai tartalékok,
j) a nagykárok tartaléka.”

9. §  A 43/2015. Korm. rendelet 87. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A  21.  §-ban foglaltaktól eltérően az  alapvető szavatolótőke elemeket 2016. január 1-jétől legfeljebb 10 éven 
keresztül az első szintű szavatolótőke elemek közé kell sorolni, feltéve, hogy ezen elemeket:
a) 2016. január 1-je előtt bocsátották ki,
b) 2015. december 31-én fel lehet használni ahhoz, hogy a rendelkezésre álló szavatolótőke elérje a szavatolótőke 
legalább 50%-át, a 84. és 85. § szerinti rendelkezéseknek megfelelően és
c) másképpen nem sorolnák az első vagy a második szintre a 21. §-nak megfelelően.
(5) A 21. §-tól eltérve az alapvető szavatolótőke elemeket 2016. január 1-jétől legfeljebb 10 éven keresztül a második 
szintű szavatolótőke elemek közé kell sorolni, feltéve, hogy ezen elemeket:
a) 2016. január 1-je előtt bocsátották ki,
b) 2015. december 31-én fel lehet használni ahhoz, hogy a rendelkezésre álló szavatolótőke elérje a szavatolótőke 
legalább 25%-át, a 84. és 85. § szerinti rendelkezéseknek megfelelően.
(6) A  25.  §-tól, a  26.  § (2) és (3)  bekezdésétől, a  27.  § (2)  bekezdésétől, továbbá a  29. és 30.  §-tól eltérve 
a következőket kell alkalmazni:
a) 2017. december 31-ig a  kockázatkoncentráció részmodulnak és a  kamatréskockázati részmodulnak a  standard 
formulával összhangban történő számításakor ugyanazokat a standard paramétereket kell alkalmazni a tagállamok 
központi kormányzataival vagy központi bankjaival szemben, bármely más tagállam fizetőeszközében denominált 
és finanszírozott kitettségek vonatkozásában, mint amilyet a saját fizetőeszközükben denominált és finanszírozott 
kitettségek vonatkozásában alkalmaznának,
b) 2018-ban a  kockázatkoncentráció részmodulnak és a  kamatréskockázati részmodulnak a  standard formulával 
összhangban történő számításakor alkalmazott standard paramétereket 80%-kal kell csökkenteni a  tagállamok 
központi kormányzataival vagy központi bankjaival szemben, bármely más tagállam fizetőeszközében denominált 
és finanszírozott kitettségek vonatkozásában,
c) 2019-ben a  kockázatkoncentráció részmodulnak és a  kamatréskockázati részmodulnak a  standard formulával 
összhangban történő számításakor alkalmazott standard paramétereket 50%-kal kell csökkenteni a  tagállamok 
központi kormányzataival vagy központi bankjaival szembeni, bármely más tagállam fizetőeszközében denominált 
és finanszírozott kitettségek vonatkozásában,
d) 2020. január 1-jétől a  kockázatkoncentráció részmodulnak és a  kamatréskockázati részmodulnak a  standard 
formulával összhangban történő számításakor alkalmazott standard paramétereket nem kell csökkenteni 
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a tagállamok központi kormányzataival vagy központi bankjaival szemben, bármely más tagállam fizetőeszközében 
denominált és finanszírozott kitettségek vonatkozásában.”

10. §  A 43/2015. Korm. rendelet 94. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Hatályát veszti a
a) 2. § 14. pontja,
b) 92. §.”

11. §  A 43/2015. Korm. rendelet 88.  § (5)  bekezdés c)  pontja a  „nem alkalmazandó” szövegrész helyett 
a „nem alkalmazható” szöveggel lép hatályba.

12. §  A 43/2015. Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. §  Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 14.  § (3)  bekezdésében a „Rendelet 8.  § 
(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Rendelet 9. § (2) bekezdése” szöveg lép.

14. §  Nem lép hatályba az  egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a  biztosítási tevékenységről 
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról szóló 46/2015. (III. 12.) 
Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése.

15. § (1) Hatályát veszti a  biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
a) 5. § (6) bekezdésében az „a nagy károk tartalékát,” szövegrész,
b) 1. számú melléklet FORRÁSOK (passzívák) cím C. Biztosítástechnikai tartalékok pont 6. Egyéb tartalékok pont 

a) alpontja,
c) 2. számú melléklet Az  eredménykimutatás előírt tagolása cím A) Nem életbiztosítási ágnál rész 

08. Egyéb tartalékok változása (±) pont a) alpontja,
d) 2. számú melléklet Az  eredménykimutatás előírt tagolása cím B) Életbiztosítási ágnál rész 

09. Egyéb tartalékok változása (±) pont a) alpontja.
 (2) Hatályát veszti a 43/2015. Korm. rendelet

a) 2. § 3. pontja,
b) 62. § j) pontja.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 15. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

17. §  Ez a rendelet
a) a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 

2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a  2003/71/EK és a  2009/138/EK irányelvnek, valamint az  1060/2009/EK, az  1094/2010/EU és az  1095/2010/EU 

rendeletnek az  európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és 
az  európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 295/2015. (X. 8.) Korm. rendelethez

A 43/2015. Korm. rendelet 1. melléklet 2–4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. A nem-életbiztosítástechnikai kockázati modul számítása
A 30. § (1) bekezdésében meghatározott nem-életbiztosítástechnikai kockázati modul számítási módja a következő:

ahol:
– Corri,j – jelöli a nem-életbiztosítási kockázat korrelációs paraméterét az i és j részmodulok esetében
– SCRi  – jelöli az „i” részmodult
– SCRj  – jelöli a „j” részmodult
– „i,j”  – jelenti, hogy a különböző tagok összege az „i” és a „j” összes lehetséges kombinációját lefedi

A számításban az SCRi és az SCRj a következőkkel helyettesítendő:
– SCR né díjazás és tartalék – jelöli a nem-életbiztosítási díjazási és tartalék kockázati részmodult
– SCR né katasztrófa  – jelöli a nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodult.

3. Az életbiztosítás-technikai kockázati modul számítása

A 31. § (1) bekezdésében meghatározott életbiztosítás-technikai kockázati modul számítási módja a következő:

ahol:
– Corri,j – jelöli az életbiztosítási kockázat korrelációs paraméterét az i és j részmodulok esetében
– SCRi  – jelöli az „i” részmodult
– SCRj  – jelöli a „j” részmodult
– „i,j”  – jelenti, hogy a különböző tagok összege az „i” és a „j” összes lehetséges kombinációját lefedi

A számításban az SCRi és az SCRj a következőkkel helyettesítendő:
– SCR halandóság – jelöli a halandósági kockázati részmodult
– SCR hosszú élet – jelöli a hosszú élet kockázati részmodult
– SCR rokkantság – jelöli a rokkantsági-betegségi kockázati részmodult
– SCR élet költség – jelöli az életbiztosítási költségkockázati részmodult
– SCR felülvizsgálat – jelöli a felülvizsgálati kockázati részmodult
– SCR törlés – jelöli a törlési kockázati részmodult
– SCR élet katasztrófa – jelöli az életbiztosítási katasztrófakockázati részmodult

4. A piaci kockázati modul számítása

A 33. § (1) bekezdésében meghatározott piaci kockázati modul számítási módja a következő:

ahol:
– Corri,j – jelöli a piaci kockázat korrelációs paraméterét az i és j részmodulok esetében
– SCRi  – jelöli az „i” részmodult
– SCRj  – jelöli a „j” részmodult
– „i,j”  – jelenti, hogy a különböző tagok összege az „i” és a „j” összes lehetséges kombinációját lefedi

A számításban az SCRi és az SCRj a következőkkel helyettesítendő:
– SCR kamatláb – jelöli a kamatlábkockázati részmodult
– SCR részvény – jelöli a részvénypiaci kockázati részmodult
– SCR ingatlan – jelöli az ingatlanpiaci kockázati részmodult
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– SCR kamatrés – jelöli a kamatréskockázati részmodult
– SCR koncentráció – jelöli a piaci kockázatkoncentráció részmodult
– SCR deviza – jelöli a devizaárfolyam-kockázati részmodult”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 146. szám 20285

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 60/2015. (X. 8.) FM rendelete
a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, 
továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) 
FVM rendelet módosításáról

A szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004.  évi XVIII.  törvény 57.  § (1)  bekezdés b), e), g), h), i) és m)  pontjában, 
valamint a  hegyközségekről szóló 2012.  évi CCXIX.  törvény 61.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 
a  borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 1. § d) pontja a következő 3. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
egyéb fogalmak:)
„3. borászati termék nyilvántartása: a Btv. 19. § (1) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás.”

