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III. Kormányrendeletek

A Kormány 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről 
és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő 
követelményekről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendelet szerinti mentesítési eljárás szabályait a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 9.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti, minősített adatot, illetve alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket 
érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések, valamint azon beszerzések esetében kell 
alkalmazni, amelyek esetében a  közbeszerzési szabályok alkalmazása olyan információk átadására kötelezné 
Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekeivel (a továbbiakban 
együtt: minősített beszerzések).

 (2) A  Kbt. 5–7.  §-a szerinti ajánlatkérő, amennyiben a  beszerzése megvalósítása során a  Kbt.-ben meghatározott 
eljárások alkalmazásától a  Kbt. 9.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kivétel alkalmazásával kíván eltérni, 
a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli országgyűlési bizottsági mentesítés során e rendelet szabályai szerint jár el.

 (3) Az ajánlatkérő a beszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő megvalósítására a beszerzés e rendelet 
szerinti eljárás során történő mentesítését követően jogosult.

2. A mentesítési eljárás

2. § (1) A  közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli felmentésre irányuló kezdeményezést (a  továbbiakban: mentesítési 
kérelem) az ajánlatkérő
a) honvédelemmel összefüggő beszerzés esetén a honvédelemért felelős miniszterhez,
b) az  államháztartásról szóló törvény értelmében a  Kormány irányítása alatt álló központi költségvetési szerv 

esetében a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjéhez,
c) a  Kormány irányítása alatt nem álló szervezet esetében ahhoz a  miniszterhez, akinek a  szakpolitikai vagy 

ágazati feladatkörébe tartozik a szervezet által ellátott közfeladat,
d) az  a) és c)  alpontok szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter hiányában a  kormányzati tevékenység 

összehangolásáért felelő miniszterhez
[a továbbiakban az a)–d) pontban felsorolt miniszterek együtt: miniszter] kell benyújtani.

 (2) A mentesítési kérelemben meg kell jelölni a beszerzéssel összefüggő, mentesíteni kívánt szerződés pontos tárgyát 
és becsült értékét, valamint javaslatot kell tenni arra, hogy az  Országgyűlés illetékes bizottsága (a  továbbiakban: 
bizottság) a  szerződés megkötése tekintetében adjon felmentést a  Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása 
alól. Az  ajánlatkérő a  mentesítési kérelemben részletesen indokolást ad a  Kbt. 9.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
kivételi esetkör alkalmazásának szükségességéről, a  védendő alapvető biztonsági érdekekről és az  intézkedés 
arányosságáról.

 (3) A mentesítési kérelemhez minden esetben csatolni kell az  illetékes nemzetbiztonsági szolgálat (Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Alkotmányvédelmi Hivatal vagy Információs Hivatal) szakmai 
állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy
a) a beszerzés milyen okból minősül minősített beszerzésnek,
b) a beszerzés során milyen minősített adatokat lenne szükséges a gazdasági szereplők rendelkezésre bocsátani 

és milyen okból,
c) a  beszerzés mely körülményeivel kapcsolatban állnak fenn biztonsági, nemzetbiztonsági kockázatok és 

melyek ezek,
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d) a beszerzés milyen különleges biztonsági intézkedést igényel és milyen okból,
e) fennállnak-e az országnak olyan alapvető biztonsági érdekei, illetve az állam biztonságához fűződő alapvető 

érdekek vagy az információk megőrzéséhez fűződő érdekek, amelyek a beszerzéssel összefüggő információk 
megőrzését indokolttá teszik, valamint

f ) a (2) bekezdés szerinti javaslat és az ajánlatkérő által adott részletes indokolás megalapozott-e.
 (4) Az  atomenergia békés célú alkalmazásával összefüggő nukleáris biztonságot érintő beszerzések esetében 

a kérelemhez az Országos Atomenergia Hivatal szakmai véleményét is csatolni kell.
 (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti szakmai állásfoglalást, illetve véleményt az ajánlatkérő erre irányuló megkeresésének 

kézhezvételétől számított 8 napon belül kell megadni.

3. § (1) A  miniszter a  mentesítési kérelmet megvizsgálja, és ha az  hiányos vagy nem egyértelmű, további kiegészítő 
információkat kérhet. Ha a  beszerzés tárgya vagy az  adott mentesítési kérelemben meghatározott szerződés más 
minisztert is érint, a  miniszter a  kérelemről tájékoztatja a  többi érintett minisztert. A  miniszter – a  többi érintett 
miniszterrel együttműködve – a mentesítési kérelemben foglaltakat megvizsgálja abból a szempontból, hogy
a) a szerződés tárgya összefügg-e közvetlenül az ország alapvető biztonsági érdekeivel,
b) a szerződés tárgya alapján helye van-e a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítésnek, továbbá
c) a  közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítés nem befolyásolja-e indokolatlanul és aránytalanul 

hátrányosan a gazdasági szereplők közötti versenyt.
 (2) Az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti feltételek tekintetében a  miniszter a  közbeszerzésekért felelős miniszter 

véleményét kérheti.
 (3) A miniszter egyetértése esetén a mentesítési kérelmet, a 2. § (3) és (4) bekezdés szerinti szakmai állásfoglalást, illetve 

szakmai véleményt – a  szükséges kiegészítő információk kézhezvételétől számítva – legkésőbb 15 napon belül 
a  Nemzetbiztonsági Kabinet (a  továbbiakban: Kabinet) elé terjeszti. A  miniszter előterjesztésében ismerteti, hogy 
a kérelmet megalapozottnak tartja, és milyen okból. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott 
mentesítési kérelmet a miniszter – egyet nem értése esetén – véleményével ellátva terjeszti a Kabinet elé.

 (4) Ha az 1. § szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést az előterjesztő minisztérium 
kívánja megkötni, a mentesítési kérelmet annak indokolásával együtt a miniszter közvetlenül a Kabinet elé terjeszti, 
amelyhez csatolja a 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti szakmai állásfoglalást, illetve szakmai véleményt.

 (5) Ha az  1.  § szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést a  2.  § (3)  bekezdése 
szerinti szervezet kívánja megvalósítani, akkor külön szakmai állásfoglalást nem kell beszereznie, hanem a  2.  § 
(3) bekezdésében meghatározott körülményeket a mentesítési kérelemben ismerteti.

 (6) Ha az  1.  § szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést a  2.  § (4)  bekezdése 
szerinti szervezet kívánja megvalósítani, akkor külön szakmai véleményt nem kell beszereznie, hanem a  2.  § 
(4) bekezdésében meghatározott körülményeket a mentesítési kérelemben ismerteti.

4. § (1) A Kabinet a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a miniszter által a mentesítés tárgyában készített 
előterjesztést megvizsgálja. Ha a mentesítési kérelem vagy az előterjesztés hiányos vagy nem egyértelmű, a Kabinet 
további kiegészítő információkat kérhet az ajánlatkérőtől vagy a minisztertől.

 (2) Egyetértése esetén a  Kabinet a  mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a  mentesítési kérelemben 
foglaltakról kialakított véleményét 8 napon belül tájékoztatásul továbbítja a bizottságnak. A Kabinet véleményében 
javaslatot tesz a 2. § (2) bekezdése szerinti mentesítés megadására. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet 
által benyújtott mentesítési kérelmet a  Kabinet – egyet nem értése esetén – véleményével ellátva továbbítja 
a bizottságnak.

5. §  A miniszter gondoskodik a  mentesítési kérelmek tárgyában hozott országgyűlési bizottsági határozatok, valamint 
Kabinet-döntések beszerzéséről, a beszerzett országgyűlési bizottsági határozatokról, valamint Kabinet-döntésekről 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szerepeltetni kell
a) a mentesítési kérelemnek helyt adó és azt elutasító határozatokat, valamint a határozat számát,
b) a mentesítési kérelmet benyújtó ajánlatkérő szervezet nevét,
c) a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesített szerződések pontos tárgyát és becsült értékét.
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3. Záró rendelkezések

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

7. §  E rendeletet a hatálybalépését követően megkezdett, Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárás és 
a beszerzési eljárást megelőző, e rendelet szerinti mentesítési eljárás esetében kell alkalmazni.

8. §  Ez a rendelet
a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek, valamint

d) a  honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról, valamint a  2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló 2009/81/EK 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterület megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 3.  § (3)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja – a  kisajátítási eljárás 
kivételével – azokat a  közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén lévő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti, az  1.  melléklet szerinti helyrajzi számú földrészleteken, illetve 
az  ezekből a  földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken 
megvalósításra kerülő iparterület és az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

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

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

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással érintett földrészletek