2. §  A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) A  gazdasági aktában termőként nyilvántartott ültetvény esetében az  adatszolgáltatónak a  szüret 
elmaradásának okát a  szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybírónak a  szüret elmaradását okozó káresemény 
bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a  továbbiakban: 
HNT) honlapján közzétett, legalább a  termelő nevét, címét, a  gazdasági akta számát, az  ültetvény helyrajzi 
számát a  település megnevezésével, az  érintett ültetvény méretét, a  szüret elmaradását okozó káresemény 
megnevezését és feltételezhető időpontját, valamint a  káresemény bekövetkeztét alátámasztó, a  bejelentéshez 
mellékelt dokumentumok megnevezését tartalmazó nyomtatványon. Lopás esetén a bejelentéshez mellékelni kell 
a feljelentés másolatát.
(2) Az  ültetvény helye szerint illetékes hegybíró az  (1)  bekezdésben meghatározott bejelentést nyilvántartásában 
rögzíti.
(3) A HNT kockázatelemzés alapján elrendeli ezen ültetvények legalább 5%-ának ellenőrzését.”

3. § (1) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 13. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  szőlő származási bizonyítvány iránti kérelmeket a  szüret befejezését követően, legkésőbb november 30-ig 
kell benyújtani a  borszőlő ültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró részére. November 30. utáni szüret esetén 
a kérelmet a szüret befejezését követő 8 napon belül kell benyújtani. A szőlő származási bizonyítványának kiadását 
a  HEGYIR-ben nyilvántartott ültetvényhasználó kérelmezi postai vagy személyes úton a  HNT által rendszeresített 
és a  HNT honlapján közzétett nyomtatványon vagy elektronikus úton a  HNT honlapján közzétett módon. A  szőlő 
származási bizonyítvány iránti kérelmen legalább a 8. számú melléklet szerinti adatokat kell megadni.
(2) A  szőlő származási bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell a  mérlegjegyet, a  felvásárlási jegyet vagy 
átvételi elismervényt vagy ezek másolatát, vagy a kérelem aláírásával nyilatkozni kell a saját feldolgozásról.
(3) A  szőlő származási bizonyítványát a  9.  számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni, és a  kérelemtől 
függően papír alapon vagy elektronikusan kell kiadni. A  papír alapon kiadott példányok közül az  első, eredeti 
példány a  feldolgozóé. A  második példányt abban az  esetben kell kiadni a  termelő részére, amennyiben az  nem 
azonos a  feldolgozóval. A  borászati termék nyilvántartáshoz a  szőlő származási bizonyítvány másolata is 
mellékelhető.
(4) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
80.  § (3)  bekezdése szerinti adómentes bor (a  továbbiakban: adómentes bor) előállításához szükséges szőlő 
származási bizonyítvány papír alapon történő kiadása esetén annak csak a  második példányát kell kiadni, az  első 
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példány a  hegybírónál marad. A  második példány a  vonatkozó adómentességi feltételek teljesülésének és 
az adómentes bor előállítására felhasznált szőlő igazolására szolgál.
(5) A  szőlő származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az  azt kiállító hegybíró részére kell 
bejelenteni, aki ennek tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A  bejelentés alapján a  hegybíró a  HEGYIR-ben rögzített 
adatok alapján a  szőlő származási bizonyítvány másodpéldányát adja ki. A  szőlő származási bizonyítvány 
másodpéldányának megjegyzés rovatában kötelező feltüntetni a  másodpéldány kiállításának az  okát. 
A másodpéldány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel.”

 (2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  szőlő származási bizonyítvánnyal rendelkező szőlő további értékesítése esetén az  (1)  bekezdés szerint 
benyújtott kérelem alapján a  hegybíró a  szőlő származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton 
kiadott szőlő származási bizonyítvány esetén annak visszavonását – követően új szőlő származási bizonyítványt 
állít ki. Az  új szőlő származási bizonyítványt a  szőlőt felvásárlónak kell kiadni, a  bevont vagy visszavont szőlő 
származási bizonyítvány számának a feltüntetésével. Amennyiben a szőlő felvásárló, a szőlőfajta, az eredetvédelmi 
és a  termékkategória is megegyezik, egy szőlő származási bizonyítványt kell kiadni. A  szőlő további feldolgozása 
esetén az  új származási bizonyítványt – az  előző származási bizonyítvány bevonásával, illetve visszavonásával 
egyidejűleg – az  ültetvény helye szerint illetékes hegybíró adja ki, a  kérelemtől függően papír alapon vagy 
elektronikusan.”

4. §  A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) Amennyiben a  szüretelt szőlő ugyanabból a  hegyközségből származik, és a  szőlőt a  kérelmező 
a  szőlőével megegyező eredetvédelmi kategóriájú borászati termék készítésére maga dolgozza fel vagy 
bérfeldolgozás keretében dolgozza fel, a szőlő és az első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelmet 
a 8/A. számú melléklet szerinti formában összevontan is be lehet nyújtani. A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem 
alapján a  szőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró a  9/A.  számú melléklet szerinti összevont szőlő és első 
borászati termék származási bizonyítványt állítja ki.
(2) A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem november 30-ig nyújtható be.
(3) Az összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt a  továbbiakban az első borászati termék 
származási bizonyítványra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.”

5. § (1) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  borászati termék származási bizonyítvány kiadását a  hegybíró által nyilvántartott, gazdasági aktaszámmal 
rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi 
személyesen, postai úton a  HNT által rendszeresített és a  HNT honlapján közzétett nyomtatványon vagy 
elektronikus úton a  HNT honlapján közzétett módon. A  nyomtatványon a  kérelmezőnek legalább a  10.  számú 
melléklet szerinti adatokat kell megadnia.”

 (2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  első borászati termék származási bizonyítvány kiadásával egyidejűleg a  kiadott szőlő származási 
bizonyítványt be kell vonni, illetve elektronikus úton kiadott származási bizonyítvány esetén vissza kell vonni.”

 (3) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A  borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel további feldolgozása esetén 
az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a feldolgozás helye szerint illetékes hegybíró a borászati termék 
származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott borászati termék származási bizonyítvány 
esetén annak visszavonását – követően a borászati termék további feldolgozásának megfelelően új borászati termék 
származási bizonyítványt állít ki. A kiadott borászati termék származási bizonyítványokban rögzített bormennyiséget 
a borászati termék nyilvántartás érintett borászati termék tételre vonatkozó részének másolata alapján kell rögzíteni. 
A borászati termék származási bizonyítványt a hegybíró csak abban az esetben adhatja ki, amennyiben a származási 
bizonyítvány kérelemhez melléklet borászati termék nyilvántartás-másolat alkalmas a tétel azonosítására.
(9) Amennyiben a  borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati termék tételt több borászati 
termék tételre bontják meg, abban az  esetben az  (1)  bekezdés szerint benyújtott kérelmek alapján a  hegybíró 
a borászati termék származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott borászati termék származási 
bizonyítvány esetén annak visszavonását – követően borászati termék tételenként új borászati termék származási 
bizonyítványt állít ki és azon feltünteti a bevont, illetve visszavont borászati termék származási bizonyítvány számát. 
A  tételenként kiadott borászati termék származási bizonyítványok adattartalmának meg kell egyeznie a  bevont, 
illetve visszavont származási bizonyítványon szereplő, a borászati terméket meghatározó adatokkal. A  tételenként 
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kiadott borászati termék származási bizonyítványokban rögzített, összegzett mennyiség – a  technológiai 
veszteségtől, a keletkezett borseprőtől, valamint a felhasznált tirázs és expedíciós likőrtől eltekintve – nem térhet el 
a bevont, illetve visszavont származási bizonyítványon szereplő mennyiségtől.”

6. §  A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  borászati termék származási bizonyítványát a  hegybíró a  11.  számú melléklet szerinti tartalommal adja ki. 
A  borászati termék származási bizonyítványon csak a  HEGYIR-ben rögzített adatok szerepelhetnek. A  borászati 
termék származási bizonyítvány elektronikusan is kiadható.
(2) Borászati termék származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az  azt kiállító hegybíró részére 
kell bejelenteni, aki ennek tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített 
adatok alapján új sorszámú borászati termék származási bizonyítványt állít ki. Az  új borászati termék származási 
bizonyítvány megjegyzés rovatában kötelező feltüntetni a régi származási bizonyítvány számát és az új bizonyítvány 
kiállításának az okát. Az új borászati termék származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel. 
Az elveszett vagy megsemmisült származási bizonyítványokat a hegybíró azonosító szám alapján érvényteleníti, és 
az érvénytelenítésről a borászati hatóságot minden hónap 10-éig értesíti.”

7. §  A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  HNT a  gazdasági aktából a  FÖMI számára minden év szeptember 5-ig a  VINGIS-ben való rögzítés céljából 
a  szőlőültetvényekre vonatkozó, az  adott év július 31-i állapotnak megfelelő adatokat továbbítja, a  2.  számú 
melléklet A, B, C része szerinti adattartalommal. Ez alapján a FÖMI létrehozza az ültetvények határait jelölő fedvényt, 
melynek pontosítását a 24. § szerint végzi el.”

8. §  A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  FN-borászati termékek esetében a  forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a  borászati hatóság 
a 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mintákat használja fel.”

9. § (1) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a) az 1. melléklet szerinti 8/A. számú melléklettel,
b) a 2. melléklet szerinti 9/A. számú melléklettel
egészül ki.

 (2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

10. § (1) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a) 1.  § c)  pont 11.  alpontjában a „pincekönyvben” szövegrész helyébe a „borászati termék nyilvántartásában” 

szöveg,
b) 6. § (5) bekezdésében a „pincekönyvének” szövegrész helyébe a „borászati termék nyilvántartásának” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdésében, 4. számú mellékletben foglalt „Szüreti jelentés” című táblázat H és I oszlop 2. sorában, 

10.  számú melléklet „A” részében foglalt „1. A  borászati termék jellemzői” című táblázat B:18 mezőjében, 
10.  számú melléklet „A” részében foglalt „2. A  borászati termék eredete” című táblázat E:1 mezőjében, 
11.  számú melléklet „A. Készletigazolás céljából kiadott bor származási bizonyítvány” című táblázat D:18 
mezőjében, 11.  számú melléklet „B. Másik GA számmal rendelkező hegyközségi tag borászati üzemébe 
történő átszállítás céljából kiadott borászati termék származási bizonyítvány” című táblázat D:18 mezőjében, 
11. számú melléklet „C. Forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadott bor származási bizonyítvány” 
című táblázat D:24 mezőjében a „pincekönyv” szövegrész helyébe a „borászati termék nyilvántartás” szöveg,

d) 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „pincekönyvnek a” szövegrész helyébe a „borászati termék nyilvántartás” 
szöveg,

e) 50. § nyitó szövegrészében a „pincekönyvvel” szövegrész helyébe a „borászati termék nyilvántartással” szöveg,
f ) 50. § c) pontjában a „pincekönyvi” szövegrész helyébe a „borászati termék nyilvántartása szerinti” szöveg,
g) 8. és 9. számú mellékletében, 10. számú melléklet „B” részében foglalt 3. „A borászati termék címkéjén jelölni 

kívánt kifejezések” című részben a „Pincekönyv” szövegrész helyébe a „Borászati termék nyilvántartás” szöveg
lép.

 (2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a „Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT)” 
szövegrész helyébe a „HNT” szöveg lép.
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 (3) A  127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „első (biztonsági jellel ellátott)” szövegrész 
helyébe az „egy” szöveg lép.

 (4) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a) 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 39/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „bortételre” szövegrész helyébe 

a „borászati termék tételre” szöveg,
b) 14.  § (7)  bekezdésében, 39.  § (5)  bekezdésben a „bortételenként” szövegrész helyébe a „borászati termék 

tételenként” szöveg,
c) 14.  § (10)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdésében, 39/A.  §-t megelőző címben, 39/A.  § (1)  bekezdés nyitó 

szövegrészében, 39/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 39/A.  § (4)  bekezdésében, 4.  számú mellékletében, 
13. számú mellékletében, 14. számú mellékletében a „bortétel” szövegrész helyébe a „borászati termék tétel” 
szöveg,

d) 39/A. § (3) bekezdésében a „bortételről” szövegrész helyébe a „borászati termék tételről” szöveg
lép.

 (5) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a) 7.  § (5)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 14.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 

14.  § (4a)  bekezdésében, 14.  § (6), (7) és (10)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdésében, 18.  §-ában, 19.  § 
(2)  bekezdésében, 20.  § (1) és (4)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében, 31.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 
34.  § (1) és (7)  bekezdésében, 38.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 39.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és 
(3)  bekezdésében, 39/A.  § (4)  bekezdésében, 41/A.  §-ában, 10.  számú mellékletében, 11.  számú 
mellékletében a „bor származási” szövegrész helyébe a „borászati termék származási” szöveg,

b) 14.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 10.  számú mellékletében és 11.  számú mellékletében 
a „Bor származási” szövegrész helyébe a „Borászati termék származási” szöveg,

c) Első Rész III. fejezet címében a „BOR SZÁRMAZÁSI” szövegrész helyébe a „BORÁSZATI TERMÉK SZÁRMAZÁSI” 
szöveg

lép.
 (6) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a) 1. számú melléklet 1–22. pontjában a „termékleírásban” szövegrész helyébe a „termékleírásában” szöveg,s
b) 5. számú mellékletében foglalt táblázat

ba) B:3 mezőjében a „fehér” szövegrész helyébe a „fehér (hl)” szöveg,
bb) C:3 mezőjében a „vörös/rozé” szövegrész helyébe a „vörös/rozé (hl)” szöveg,
bc) D:3 mezőjében a „fehér” szövegrész helyébe a „fehér (hl)” szöveg,
bd) E:3 mezőjében a „vörös/rozé” szövegrész helyébe a „vörös/rozé (hl)” szöveg,
be) F:2 mezőjében a „Mindösszesen (liter)” szövegrész helyébe a „Mindösszesen (hl)” szöveg

lép.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 2–6. §, a 9. § (1) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, valamint az 1. és a 2. melléklet 2016. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 60/2015. (X. 8.) FM rendelethez 
„8/A. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

8 
 

1. melléklet a …/2015. (….) FM rendelethez  
„8/A. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez 

 
Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelem 

(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró 
részére) 

 
Hegyközségi Tanács:  
Évjárat:  
Hegyközség neve:  
Termelő neve:   
Címe:   
GA száma:   

 
 
1. A borászati termék jellemzői 
 

 A B C 
1. 

A
 b

or
ás

za
ti 

te
rm

ék
 

termékkategóriája (kóddal)1  
2. 

tárolási helye (adóraktár száma): 
□ a termelő címével azonos 

3. □ egyéb: 
 

4. 
színe: 

□ fehér 
5. □ rozé 
6. □ vörös 
7. alkoholtartalmát növelték □ igen 
8. □ nem 
9. édesítése megtörtént □ igen 

10. □ nem 
11. savtartalmát növelték □ igen 
12. □ nem 
13. savtartalmát csökkentették □ igen 
14. □ nem 

15. mennyisége (hl – a borászati termék 
nyilvántartás szerint)  
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2. A felhasznált szőlő jellemzői 
 A B C D E F G H I J 

1. 

Té
te

ls
zá

m
 

Termőterület 
 
 
 
 
 
 

Szüretelt szőlő 
Te

le
pü

lé
s 

irá
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sz
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a 

D
űl
ő 

Te
rü

le
t (

ha
) 

Hrsz.2 Fajta (kód) 

A
 s

zü
re

t m
ód

ja
 

K
: k

éz
i G

: g
ép

i 

P
ot

en
ci

ál
is

 a
lk

o-
ho

lta
rta

lo
m
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vo

l)  

Le
gm

ag
as

ab
b 

er
ed
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vé

de
lm

i 
ka

te
gó

ria
3  

Mennyiség 
[q]4 

2.              
3.              
4.              
5. ÖSSZESEN   

 
1 termékkategória-kódok: 
1 bor 
2 még erjedésben lévő újbor 
3 likőrbor 
4 pezsgő 
5 minőségi pezsgő 
6 illatos minőségi pezsgő 
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor 
8 gyöngyözőbor 

9 szén-dioxid hozzáadásával készült 
gyöngyözőbor 
10 szőlőmust 
11 részben erjedt szőlőmust 
12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt 
szőlőmust 
13 sűrített szőlőmust 
14 finomított szőlőmustsűrítmény 
15 szárított szőlőből készült bor 
16 túlérett szőlőből készült bor 
17 borecet 

2 Amennyiben a szüretelt szőlő: 
1. szüreti időpontja, 
2. származási helye (országa, település, dűlő), 
3. fajtája, 
4. potenciális alkoholtartalma, 
5. felhasználása, valamint 

az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben 
több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban 
 
3 a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása 
OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés 
OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés  

FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével 
E: egyéb 
 

4 Borászati termék nyilvántartás alapján 
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A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású termés a kérelemben feltüntetett 
ültetvényről származik és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel. 
 
Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott szüreti és termelési 
jelentés. A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre 
vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
 
Kelt: ________________________    
     Bizonyítványt kérelmező aláírása 
 
 
Az összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány nyomtatását kérem.  
A származási bizonyítvány ....., ....., ......, számú példányát átvettem. 
 
 
Kelt: ________________________    
     Bizonyítványt kérelmező aláírása” 
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2. melléklet a 60/2015. (X. 8.) FM rendelethez 
„9/A. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

11 
 

2. melléklet a …/2015. (….) FM rendelethez  
„9/A. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez 

 
Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány 

 
Példányszám:   Sorszám:  
Hegyközségi Tanács:   Hegyközség:  
Termelő neve:   Termelő GA száma:  
Termelő címe:    

 
1. A borászati termék adatai 
 
 A B C 

1. 

A
 b

or
ás

za
ti 

te
rm

ék
 

megnevezése:  
2. tárolási helye:  
3. termékkategóriája:  
4. színe:  
5. származási országa:  
6. évjárata:  
7. szőlőfajtája vagy fajtái:  
8. alkoholtartalmát növelték: igen/nem 
9. édesítése megtörtént: igen/nem 

10. savtartalmát növelték: igen/nem 
11. savtartalmát csökkentették: igen/nem 
12. összes alkoholtartalma (%vol)  
13. teljes mennyisége (hl)  
14. 