11012; 11015/2; 01447; 01449; 01450/1; 01450/2; 01451; 01452/1; 01452/2; 01453; 01454; 01455; 01456; 01457/2; 
01458; 01459; 01460; 01461/1; 01461/2; 01461/3; 01462/1; 01462/2; 01463; 01464; 01465; 01466/1; 01466/10; 
01466/11; 01466/12; 01466/13; 01466/14; 01466/15; 01466/16; 01466/17; 01466/18; 01466/19; 01466/2; 01466/20; 
01466/21; 01466/22; 01466/23; 01466/24; 01466/25; 01466/26; 01466/27; 01466/28; 01466/29; 01466/3; 01466/30; 
01466/31; 01466/32; 01466/33; 01466/34; 01466/35; 01466/36; 01466/4; 01466/5; 01466/6; 01466/7; 01466/8; 
01466/9; 01467; 01468/11; 01468/12; 01468/13; 01468/14; 01468/15; 01468/16; 01468/17; 01468/18; 01468/19; 
01468/20; 01468/21; 01468/22; 01468/23; 01468/24; 01468/25; 01468/26; 01468/27; 01468/28; 01468/35; 01470/2; 
0224; 0226; 0227/10; 0227/11; 0227/12; 0227/13; 0227/14; 0227/15; 0227/16; 0227/17; 0227/18; 0227/19; 0227/20; 
0227/21; 0227/22; 0227/23; 0227/24; 0227/25; 0227/26; 0227/27; 0227/28; 0227/29; 0227/30; 0227/31; 0227/32; 
0227/33; 0227/34; 0227/35; 0227/36; 0227/6; 0227/7; 0227/8; 0227/9; 0228; 0229/1; 0229/2; 0230/11; 0230/121; 
0230/122; 0230/123; 0230/124; 0230/125; 0230/126; 0230/127; 0230/128; 0230/129; 0230/130; 0230/131; 0230/132; 
0230/133; 0230/134; 0230/135; 0230/136; 0230/137; 0230/138; 0230/139; 0230/140; 0230/21; 0231; 0232; 0233/1; 
0233/2; 0233/3; 0233/4; 0233/5; 0234; 0235/2; 0235/39; 0235/40; 0235/41; 0235/44; 0235/45; 0235/46; 0235/47; 
0235/52; 0235/53; 0235/54; 0235/55; 0235/56; 0235/57; 0235/58; 0235/59; 0235/60; 0235/61; 0235/62; 0235/63; 
0235/68; 0235/69; 0235/70; 0235/71; 0235/8; 0236; 0237/2; 0237/3; 0237/4; 0237/5; 0237/6; 0237/7; 0238; 0239/1; 
0239/10; 0239/2; 0239/3; 0239/4; 0239/5; 0239/6; 0239/7; 0239/8; 0239/9; 0240/1; 0240/2; 0240/3; 0240/4; 0240/5; 
0240/6; 0241; 0242/1; 0242/3; 0242/4; 0243/1; 0243/10; 0243/12; 0243/13; 0243/14; 0243/15; 0243/16; 0243/2; 
0243/3; 0243/4; 0243/5; 0243/6; 0243/7; 0243/8; 0244; 0245/1; 0246/1; 0247/10; 0247/13; 0247/4; 01471; 01469/1; 
0235/11; 11013; 11014/2; 11015/1; 01448; 01457/1; 01468/10; 01468/29; 01468/30; 0175/2; 47585; 47582; 47583; 
47590; 0177/3; 47584; 47586; 47587; 47588; 47589; 0183/1; 0186; 0187; 0188/1; 0188/11; 0188/12; 0188/13; 0188/14; 
0188/15; 0188/16; 0188/2; 0188/3; 0188/4; 0188/6; 0188/8; 0188/9; 0189; 0190; 0191; 0192; 0202/10; 0202/2; 0202/3; 
0202/4; 0202/5; 0202/6; 0202/7; 0202/8; 0202/9; 0205; 0206; 0220; 0221; 0222/1; 0222/2; 0222/5; 0223; 0225; 0227/2; 
0227/37; 0227/5; 0229/3; 0229/4; 0229/5; 0230/12; 0230/14; 0230/15; 0230/16; 0230/18; 0230/2; 0230/20; 0230/22; 
0230/23; 0230/25; 0230/26; 0230/4; 0230/9; 0235/15; 0235/16; 0235/17; 0235/18; 0235/19; 0235/21; 0235/22; 
0235/23; 0235/25; 0235/27; 0235/28; 0235/29; 0235/30; 0235/31; 0235/32; 0235/35; 0235/36; 0235/37; 0235/38; 
0235/4; 0235/42; 0235/43; 0235/5; 0235/72; 0235/73; 0235/26; 0245/2; 0246/2; 0247/11; 0247/12; 0247/8; 0247/9; 