P
ot

en
ci

ál
i-

sa
n 

je
lö

lh
et
ő eredetmegjelölés és bortípus  

15. földrajzi jelzés és bortípus  
16. évjárat  
17. borszőlőfajta neve  

 
2. A borászati termék készítéséhez felhasznált szőlő adatai 
 

 A B C D E F G H I 
 

Té
te

ls
zá

m
 

Termőterület Szüretelt szőlő 

1. 
Szárma-

zási 
ország 

Te
le

pü
lé

s 

D
űl
ő 

Te
rü

le
t (

ha
) 

Hrsz. Fajta 

P
ot

en
ci

ál
is

 
al

ko
ho

lta
rta

lo
m

 (%
vo

l) 

Mennyiség [q]* 

2.           
3.           
4.           

5. ÖSSZES MENNYISÉG   
6. ÁTLAGOS POTENCIÁLIS ALKOHOLTARTALOM (%vol)    

 
* Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján. 
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Megjegyzés: 
 
A fenti tételre a ____________ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás céljából 
kiadtam és nyilvántartásba vettem. 
 
Kelt.:  _________________________________    
     P.H. Hegybíró aláírása” 
 
 
 
  

3. melléklet a 60/2015. (X. 8.) FM rendelethez 

A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 27–29. sorokkal egészül ki:

(A B C D E

Kifejezés
Borászati termékek, melyek 

címkéjén a kifejezés feltüntethető
Hagyományos kifejezés

A kifejezés használatának 

feltétele)

„27. védett eredetű bor, pezsgő, minőségi 
pezsgő, illatos minőségi 
pezsgő, gyöngyözőbor, 
szén-dioxid 
hozzáadásával készült 
gyöngyözőbor (OEM)

igen Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés 
kifejezés helyett 
használható a vonatkozó 
termékleírás szerint, 
kiegészítve a borászati 
termék kategóriájának 
nevével.

28. minőségi bor bor (OEM) igen Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés 
kifejezés helyett 
használható a 2012. 
augusztus 1-jét 
megelőző szüretből 
származó borokon.

29. tájbor bor (OFJ) igen Az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés kifejezés 
helyett használható a 
vonatkozó termékleírás 
szerint.

”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 60/2015. (X. 8.)  NFM rendelete
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 27.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet XLIII. Az  állami 

vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet (a  továbbiakban: költségvetési fejezet), 2. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások címbe sorolt központi kezelésű előirányzatokra és

b) az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 
a költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzatokra

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. §  Az előirányzatoknak az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdése szerinti 
felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. §  Az e  rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e  rendelet hatálybalépését 
megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által 
tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 60/2015. (X. 8.)  NFM rendelethez
	  

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

1 Áht. azonosító Cím-név
Al-
cím-
név

Jogcímcsop. név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja
Visszafizetés 
határideje

Biztosíték Kezelő szerv
Lebo-
nyolító 
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott 
költségvetési támogatás közreműködő 
szervezete

2
3
4

5 329628

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 
által végrehajtott 
ingatlanvásárlások és ingatlan 
beruházások

Az előirányzat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: a NET Zrt.) részére  szolgál forrásul a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni 
nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben (a továbbiakban: a NET törvény) meghatározott 
ingatlanvásárlási feladatokhoz. 

NET Zrt. 
Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által a NET Zrt.-vel 
kötött támogatási szerződés szerint benyújtott elszámolás 
elfogadásának útján történik

- Teljesítésarányosan -

Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdése 
szerinti biztosíték

Az előirányzat kezelője a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.).

- -

6 329639
Az MNV Zrt. ingatlan-
beruházásai, 
ingatlanvásárlásai

Az előirányzat ingatlanoknak az állam részére történő megvásárlását, létesítését, illetve állam tulajdonában álló ingatlanok felújítását szolgálja. Minden kiadást 
itt kell elszámolni, amely az ingatlan megszerzéséhez, létesítéséhez, felújításához kapcsolódik, így különösen a vételárat, a kapcsolódó tervezési, terv-ellenőri, 
lebonyolítói, szakértői jellegű és régészeti munkák kiadásait. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, beruházási 
szállítók, kapcsolódó szolgáltatások nyújtói.

- -
Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói 
számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

- - MNV Zrt. - -

7 331217
Ferencvárosi labdarúgó 
stadion fejlesztése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztésének projektjéhez 
kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, beruházási 
szállítók, kapcsolódó szolgáltatások nyújtói.

- -
Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói 
számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

- - MNV Zrt. - -

8 351506

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

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a FINA Úszó-, Vizilabda-, Műugró, Műúszó és Nyiltvízi 
Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztési projektjeihez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított 
általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, 
szolgáltatás igénybevételével, személyi jellegű juttatásokkal 
érintett szerződéses partnerek,  gazdasági társaságok.

- -
Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói 
számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

- - MNV Zrt. - -

9 278345
Az előirányzat az ingatlannak nem minősülő, egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak valamint készletek megszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra szolgál. A 
kiadások között kell elszámolni így különösen, de nem kizárólagosan ingóságok, gépek berendezések, műkincsek, tenyészállatok vételárát, 
követelésvásárlások ráfordításait. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, beruházási 
szállítók, kapcsolódó szolgáltatások nyújtói.

- -
Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói 
számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

- - MNV Zrt. - -

10

11 296335
Részesedésvásárlás, 
tőkeemelés, pótbefizetés

Az előirányzat gazdasági társaság részesedésének megszerzéséhez, alapításához, a gazdasági társaságban az állam nevében végrehajtott készpénzes 
tőkeemelésére, illetve törvényben szabályozott pótbefizetésére szolgál. A kiadás elszámolása független attól, hogy a részesedés befektetett vagy  
forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, az állam 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

-
Szerződések, megállapodások alapján, illetve 
tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

pótbefizetés esetén a 
szerződés szerint

- MNV Zrt. - -

12 348339
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 
tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kifizetések

Az  előirányzat a NET Zrt. által az állam nevében megvalósított gazdasági társasági részesedés megszerzéséhez, alapításához, a gazdasági társaságban 
végrehajtott készpénzes tőkeemeléséhez, illetve törvényben szabályozott pótbefizetéséhez nyújt fedezetet. A kiadás elszámolása független attól, hogy a 
részesedés befektetett-, vagy  forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, az állam 
tulajdonában, a NET Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt 
lévő gazdasági társaságok.

-
Szerződések, megállapodások alapján, illetve 
tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

pótbefizetés esetén a 
szerződés szerint

- MNV Zrt. - -

13 343606 Az MVM Zrt. tőkeemelése Az előirányzat az államnak az MVM Zrt.-ben meglévő tulajdoni részesedésének növelését célozza. MVM Zrt. - Tőkeemelés - - MNV Zrt. - -

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, 
szolgáltatás igénybevételével, személyi jellegű juttatásokkal 
érintett szerződéses partnerek, az állam tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok.

Szerződések, benyújtott szállítói számlák, egyéb 
dokumentumok alapján, illetve részben/egészben EU 
támogatásból megvalósult beruházások, felújítások 
esetén a támogatott összegnek a támogatást folyósító 
szerv által történő közvetlen szállítói kifizetése

- - - -

100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság. Támogatási szerződés alapján

A támogatási szerződés alapján az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
51. § (1)  bekezdése szerint egy összegben vagy 
részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan 
történhet

Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdése 
szerinti biztosíték

15 303280

Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó önrészek kifizetésére nyújt fedezetet. A pályázatok kedvezményezettje lehet az MNV Zrt., valamint 
a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság is. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok esetében az önrész biztosítása támogatás 
formájában valósul meg. Az EU 100%-os intenzitású projektek előfinanszírozása szintén erről az előirányzatról történhet. Ezekben az esetekben az éven belüli 
visszatérülések elszámolását a jogcímen belül kell végrehajtani. 

A pályázattal érintett szerződéses partnerek, az állam 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés alapján
előleg nyújtása 
lehetséges

Egy összegben, vagy részletkeben 
(teljesítményarányosan)

-

Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdése 
szerinti biztosíték

MNV Zrt. - -

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, 
szolgáltatás igénybevételével, személyi jellegű juttatásokkal 
érintett szerződéses partnerek, az állam tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok.

Szerződések, benyújtott szállítói számlák, egyéb 
dokumentumok alapján, illetve részben/egészben EU 
támogatásból megvalósult beruházások, felújítások 
esetén a támogatott összegnek a támogatást folyósító 
szerv által történő közvetlen szállítói kifizetése egy 
összegben

- - - -

 A Nemzeti Lovarda fejlesztését lebonyolító 100%-os állami 
tulajdonú gazdasági társaság. 

Támogatási szerződés alapján
előleg nyújtása 
lehetséges

Egy összegben

Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdése 
szerinti biztosíték

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, 
szolgáltatás igénybevételével, személyi jellegű juttatásokkal 
érintett szerződéses partnerek, az állam tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok.

előleg nyújtása 
lehetséges

Szerződések, benyújtott szállítói számlák, egyéb 
dokumentumok alapján, illetve részben/egészben EU 
támogatásból megvalósult beruházások, felújítások 
esetén a támogatott összegnek a támogatást folyósító 
szerv által történő közvetlen szállítói kifizetése,

- - - -

Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett 
kiállítási központ létrehozását lebonyolító 100%-os állami 
tulajdonú gazdasági társaság.

Támogatási szerződés alapján
előleg nyújtása 
lehetséges

 Egy összegben, vagy részletekben 
(teljesítményarányosan)

Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdése 
szerinti biztosíték

18 351028 Az előirányzat a 2015. évben az Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztésével kapcsolatos kiadásokra szolgál. NÚSZ Zrt. - Szerződésben foglaltak szerint - - MNV Zrt. - -
19
20

21 278412
Üzemeltetés, fenntartás, 
karbantartás, javítás

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek az állam tulajdonában, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által 
bérelt ingatlan vagyonelemek üzemeltetésével fenntartásával kapcsolatosak és olyan ráfordításokra, melyek beruházásként nem vehetők figyelembe, nem 
aktiválhatók az érintett ingatlanra. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek. - - Szerződések alapján szállítói számlák kiegyenlítése - - MNV Zrt. - -

22 278423 Ingatlanok őrzése
Az előirányzat az MNV Zrt. portfóliójába tartozó közvetlen kezelésben lévő, illetve bérelt ingatlan vagyonelemek vagyonvédelmével, őrzésvédelmével 
kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek. - - Szerződések alapján szállítói számlák kiegyenlítése - - MNV Zrt. - -

23 334240
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 
által kezelt ingatlanok 
fenntartása, karbantartása

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek a NET Zrt. által a NET törvény alapján megvásárolt ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával 
kapcsolatosak és olyan ráfordítások, melyek beruházásként nem vehetők figyelembe, nem aktiválhatók az érintett ingatlanra. 

NET Zrt. - -

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által a NET 
Zrt.-vel kötött támogatási szerződés útján történik, 
amely támogatás felhasználásáról a NET Zrt. a 
tárgyévet követő év január 31-éig számol el. 
Részletekben (időarányosan)

- - MNV Zrt. - -

24 278434

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódnak és más előirányzati jogcímhez nem 
kapcsolhatók. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan az MNV Zrt. által bérelt ingatlanok bérleti díjai, üzemeltetési jogok megváltásának kiadásai, az 
állami örökléssel kapcsolatos kiadások, egyes kártérítési, kártalanítási kiadások. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is 
kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, 
hatóságok, hivatali szervezetek.

- - Szerződés, megállapodás, hatósági előírás alapján - - MNV Zrt. - -

25

26 296357
Az MNV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések

Az előirányzat az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok támogatását szolgálja. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok költségeinek megtérítése.

Az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok.
Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter jóváhagyása esetén a Támogatási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása 
lehetséges

Egy összegben -
ingatlan és ingó jelzálog, 
bankszámlákra vonatkozó beszedési 
megbízás, árbevétel-engedményezés

MNV Zrt. - -

Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

14 343651

Az előirányzat a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósítását, a kiállítást követő lebontását, majd Szombathelyen történő újbóli 
felállítását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújthat a beruházást lebonyolító 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság támogatására, tőkeemelésére, az 
MNV Zrt. saját beruházási kiadásaira, beleértve az ingatlanok beszerzését, létesítését, felújításukat, a kapcsolódó tervezési, terv-ellenőri, lebonyolítói, 
szakértői jellegű és régészeti munkák kiadásait, továbbá a Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos személyi juttatásokat, a 
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót, dologi kiadásokat. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is 
kapcsolódhat.

17 344717

16 343995

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar 
pavilonjának megvalósításával kapcsolatos 
kiadások

Európai uniós pályázatokhoz önrész biztosítása

Egyéb vagyonkezelési kiadások

Állami tulajdonú társaságok támogatása

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által 
ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos 
kiadások

Az előirányzat a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadásokat szogálja. Az előirányzat 
fedezetet nyújthat a beruházást lebonyolító 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság támogatására, tőkeemelésére, az MNV Zrt. saját beruházási 
kiadásaira, beleértve az ingatlanok beszerzését, létesítését, felújításukat, a kapcsolódó tervezési, terv-ellenőri, lebonyolítói, szakértői jellegű és régészeti 
munkák kiadásait, továbbá a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások kapcsolatos személyi 
juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót, dologi kiadásokat. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi 
adófizetés is kapcsolódhat.

MNV Zrt.

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos 
kiadások

Az előirányzat a Nemzeti Lovarda fejlesztését szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújthat a beruházást lebonyolító 100%-os állami tulajdonú gazdasági 
társaság támogatására, tőkeemelésére, az MNV Zrt. saját beruházási kiadásaira, beleértve az ingatlanok beszerzését, létesítését, felújításukat, a kapcsolódó 
tervezési, terv-ellenőri, lebonyolítói, szakértői jellegű és régészeti munkák kiadásait, továbbá a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos személyi 
juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót, dologi kiadásokat. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi 
adófizetés is kapcsolódhat.

   gy  p     j    g   y     

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

Egyéb eszközök vásárlása

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
 Felhalmozási jellegű kiadások

MNV Zrt.

MNV Zrt.
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1 Áht. azonosító Cím-név
Al-
cím-
név

Jogcímcsop. név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja
Visszafizetés 
határideje

Biztosíték Kezelő szerv
Lebo-
nyolító 
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott 
költségvetési támogatás közreműködő 
szervezete

    
27 330017

A Magyar Nemzeti Filmalap 
Zrt. támogatása

Az előirányzat a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatására szolgál (elsősorban, de nem kizárólagosan a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben 
meghatározott feladatainak ellátására).  

Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.
Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter jóváhagyása esetén a Támogatási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása 
lehetséges

Részletekben (időarányosan) -
bankszámlákra vonatkozó beszedési 
megbízás

MNV Zrt. - -

28

29 278467
Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei (elsősorban, de nem kizárólagosan: állami tulajdonú társaságok, vagyonelemek értékesítése) 
következményeként terhelő - jótállás és szavatosság címén - fizetési kötelezettségek forrását biztosítja. 

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek. - - Megállapodás alapján - - MNV Zrt. - -

30 278478
Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei (elsősorban, de nem kizárólagosan: állami tulajdonú társaságok, vagyonelemek értékesítése) 
következményeként terhelő - kezesi felelősségvállalásból eredő - fizetési kötelezettségek forrásául szolgál.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek. - - Megállapodás alapján - - MNV Zrt. - -

31 278489
Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei (elsősorban, de nem kizárólagosan: állami tulajdonú társaságok, vagyonelemek értékesítése) 
következményeként terhelő - konszernfelelősségből eredő - fizetési kötelezettségek forrásául szolgál. 

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek. - - Megállapodás alapján - - MNV Zrt. - -

32 278501
Az előirányzat az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek teljesítését szolgálja. A környezetvédelmi programokból, 
hatósági előírásokból adódó kötelezettségeket éves környezetvédelmi terv alapján kell meghatározni.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, 
hatóságok, többségi állami tulajdoni részesedéssel 
rendelkező gazdasági társaságok.

- -
Támogatási szerződés, egyéb szerződés, megállapodás, 
hatósági előírás alapján

- - MNV Zrt. - -

33 278512
Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként - bírósági döntés alapján - terhelő fizetési kötelezettségek forrásául 
szolgál. Az államot elmarasztaló bírósági ítéletekben meghatározott kifizetendő összegek, a kapcsolódó megítélt perköltségek, eljárási díjak kifizetésére nyújt 
fedezetet. 

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek. - - Megállapodás, bírósági kötelezés alapján - - MNV Zrt. - -

34 278523
Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként terhelő fizetési kötelezettségek forrásául szolgál, melyek nem sorolhatók 
be a jogcímcsoport más jogcímei alá. 

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek. - - Megállapodás, szerződés alapján - - MNV Zrt. - -

35

36
Kárpótlási jegyek 
életjáradékra váltása

37
38

39 296413
Az MNV Zrt. 
tevékenységével kapcsolatos 
restitúciós perek kiadásai

Az előirányzat az állam tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak eredeti tulajdonosainak történő visszaszolgáltatásával, restitúciójával kapcsolatosak, a 
vagyontárgyak tulajdonjogának vizsgálatára, a megindított eljárásokban az állam képviseletére nyújt fedezetet.  

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek. - - Szerződés, Megállapodás alapján - - MNV Zrt. - -

40 296424
Az MNV Zrt. 
tevékenységével 
kapcsolatos egyéb kiadások

Az előirányzat azon kifizetésekre szolgál, melyek az MNV Zrt. vagyonkezelői valamint tulajdonosi joggyakorlási tevékenysége során az egyes ügyletek 
előkészítésére, lebonyolítására irányulnak és azok a rábízott vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelem-csoportjaihoz köthetők. Ilyen 
kiadások különösen, de nem kizárólagosan az MNV Zrt. által foglalkoztatott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjai, az állami tulajdonú 
részvények kezelésével kapcsolatos kiadások, hirdetmények költségei, reklám és propaganda kiadások, vagyonértékelések, értékbecslések kiadásai, hatósági 
díjak. 

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, 
hatóságok, hivatali szervezetek.