0248; 0250/11; 0250/12; 0250/13; 0250/14; 0250/2; 0252/14; 0252/15; 0252/16; 0252/17; 0252/18; 0252/19; 0252/2; 
0252/20; 0254; 0256; 0257; 0258; 0259/3; 55025/1; 55025/2; 0980; 0981; 0982; 0984; 0985; 0986; 0987; 0988/1; 
0988/2; 0989/2; 0990; 0184; 0203; 0251; 0204; 0219; 0141/1; 0147/10; 0147/11; 0147/12; 0147/13; 0147/14; 0147/15; 
0147/9; 0150/10; 0150/11; 0150/12; 0150/13; 0150/14; 0150/15; 0150/16; 0150/17; 0150/18; 0150/19; 0150/2; 
0150/20; 0150/21; 0150/22; 0150/23; 0150/24; 0150/25; 0150/26; 0150/27; 0150/28; 0150/29; 0150/3; 0150/31; 
0150/32; 0150/33; 0150/34; 0150/35; 0150/4; 0150/5; 0150/7; 0150/8; 0150/9; 0151; 0152/1; 0152/10; 0152/11; 
0152/12; 0152/25; 0152/26; 0152/27; 0152/28; 0152/29; 0152/3; 0152/30; 0152/32; 0152/33; 0152/34; 0152/35; 
0152/36; 0152/37; 0152/4; 0152/5; 0152/6; 0152/7; 0152/8; 0152/9; 0153; 0154/10; 0154/11; 0154/12; 0154/13; 
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0154/14; 0154/15; 0154/16; 0154/3; 0154/4; 0154/5; 0154/6; 0154/7; 0154/8; 0154/9; 0155; 0156/11; 0156/12; 
0156/13; 0156/17; 0156/18; 0156/19; 0156/20; 0157; 0158/1; 0158/11; 0158/12; 0158/13; 0158/14; 0158/15; 0158/16; 
0158/6; 0158/7; 0159; 0160/10; 0160/11; 0160/12; 0160/13; 0160/14; 0160/15; 0160/16; 0160/17; 0160/18; 0160/19; 
0160/20; 0160/21; 0160/22; 0160/23; 0160/25; 0160/26; 0160/27; 0160/28; 0160/29; 0160/3; 0160/4; 0160/5; 0160/8; 
0160/9; 0161; 0162/1; 0162/11; 0162/12; 0162/14; 0162/5; 0162/7; 0162/8; 0162/9; 0163/83; 0163/84; 0163/85; 
0163/86; 0163/87; 0164; 0165/10; 0165/100; 0165/103; 0165/104; 0165/105; 0165/106; 0165/107; 0165/108; 
0165/109; 0165/11; 0165/110; 0165/111; 0165/112; 0165/113; 0165/114; 0165/115; 0165/116; 0165/117; 0165/118; 
0165/119; 0165/12; 0165/120; 0165/121; 0165/124; 0165/126; 0165/127; 0165/129; 0165/13; 0165/133; 0165/135; 
0165/14; 0165/15; 0165/16; 0165/17; 0165/18; 0165/19; 0165/2; 0165/20; 0165/21; 0165/22; 0165/23; 0165/24; 
0165/25; 0165/26; 0165/27; 0165/28; 0165/29; 0165/3; 0165/30; 0165/31; 0165/32; 0165/33; 0165/34; 0165/35; 
0165/36; 0165/37; 0165/38; 0165/4; 0165/42; 0165/43; 0165/44; 0165/45; 0165/46; 0165/47; 0165/48; 0165/49; 
0165/5; 0165/50; 0165/51; 0165/52; 0165/53; 0165/54; 0165/55; 0165/56; 0165/6; 0165/62; 0165/63; 0165/64; 
0165/65; 0165/66; 0165/67; 0165/7; 0165/8; 0165/9; 0166; 0167; 0168/1; 0168/10; 0168/11; 0168/12; 0168/13; 
0168/14; 0168/15; 0168/16; 0168/17; 0168/2; 0168/3; 0168/4; 0168/5; 0168/6; 0168/7; 0168/8; 0168/9; 0169; 0170/1; 
0170/10; 0170/11; 0170/12; 0170/13; 0170/14; 0170/15; 0170/16; 0170/17; 0170/3; 0170/5; 0170/6; 0170/7; 0170/8; 
0170/9; 0171/1; 0171/2; 0171/3; 0171/4; 0171/5; 0171/6; 0171/7; 0171/8; 0172; 0173/1; 0173/2; 0173/4; 0173/5; 
0173/6; 0173/7; 0115/105; 0115/108; 0115/109; 0115/15; 0115/16; 0115/17; 0115/18; 0115/19; 0115/20; 0115/21; 
0115/22; 0115/23; 0115/24; 0115/26; 0115/28; 0115/37; 0115/38; 0115/45; 0115/48; 0115/49; 0115/50; 0115/51; 
0115/52; 0115/53; 0115/54; 0115/55; 0115/56; 0115/57; 0115/58; 0115/82; 0115/83; 0115/84; 0115/85; 0115/86; 