- - Szerződés, Megállapodás alapján - - MNV Zrt. - -

41 278590 Az előirányzat az MNV Zrt. által indított hatósági eljárások díjainak kifizetésére szolgál. Hatóságok, hivatali szervezetek. - - Hatósági előírás alapján - - MNV Zrt. - -
42

43 296391
Az MNV Zrt. működésének 
támogatása

Az előirányzat az MNV Zrt. működési kiadásaira biztosít fedezetet. MNV Zrt. -
A kifizetést az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény rendelkezése alapján a Magyar Államkincstár 
havonta egyenlő részletekben utalja.

- -
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: 
NFM)

- -

44 278612
Az előirányzat az MNV Zrt. által az állam nevében kibocsátott tőkepiaci instrumentumokhoz kapcsolódó kamatfizetések, a kapcsolódó banki, letétkezelői 
költségek teljesítését szolgálja.  

A kötvények jogosultjai a tőkepiaci instrumentumok 
letétkezelőjén, a tőkepiaci tranzakcióban közreműködő 
teljesítési ügynökön keresztül. 

- - Szerződés, Megállapodás alapján - - MNV Zrt. - -

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, 
többségi állami tulajdoni részesedéssel rendelkező 
gazdasági társaságok.

- - Egyéb szerződés, megállapodás alapján, tőkeemelés - - - -

A programot megvalósító közreműködő szervezetek. Támogatási szerződés alapján

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy 
teljesítésarányosan történhet
   

Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdése 
szerinti biztosíték

46 334251 Az előirányzat célja a NET Zrt. működési kiadásainak, illetve a megszerzett ingatlanokkal kapcsolatos adminisztratív jellegű kiadásainak biztosítása.   NET Zrt. A NET Zrt. részére történő támogatásnyújtás
előleg nyújtása 
lehetséges

Részletekben (teljesítényarányos) - - MNV Zrt. - -

47 278645 Az előirányzat a fejezet év közben felmerülő, előre nem látható kiadásaira használható fel. - - -

Az előirányzat felhasználása fejezeten belüli 
átcsoportosítással történik a fejezeti tartalék 
törvényben meghatározott felhasználási szabályai 
szerint

- -  NFM - -

48 349162
Az előirányzat terhére kell elszámolni az MNV Zrt. által az állam nevében nyújtott tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő összegét a visszafizetés 
elmaradásának – így különösen a kölcsön, követelés elengedésének, beszámításának vagy tőkévé alakításának – időpontjában.

A tulajdonosi kölcsön adósa. -

A kifizetés az ügyletről szóló szerződés, tulajdonosi 
döntés vagy más, a kifizetés jogalapját megteremtő 
dokumentum alapján, finanszírozási számlával 
szemben kerül rendelkezésre bocsátásra.

- - MNV Zrt. - -

49 282045
Az előirányzat biztosítja az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettségek és levonásba helyezett tételeinek egyenlegéből 
meghatározott, az adóhatóság részére fizetendő összeget, valamint a térítésmentesen állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő ÁFA fizetési 
kötelezettséget. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) - - ÁFA bevallás alapján a NAV felé - - MNV Zrt. - -

Fejezeti tartalék

Tulajdonosi kölcsönök elszámolása

ÁFA elszámolás

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének 
támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb 
kiadások

Átváltoztatható kötvény kamatfizetése

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások

Kezesi felelősségből eredő kifizetések

Konszernfelelősség alapján történő kifizetések

Egyéb jogszabályból eredő kiadások

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 
környezetvédelmi feladatok finanszírozása

Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

Az előirányzat az állam kárpótlási jegyek életjáradékra váltásból adódó fizetési kötelezettségének forrásául szolgál. 

Az előirányzat az "Országleltár program" megvalósítását szolgálja. A kiadások között kerülnek elszámolásra a programot megvalósító közreműködő 
szervezetek támogatásai, a programhoz kapcsolódó vagyonelemek beszerzésével kapcsolatos kiadások is.   

MNV Zrt. - -- -Életjáradékra jogosultak köre. - -
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal 
kötött Megállapodás alapján

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

Egyéb szerződéses kötelezettségek

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

Eljárási költségek

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

278545

MNV Zrt.45 282256 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1728/2015. (X. 8.) Korm. határozata
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve meghirdetéséről

 1. A Kormány – az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról történő méltó megemlékezés érdekében – 
a 2016. évet az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévévé (a továbbiakban: Emlékév) nyilvánítja.

 2. Az Emlékév fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke, védnöke Wittner Mária.
 3. A Kormány az 1. pont szerinti cél megvalósítására a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 

és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező 
és tanácsadói tevékenységet végző szervként – 2015. október 23. napjától 2017. június 16. napjáig terjedő 
időtartamra Emlékbizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

 4. A Bizottság feladatkörében
a) javaslatot tesz az  1956-os forradalom és szabadságharc 60.  évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, 

rendezvények, ismeretterjesztő programok szervezése, emléktáblák és emlékhelyek létrehozása, 
emlékművek állítása, dokumentum-, ismeretterjesztő és játékfilm készítése, könyvkiadás, tudományos 
feldolgozások, kutatások, oktatási anyagok kiadása, nemzetközi vonatkozások feldolgozása – különös 
tekintettel az  1956-os forradalom és szabadságharc alatt tanúsított lengyel társadalmi szimpátiára és 
segítségnyújtásra – (a továbbiakban együtt: Programok) tekintetében a Kormány részére,

b) a Kormány Programokra vonatkozó döntésének megfelelően részt vesz
ba) a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen folytatott 1956-os forradalom és szabadságharc 

eseményeiben résztvevő, Magyarország függetlenségéért harcoló – Magyarországon vagy 
külföldön élő – hősök, valamint azon külföldi állampolgárok felkutatásában, akik az  1956-os 
forradalom és szabadságharc, illetve az  azt követő megtorlások idején a  szolidaritás jegyében 
– anyagi vagy természetbeni – támogatást nyújtottak a magyar nép számára, valamint

bb) azon személyek felkutatásában és nevük nyilvánosságra hozatalában, akik a szovjet megszállókkal 
együttműködésben az  1956-os forradalom és szabadságharc leverésében vagy az  azt követő 
megtorlásokban bármilyen szerepet játszottak,

c) a  Kormány Programokra vonatkozó döntésének megfelelően kapcsolatot tart az  érintett szervezetekkel 
a Programok megvalósításával kapcsolatban,

d) részt vesz a Programok megvalósításához szükséges feladatok végrehajtása összehangolásában,
e) a  Kormány Programokra vonatkozó döntésének megfelelően javaslatot tesz a  Programokra megállapított 

költségvetési források felhasználására.
 5. A Bizottság elnöke az emberi erőforrások minisztere, társelnöke az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve 

koordinálásáért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos).
 6. A Bizottság állandó tagja

a) az emberi erőforrások minisztere,
b) a belügyminiszter,
c) az igazságügyi miniszter,
d) a külgazdasági és külügyminiszter,
e) a honvédelmi miniszter és
f ) a Miniszterelnökség vezető miniszter
által delegált egy-egy állami vezető, valamint
g) a kormánybiztos és
h) a Bizottság külügyi feladatainak ellátására felkért személy.

 7. A Kormány felkéri
a) a Magyar Tudományos Akadémia elnökét,
b) a Magyar Művészeti Akadémia elnökét,
c) a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját,
d) a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökét,
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e) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét,
f ) az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatóját
a Bizottság állandó tagjának.

 8. A Bizottság állandó tagját eseti jelleggel a delegáló által kijelölt másik személy helyettesítheti.
 9. A Bizottság dönthet további tagok, szakértők meghívásáról. Szükség esetén a  Bizottság elnöke eseti jelleggel 

a Bizottság üléseire további személyek meghívásáról gondoskodhat.
 10. A Bizottság munkáját segíti a történész munkacsoport, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét 

őrző civil szervezetekből álló tanácsadó testület (a továbbiakban: tanácsadó testület).
 11. A Kormány felkéri

a) a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökét,
b) a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatóját,
c) a XX. Század Intézet főigazgatóját,
d) a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját,
e) az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatóját,
f ) a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokát
a történész munkacsoport tagjának.

 12. A Bizottság elnöke további, legfeljebb öt szakértőt kérhet fel a történész munkacsoportba.
 13. A Kormány felkéri

a) a Magyar Politikai Foglyok Szövetség elnökét,
b) a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnökét,
c) az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség elnökét,
d) az 56-os Szövetség elnökét,
e) az 1956-os Pesti Srác Alapítvány kuratóriumi elnökét,
f ) az 1956 Alapítvány kuratóriumi elnökét,
g) a Műegyetem – 1956 Alapítvány kuratóriumi elnökét,
h) az 1945–56 Közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége elnökét,
i) a Corvin-közi Bajtársi Közösség elnökét,
j) a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség elnökét,
k) az 1956-os Magyarok Világszövetsége elnökét,
l) a Recski Szövetség elnökét,
m) a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete elnökét,
hogy egy-egy állandó tagot delegáljon a tanácsadó testületbe.

 14. A Bizottság elnöke, társelnöke, állandó és eseti tagjai a Bizottságban, továbbá a  tanácsadó testület és a  történész 
munkacsoport tagjai a Bizottság számára végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek.

 15. A tanácsadó testület és a  történész munkacsoport tevékenységével kapcsolatos alapvető működési, szervezeti, 
hatásköri és ügyviteli szabályokat a Bizottság ügyrendje határozza meg.

 16. A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  kormánybiztost, hogy a  Bizottság állandó tagjainak, 
valamint a tanácsadó testület és a történész munkacsoport tagjainak meghívásáról gondoskodjanak.

Felelős: az emberi erőforrások minisztere 
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal
 17. A Kormány felkéri az  emberi erőforrások miniszterét és a  kormánybiztost, hogy gondoskodjanak a  Bizottság 

működési feltételeinek biztosításáról.
Felelős: az emberi erőforrások minisztere 

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

 18. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a kormánybiztost, hogy Bizottság javaslata alapján készítsék 
elő az  Emlékév keretében megvalósítandó Programokat részletesen bemutató előterjesztést, és gondoskodjanak 
az előterjesztésnek a Kormány részére történő benyújtásáról. Az előterjesztésben javaslatot kell tenni a Programok 
megvalósításához, valamint a Bizottság működéséhez és a kormánybiztos tevékenységének ellátásához szükséges 
források rendelkezésre állását biztosító intézkedésekre is.

Felelős: az emberi erőforrások minisztere 
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2015. december 15.
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 19. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1729/2015. (X. 8.) Korm. határozata
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről 
és feladatairól

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010.  évi XLIII.  törvény 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az  1956-os forradalom 
és szabadságharc 60.  évfordulójáról történő méltó megemlékezés érdekében – 2015. október 23. napjától  – 
dr.  Schmidt  Máriát az  1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztossá 
nevezi ki.

 2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) ellátja az  1956-os forradalom és szabadságharc 60.  évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, 

rendezvények, ismeretterjesztő programok (a  továbbiakban: Programok) tekintetében adódó hazai és 
nemzetközi koordinációs feladatokat,

b) koordinálja a  Programokhoz előirányzott közpénzek felhasználásával kapcsolatos döntés-előkészítő 
tevékenységet,

c) egyezteti a Programokat az érintett szervezetekkel,
d) kezdeményezi a Programok megvalósításához szükséges lépéseket, koordinálja a feladatok végrehajtását,
e) megszervezi és koordinálja az  1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve alkalmából létrehozott 

Emlékbizottság (a továbbiakban: Bizottság) működését,
f ) összehívja a  Bizottság munkáját segítő történész munkacsoportot és az  1956-os forradalom és 

szabadságharc emlékét őrző civil szervezetekből álló tanácsot, illetve koordinálja a munkájukat,
g) koncepciót dolgoz ki az  1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit feldolgozó és bemutató, 

a köznevelés rendszerében alkalmazható oktatási segédanyag kidolgozására,
h) a Bizottság elnökének egyedi megbízása alapján ellátja a Bizottság képviseletét.

 3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a) véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
b) részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

 4. A kormánybiztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere irányítja.
 5. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
 6. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához 

szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
 7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1730/2015. (X. 8.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú ingóságok Multinacionális Erők és Megfigyelők részére történő ingyenes tulajdonba 
adásáról

A Kormány, figyelemmel a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) között 
az  Egyiptomi Arab Köztársaság és Izrael állam közötti békeszerződés jegyzőkönyve alapján békefenntartói 
feladatokat ellátó MFO kötelékében történő magyar részvételről szóló megállapodás megszüntetéséről szóló 
52/2015. (III. 17.) Korm. rendeletre
a) dönt az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.  § (2)  bekezdés a)  pontja, valamint (3)  bekezdése 

alapján az  állam tulajdonában és a  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1.  melléklet szerinti 
vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról a Multinacionális Erők és Megfigyelők részére;

b) felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy az  átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a  kapcsolatot 
a kijelölt átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1730/2015. (X. 8.) Korm. határozathoz

A Multinacionális Erők és Megfigyelők részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő ingóságok jegyzéke 
készletazonosító és darabszám szerint

 1. Elektronikai szakanyag:
00999999992408 (2);
00348279100106 (3); 00409800057100 (10); 00409400002406 (4); 00403001121007 (1);
00999990850902 (1); 00406300009005 (1);
00403011000607 (1)

 2. Élelmezési szakanyag:
00521231170610 (2); 00513152540003 (6);
00521333442102 (4); 00521231170203 (2); 00521229198510 (2); 00521229198301 (2); 00521229198400 (2);
00995213431508 (4)

 3. Elhelyezési szakanyag:
00522391911004 (1);
00524222162201 (40); 00524222161610 (40)

 4. Egészségügyi szakanyag:
00225323151106 (1)

 5. Kiképzés-technikai szakanyag:
00999650034504 (1)

 6. Humán szakanyag:
00222222415904 (1); 00222222416000 (1)
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A Kormány 1731/2015. (X. 8.) Korm. határozata
a 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló  
1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: H.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1731/2015. (X. 8.) Korm. határozathoz

 1. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Fsz. Projekt kód A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja
Létszám (fő) legfeljebb]

„37. B258/15
amerikai–magyar kiképzési 

rendezvények 
MH ÖHP Németország/Magyarország I–IV. n. é. 700”

 2. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 50–51. sorral egészül ki:

[Fsz. Projekt kód A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja
Létszám (fő) legfeljebb]

„50. BALATON 2015 MH ÖHP Magyarország IV. n. é. 1000

51. amerikai OAR gyakorlat MH ÖHP Magyarország IV. n. é. 1000”
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A Kormány 1732/2015. (X. 8.) Korm. határozata
a Külső Határok Alap likviditási hiányának kezeléséről

A Kormány
 1. a Külső Határok Alapból megvalósuló európai uniós projektek finanszírozásához szükséges források biztosítása 

érdekében a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
17.  §-ában biztosított jogkörében eljárva, a  Kvtv. 4.  melléklet 3.  pontja alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIV.  Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Szolidaritási programok alcím, 4. Külső 
Határok Alap jogcímcsoport támogatási előirányzatának 1000,0 millió forint összeggel történő túllépését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a  belügyminisztert az  Európai Bizottság általi átutalást követően az  európai uniós támogatások bevételi 

elszámolására, a megnyitott előirányzat-felhasználási keret visszarendezésére a beérkező uniós források megfelelő 
előirányzaton, továbbá arra, hogy az  1.  pont szerinti előirányzat túllépés összegét ütemezetten, a  kifizetésekhez 
igazodva használja fel.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1733/2015. (X. 8.) Korm. határozata
a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi  
eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról szóló  
1060/2015. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő 
érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról szóló 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. b)–d) pontjai helyébe a következő szöveg lép:
[A Kormány
1. felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes 
zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszert (a továbbiakban: ösztönző rendszer) a következő alapelvek mentén 
alakítsák ki:]
„b) az ösztönző rendszer egységes elvárási és értékelési elveken nyugszik és célfeladat (a továbbiakban: célfeladat) 
formájában kerül meghatározásra az 1. mellékletnek megfelelően, azaz
ba) minden operatív program esetében a  tervezett vállalt kifizetés és a  tényleges kifizetés arányához 
(a továbbiakban: terv-tény arány) kötődik azzal, hogy 90%-os terv-tény arány teljesítése alatt nem történhet kifizetés 
az ösztönző rendszeren keresztül, vagy
bb) december 15-ig történő teljesítés mérése esetén 100%-os uniós forrásfelhasználás megvalósulásával;
c) a  célfeladat eredményes teljesítéséhez kapcsolódó céljuttatás (a  továbbiakban: céljuttatás) mértéke legfeljebb 
8 hónapi, a  célfeladatot teljesítő számára megállapított, a  d)  pontban meghatározott mérés időpontok szerinti 
illetménynek megfelelő összeg;
d) a  célfeladat teljesítésének mérése 2015-ben két, vagy az  érintett miniszter döntése alapján három alkalommal 
– május 31-én, az érintett miniszter döntése alapján szeptember 30-án is, ezt követően december 15-ig – történik 
a terv-tény arány teljesítése alapján;”

 2. A Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1733/2015. (X. 8.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozathoz

Ösztönző rendszer

 Minisztériumok és háttérszervezetek, amelyek 
irányító hatósági, közreműködő szervezeti és 

projekt-végrehajtási feladatokat látnak el

 Belügyminisztérium és a belügyminiszter 
irányítása, felügyelete alatti háttérintézmények

 Miniszterelnökség uniós forrásfelhasználás 
területén koordinációs feladatot ellátó szervezeti 

egységei*

 Célfeladat  az éves kifizetési cél mérési időszakához igazodó 
kifizetési célok 100%-os teljesítése vagy 100%-os 

forrásfelhasználás

 a projekt támogatási szerződésében rögzített 
ütemezés szerinti kifizetés, projektzárás