0115/87; 0115/88; 0115/89; 0115/90; 0115/91; 0115/92; 0115/93; 0115/94; 0115/95; 40267/2; 40267/3; 41301/10; 
41301/12; 41301/13; 41301/15; 41301/16; 41301/19; 41301/20; 41301/21; 41301/7; 6431; 6432; 6433; 11041/2; 
01441/2; 0163/69; 4749; 4779/1; 4779/2; 4780/1; 4780/2; 4998/2; 4999; 5000; 5001; 5002; 5003; 5004; 5005; 5006; 
5007; 5008; 5009; 5010; 5011; 5012; 5013; 5014; 5015; 5016; 5017; 5018; 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 5024; 5025; 
5026; 5027; 5028; 5029; 5030/1; 5030/2; 5031; 5032; 5033; 5034; 5035; 5036; 5037; 5038/1; 5038/2; 5039; 5040; 5041; 
5042; 5043; 5044; 5045; 5046; 5047; 5048/1; 5048/2; 5049; 5050; 5051; 5052; 5053; 5054; 5055; 5056/1; 5056/2; 
5056/3; 5057; 5058; 5059; 5060; 5061; 5062; 5063; 5064; 5065; 5066; 5067; 5068; 5069; 5070/1; 5070/2; 5071/1; 
5071/2; 5072; 5073; 5076; 5078; 5079/1; 5079/2; 5079/3; 5080/4; 5087/2; 5089/10; 5089/11; 5089/16; 5089/94; 
5089/97; 5089/98; 5090/1; 5368/1; 5600/6; 6324; 6430; 6434/35; 6434/51; 6434/52; 6434/73; 6434/74; 4773; 5077/3; 
5077/4; 5077/5; 5077/6; 11047; 11049; 11046; 11041/3; 11041/4; 11050/1; 49004/39; 47519; 0148; 0147/6; 0147/1; 
0147/7; 0115/15; 0115/96; 0115/97; 0115/98; 41358/3; 41358/4; 41358/5; 41358/6; 41358/7; 41358/8; 1446; 01445; 
01443/2; 01443/1; 0118/1; 0118/10; 0118/11; 0118/12; 0118/2; 0118/3; 0118/4; 0118/5; 0118/6; 0118/7; 0118/8; 
0118/9; 0119; 0120; 0121; 0122; 0123; 0124/1; 0124/2; 0124/3; 0124/4; 0124/6; 0124/7; 0125; 0126/2; 0126/3; 0126/4; 
0126/5; 0126/6; 0126/7; 0126/8; 0126/9; 0127/1; 0127/2; 0128/1; 0128/2; 0128/3; 0128/4; 0128/5; 0129; 0130/10; 
0130/11; 0130/2; 0130/3; 0130/4; 0130/5; 0130/6; 0130/7; 0130/8; 0130/9; 0131/5; 0131/6; 0134/5; 0135/1; 0135/2; 
0135/3; 0135/4; 0135/5; 0135/6; 0135/7; 0135/8; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141/3; 0142/2; 0143; 0144; 0145/1; 
0145/2; 0146/2; 0147/4; 0177/4; 0178/2; 0179/10; 0179/12; 0179/13; 0179/9; 0182/2; 0183/1; 0183/2; 0183/3; 47514; 
47515; 47516/1; 47517/1; 47517/2; 47517/3; 47518/1; 47593; 0162/10; 0162/13; 0163/1; 0163/10; 0163/11; 0163/12; 
0163/13; 0163/139; 0163/14; 0163/140; 0163/141; 0163/142; 0163/143; 0163/144; 0163/145; 0163/146; 0163/147; 
0163/15; 0163/150; 0163/151; 0163/16; 0163/18; 0163/2; 0163/22; 0163/24; 0163/25; 0163/26; 0163/28; 0163/29; 
0163/3; 0163/31; 0163/32; 0163/33; 0163/34; 0163/35; 0163/36; 0163/37; 0163/38; 0163/40; 0163/41; 0163/48; 
0163/49; 0163/80; 0163/81; 0165/122; 0165/123; 0165/136; 0165/137; 0165/58; 0165/59; 0165/60; 0165/61; 0165/71; 
0165/72; 0165/73; 0165/74; 0165/75; 0165/76; 0165/77; 0165/78; 0165/79; 0165/80; 0165/81; 0165/82; 0165/83; 
0165/84; 0165/85; 0165/86; 0165/87; 0165/88; 0165/90; 0165/91; 0165/92; 0165/93; 0165/94; 0165/95; 0165/96; 
0165/97.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 60/2015. (XII. 30.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról

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 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. 
(IV. 13.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében foglalt táblázat
a) G:33 mezőjében a  „gazdasági társaság, központi költségvetési szerv” szövegrész helyébe a  „Lechner 

Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.” szöveg,
b) A:44 mezőjében a „247773” szövegrész helyébe a „347773” szöveg,
c) F:58 mezőjében a „licencek beszerzése” szövegrész helyébe a „licencek beszerzése, informatikai infrastruktúra 

kialakítása, fejlesztése, fenntartása.” szöveg
lép.

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

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 60/2015. (XII. 30.) MvM rendelethez

1 
	  

1. melléklet a …/2015. (    ) MvM rendelethez 
 

 
1. A R.  1. mellékletében foglalt táblázat a következő 61b. sorral egészül ki: 

 
 (Áht  

azono- 
sító) 

(C 
í 

m 
n 
é 
v) 

(A 
l 
c 
í 

m 
n 
é 
v) 

(Jog- 
cím- 
cso- 
port 
név) 

(Jogcímnév) (Előirányzat  
célja) 

(Kifizetésben  
részesülők  

köre) 

(Támogatás  
biztosításá- 
nak módja) 

(Támogatási  
előleg) 

(Rendelke- 
zésre  

bocsátás  
módja) 

(Vissza- 
fizetés 

határideje) 

(Biztosíték) (Kezelő  
szerv) 

(Lebo-  
nyolító  
szerv) 

(Európai  
uniós  

forrásból  
finanszí- 

rozott  
költség- 

vetési tá- 
mogatás 
közremű- 

ködő 
szerve- 

zete) 

„61b 355717 

   30/1/67.   
Modern 
Városok 
Program 

Az előirányzat célja a 
Modern Városok 
Program projektjeinek 
támogatása.  

Kormány 
határozatá-
ban 
meghatáro-
zott 
kedvezmé-
nyezett 

Kormány 
egyedi 
határozata 
alapján  

- előirányzat- 
átcsoporto-
sítással  

- - - - -" 
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2. A R.  1. mellékletében foglalt táblázat a következő 61c. sorral egészül ki: 
 

 (Áht  
azono- 

sító) 

(C 
í 

m 
n 
é 
v) 

(A 
l 
c 
í 

m 
n 
é 
v) 

(Jog- 
cím- 
cso- 
port 
név) 

(Jogcímnév) (Előirányzat  
célja) 

(Kifizetésben  
részesülők  

köre) 

(Támogatás  
biztosításá- 
nak módja) 

(Támogatási  
előleg) 

(Rendelke- 
zésre  

bocsátás  
módja) 

(Vissza- 
fizetés 

határideje) 

(Biztosíték) (Kezelő  
szerv) 

(Lebo-  
nyolító  
szerv) 

(Európai  
uniós  

forrásból  
finanszí- 

rozott  
költség- 

vetési tá- 
mogatás 
közremű- 

ködő 
szerve- 

zete) 

„61c 356051 

  30/1/77.  Széchenyi 
Programiroda 
Tanácsadó és 
Szolgáltató NKft. 
működéséhez és 
feladatainak 
ellátásához szükséges 
hozzájárulás 

Széchenyi 
Programiroda 
Tanácsadó és 
Szolgáltató NKft. 
működéséhez és 
feladatainak 
ellátásához szükséges 
hozzájárulás 
biztosítása. A 
költségvetési 
támogatás a támo- 
gatási igény benyúj- 
tásakor már megkez- 
dett vagy megvaló- 
sult tevékenységre is 
nyújtható. 