 NSRK kifizetési cél elérése vagy 100%-os 
forrásfelhasználás

 1. b) pont  
ba) alpontja szerinti 
célfeladat teljesítése 

(%)

 adható összes évi 
céljuttatás mértékének 

meghatározásához 
figyelembe vett 

megállapított illetmény 
(hónap)

 célfeladat 
teljesítése 

(%)

 adható összes évi 
céljuttatás mértékének 

meghatározásához 
figyelembe vett 

megállapított illetmény 
(hónap)

1. b) pont  
ba) alpontja szerinti 
célfeladat teljesítése 

(%)

 adható összes évi 
céljuttatás mértékének 

meghatározásához 
figyelembe vett 

megállapított illetmény 
(hónap)

  99–100  8  99–100  6  99–100  8

  90–98  4  95–98  3  90–98  4

  90 alatt  0  95 alatt  0  90 alatt  0

1. b) pont  
bb) alpontja szerinti 
célfeladat teljesítése

adható összes évi 
céljuttatás mértékének 

meghatározásához 
figyelembe vett 

megállapított illetmény 
(hónap)

1. b) pont  
bb) alpontja szerinti 
célfeladat teljesítése

adható összes évi 
céljuttatás mértékének 

meghatározásához 
figyelembe vett 

megállapított illetmény 
(hónap)

100% 8 100% 8

* A célfeladatot teljesítő számára megállapított illetmény alapján számított céljuttatás 30%-ához kapcsolódóan egyéni célkitűzést kell megállapítani.”
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A Kormány 1734/2015. (X. 8.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. Hatályukat vesztik a    2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, 
városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat 
7. pontjában az „a 2015.,” szövegrészek.

 2. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához 
kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1753/2014.  
(XII. 15.) Korm. határozat
a) 1. pont b)–e) alpontjában a „2015. évben” szövegrész helyébe a „2015. és 2016. évben” szöveg, valamint
b) 2.  pontjában az  „a 2015. év folyamán, illetve a  2016. év tekintetében a  2016. évi központi költségvetés 

tervezésével összhangban” szövegrész helyébe „a felmerülés ütemében” szöveg
lép.

 3. Hatályát veszti az  Országos Atomenergia Hivatal hatósági feladatellátását biztosító anyagi és humán erőforrások 
rendelkezésre állásához szükséges intézkedésekről, valamint e  feladatellátással összefüggésben felsőoktatási 
ösztöndíj bevezetésének és a duális képzés nukleáris iparban történő bevezetésének vizsgálatáról szóló 1850/2014. 
(XII. 30.) Korm. határozat 3. pontjában az „ , a 1. b) pont tekintetében 2015. július 1.” szövegrész.

 4. Hatályát veszti az Ebola-járvány által sújtott nyugat-afrikai országokba küldendő egészségügyi önkéntesekről szóló 
1042/2015. (II. 10.) Korm. határozat 3. pontja.

 5. A veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről szóló 1049/2015. (II. 11.) Korm. határozat 4. pontjában az „azonnal” 
szövegrész helyébe a „felmerülés ütemében” szöveg lép.

 6. A budavári Várgarázs beruházás befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1058/2015. (II. 16.)  
Korm. határozatban a „2015. május 31.” szövegrész helyébe a „felmerülés ütemében” szöveg lép.

 7. A Budavári Palota épületegyütteshez tartozó egykori főőrségi épület és Stöckl-lépcső újjáépítéséhez szükséges 
forrás biztosításáról szóló 1066/2015. (II. 23.) Korm. határozat 3.  pontjában a „2015. július 31.” szövegrész helyébe 
a „265,5 millió forint tekintetében 2015. augusztus 31., 1784,5 millió forint tekintetében 2016. február 28.” szöveg lép.

 8. A tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő 
feladatok finanszírozásáról szóló 1227/2015. (IV. 20.) Korm. határozatban
a) a „300,0” szövegrész helyébe a „200,0” szöveg, valamint
b) a „2015. május 31.” szövegrész helyébe a „felmerülés ütemében” szöveg
lép.

 9. A Bogányi-zongorák magyar és külföldi közintézményekben történő elhelyezéséről és megvásárlásáról szóló 
1259/2015. (IV. 24.) Korm. határozat 2.  pontjában a „2015. július 31.” szövegrész helyébe a „felmerülés ütemében.” 
szöveg lép.

 10. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának további támogatásáról szóló 
1299/2015. (V. 13.) Korm. határozat
a) 2. pont a) alpontjában a „2015. évben” szövegrész helyébe a „2015. és 2016. évben” szöveg,
b) 2.  pont b)  alpontjában a  „2015-ben” szövegrész helyébe a  „2015. évben szükséges 24,0 millió forint és  

2016. évben szükséges 856,0 millió forint” szöveg,
c) 2.  pont c)  alpontjában a „2015-ben szükséges 400,0 millió forint, valamint 2016-ban szükséges 800,0 millió 

forint” szövegrész helyébe a „2015. évben szükséges 22,0 millió forint és 2016. évben szükséges 1178,0 millió 
forint” szöveg, valamint

d) 2.  pontjában az  „a 2015. évi források tekintetében: 2015. július 31. a  2016. évi források tekintetében:  
a  2016. évi központi költségvetés tervezése keretében” szövegrész helyébe az  „a 2015. évi források 
tekintetében: a felmerülés ütemében, a 2016. évi források tekintetében: a felmerülés ütemében” szöveg

lép.
 11. A vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetéséhez szükséges műszaki, jogi, 

humán és pénzügyi feltételeinek biztosítását szolgáló előirányzat átcsoportosításáról szóló 1313/2015. (V. 21.)  
Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti feladat teljesítése érdekében
a)  292,2 millió forint egyszeri jelleggel, és
b)  2707,8 millió forint tartós jelleggel
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történő biztosításáról a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet  
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára gondoskodjon.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a felmerülés ütemében”

 12. Az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről szóló 1333/2015. (V. 27.) Korm. határozat 1. pont 1.4. alpontjában 
a „2015. július 1.” szövegrész helyébe az „a felmerülés ütemében” szöveg lép.

 13. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló programokról és 
az annak megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1340/2015. (V. 27.) Korm. határozat
a) 2. pont a) alpontjában a „3000” szövegrész helyébe az „1000,0” szöveg, valamint
b) 2.  pont b)  alpontjában az  „1000” szövegrész helyébe a  „3000,0”, a  „2015. július 31.” szövegrész helyébe  

a „2015. október 31.” szöveg
lép.

 14. Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat 4. pontjában a „2015. július 31.” 
szövegrész helyébe az „a kifizetések üteméhez igazodóan” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1735/2015. (X. 8.) Korm. határozata
Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás 
biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 19.  § 

(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 20. Jászberény Város Önkormányzata 

részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása cím létrehozását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) Jászberény Város Önkormányzata működőképességének fenntartása érdekében a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 
1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 20. Jászberény Város Önkormányzata részére 
működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása cím javára 740,0 millió forint 
1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.  pont szerinti támogatást külön pályázat és kérelem benyújtása 
nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben nyújtsa Jászberény Város Önkormányzata (a  továbbiakban: 
Önkormányzat) részére a  jogerős bírósági ítélet alapján fennálló fizetési kötelezettség teljesítésére, valamint 
a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön 
az Önkormányzattal, 2015. december 31-éig történő felhasználási kötelezettség előírása mellett;

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatási szerződés 
megkötését követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1735/2015. (X. 8.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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 (+/-) következő

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

355395 20 Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi  támogatás biztosítása
K5 Működési célú kiadások 740,0

018450 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K5 -740,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási 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

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
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 740,0 740,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Működési célú kiadások

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 

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

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
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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.

A Kormány 1736/2015. (X. 8.) Korm. határozata
egyes fejezetek közötti átcsoportosításról és Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatásáról szóló 
1871/2014. (XII. 31.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány az egyes fejezetek közötti átcsoportosításról és Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatásáról 
szóló 1871/2014. (XII. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. b) pontjában a „2015. szeptember 30-áig 
történő visszatérítési kötelezettség mellett,” szövegrészt visszavonja.

 2. A Határozat
a) 2. pontjában a „támogatás” szövegrész helyébe „vissza nem térítendő támogatás” szöveg,
b) 3.  pontjában a  „támogatást utólagos, legkésőbb 2015. szeptember 30-áig történő visszafizetési 

kötelezettséggel” szövegrész helyébe „vissza nem térítendő támogatást, legkésőbb 2015. december 31-éig 
történő elszámolási kötelezettséggel” szöveg

lép.
 3. A Kormány felhatalmazza a  belügyminisztert, hogy a  Határozat 2.  pontja szerint Vál Község Önkormányzatával 

kötött támogatási szerződést az 1. és 2. pont szerint módosítsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1737/2015. (X. 8.) Korm. határozata
a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Szlovák Köztársaság között az  államhatárról szóló Szerződés (a  továbbiakban: 

Szerződés) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Szerződés bemutatott szövegének  

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Szerződés szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. felhívja a belügyminisztert, hogy a Szerződés szövegének végleges megállapítását követően terjessze a Kormány elé 

a Szerződés kihirdetéséről szóló törvénytervezetet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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