Széchenyi 
Programiroda 
Tanácsadó és 
Szolgáltató 
NKft. 

törvény, 
kormányren-
delet, Korm. 
egyedi 
határozata 
vagy egyedi 
döntés 
alapján előleg 

biztosítható  

egyösszegű 
kifizetéssel, 

részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

Ávr. 84. § 
(2) 
bekezdés 
alapján a 
költségve-
tési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig 
vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

- - -" 
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3 
	  

3. A R.  1. mellékletében foglalt táblázat a következő 61d. sorral egészül ki: 
 

 (Áht  
azono- 

sító) 

(C 
í 

m 
n 
é 
v) 

(A 
l 
c 
í 

m 
n 
é 
v) 

(Jog- 
cím- 
cso- 
port 
név) 

(Jogcímnév) (Előirányzat  
célja) 

(Kifizetésben  
részesülők  

köre) 

(Támogatás  
biztosításá- 
nak módja) 

(Támogatási  
előleg) 

(Rendelke- 
zésre  

bocsátás  
módja) 

(Vissza- 
fizetés 

határideje) 

(Biztosíték) (Kezelő  
szerv) 

(Lebo-  
nyolító  
szerv) 

(Európai  
uniós  

forrásból  
finanszí- 

rozott  
költség- 

vetési tá- 
mogatás 
közremű- 

ködő 
szerve- 

zete) 

„61d 354873 

  30/1/80.  Előző évi 
előirányzat 
maradványok 
technikai rendezése 

A fejezetet váltó 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok 
maradványának 
technikai rendezése 

- - - - - - - - -" 

 

4. Hatályát veszti a R.  1. mellékletében foglalt táblázat 4-6. és 61. sora. 
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A nemzetgazdasági miniszter 49/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a), c), f ) és i) pontjában,
a 2–8. §, a 13. § d)–e) pontja, valamint a 14. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § 
(2) bekezdés a), b) és e) pontjában,
a 9. és a 10. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 11. § (1) bekezdése tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a), b), e) és 
i) pontjában,
a 11.  § (2)  bekezdése és a  13.  § a)–c)  pontjai tekintetében a  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38.  § 
(2) bekezdés a) és b) pontjában,
a 15. § és az 1–3. mellékletek tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a), b) 
és i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az  egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő II. Fejezettel egészül ki:
„II. FEJEZET
TÁVSZERENCSEJÁTÉK ÉS AZ ONLINE KASZINÓJÁTÉK
Engedélyezés
24. § (1) A távszerencsejáték szervezés engedélyezése iránti kérelmet az Szjtv. 3. § (1a) bekezdése, illetve a 29/D. §-a 
szerinti, az  online kaszinójáték szervezés engedélyezése iránti kérelmet az  Szjtv. 29/L.  §-a szerinti gazdálkodó 
szervezet az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon terjesztheti elő az állami adóhatósághoz.
(2) A kérelemhez a 2. § (3) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell
a) az auditálásra jogosult szervezet által kiállított auditálási okiratot,
b) az Szjtv. 29/L. §-a szerinti kérelmező esetén a koncessziós szerződés egy eredeti példányát és a koncessziós díj 
teljesítéséről szóló igazolást,
c) távszerencsejáték szervezésen belül sporteseményre fogadás szervezésére irányuló kérelem esetén nyilatkozatot 
arról, hogy az Szjtv. 29/F. § (4) bekezdése szerinti felhasználási szerződés megkötésre került,
d) az igazgatási-szolgáltatási díj befizetését igazoló, 80. § (2) bekezdése szerinti iratot.
(3) Az engedélyezési eljárásban a nem magyar nyelven kiállított okirat magyar nyelvű hiteles fordítását csatolni kell.
25.  § (1) Az  állami adóhatóság távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezést engedélyező határozatának 
mellékletét képezi a működési engedély. A működési engedélyt az állami adóhatóság honlapján közzéteszi.
(2) A működési engedély (1) bekezdés szerinti közzétételének helyét a játékosok részére a szervező az Szjtv. 29/I. § 
(1) bekezdése szerinti honlapjáról közvetlen hivatkozással hozzáférhetővé teszi.
Auditálásra vonatkozó előírások
26.  § (1) A  24.  § (2)  bekezdés a)  pontja alkalmazásában auditálásra jogosult szervezet az  Európai Gazdasági 
Térség területén letelepedett, az  Európai Gazdasági Térség valamely államának joga szerint a  (2)  bekezdésben 
meghatározottak auditálására jogosult szervezet.
(2) A kérelmező
a) az  Szjtv. 37.  § 28.  pontja szerinti szervert (a  továbbiakban: szerver) informatikai biztonsági és zártsági 
szempontból, valamint
b) a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerben a  szerver által futtatott 
játékfunkciókat a (3) bekezdés szerinti szempontok alapján
az auditálásra jogosult szervezettel a kérelem benyújtását megelőzően auditáltatja.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén az auditnak ki kell terjednie
a) a  játékfunkciók körében különösen a  véletlenszám-generátorra (a  játékkaszinóban, vagy az  állami adóhatóság 
által eseti, vagy állandó jelleggel engedélyezett más helyen folyó kaszinójátékban hírközlő eszköz vagy rendszer 
útján történő játék kivételével), a  játékszabályokra, a  részvételi feltételekre, a  játékos nyilvántartásba vételére, 
a játékosi egyenleg kezelésére, az adatszolgáltatásra, a távoli hozzáférésre, valamint
b) a játékfunkcióknak a játékeseményekkel összhangban álló, manipulációmentes, valós és a játéktervnek megfelelő 
működésére.
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27. § (1) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer auditálási okiratnak megfelelő 
állapotát az engedély időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.
(2) A  szervező a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer auditálási okiratban 
foglaltakhoz képest tervezett változása esetén az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát kéri arról, hogy a tervezett 
változás a (3) bekezdés szerinti jelentős változást eredményez-e.
(3) A  technikai eszközökben, a  technológiában, az  informatikai vagy biztonsági környezetben, a  játékfunkciókban 
vagy alkalmazásban bekövetkező jelentős változás esetén az auditálást ismételten el kell végezni.
(4) Nem jelentős változás esetén a  szervező az  auditáló szervezet (2)  bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatát 
a változás alkalmazása előtt az állami adóhatóság részére megküldi.
(5) A szervező az auditáló szervezet által kiállított auditálási okirathoz, illetve a (2) bekezdés szerinti nyilatkozathoz 
kapcsolódó teljes dokumentációt az állami adóhatóság rendelkezésére bocsátja.
(6) Az  auditáló szervezet az  auditálási okiratban, a  technikai eszközökben, a  technológiában, az  informatikai vagy 
biztonsági környezetben, játékfunkciókban vagy alkalmazásban bekövetkező előreláthatóan nem jelentős változás 
körét meghatározhatja. Ebben az  esetben a  (2) és (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, az  auditáló szervezet 
írásbeli nyilatkozatát nem kell beszerezni. A szervező a változás alkalmazása előtt az állami adóhatóságot a változás 
nem jelentős jellegéről és az auditálási okirat szerinti besorolásáról értesíti.
A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezés részletes műszaki-informatikai feltételei
28.  § A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték üzemeltetés részletes műszaki-informatikai feltételeit 
a 4. melléklet tartalmazza.
Játékterv, részvételi szabályzat, költségvetés
29. § (1) A játéktervben kell meghatározni különösen
a) a játékok megnevezését és szabályait,
b) játékonként a  tét legnagyobb és legkisebb összegét, a  tétek és nyeremények arányát, a  tétek, nyeremények és 
a szervezői jutalék meghatározásának szabályait,
c) a játékos nyilvántartásba vételének szabályait,
d) a  játékosi egyenleg vezetésének szabályait, különösen a  befizetések, kifizetések kezelésének rendjét, valamint 
a tét- és nyereményfizetéssel kapcsolatos szabályokat, és
e) a játékesemények törlésének, felfüggesztésének szabályait.
(2) A  játékterv mellékleteként csatolni kell a  játék teljes szimulációjának leírását, valamint a  felhasznált grafikák 
másolatát.
(3) A  módosított játékterv jóváhagyására irányuló kérelmet az  állami adóhatóság által rendszeresített 
formanyomtatványon kell előterjeszteni.
(4) A részvételi szabályzatban kell meghatározni különösen
a) az egyes játékokban való részvétel feltételeit,
b) a játékkal kapcsolatban felmerült viták kezelésének rendjét,
c) az Szjtv. 1. § (8) bekezdése szerinti nyereményigazolás kiállításának rendjét,
d) a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott eszközök és intézkedések 
alkalmazásának részletes szabályait,
e) a  távszerencsejátékból és az online kaszinójátékból való átmeneti vagy végleges kizárás feltételeit és 
eljárásrendjét.
(5) A részvételi szabályzatban fel kell tüntetni
a) a szervező elnevezését és székhelyét,
b) a  távszerencsejáték és az online szerencsejáték szervezésére vonatkozó engedély adatai közül az  állami 
adóhatóság megnevezését, az engedélyezett játéktípusokat és az engedély időtartamát,
c) a sérülékeny személyek játékban való részvételének korlátozását, és
d) a játéktervnek a játékos részvételét érintő egyéb szabályait.
(6) A részvételi szabályzatot a szervező honlapján a játékosok részére magyar nyelven hozzáférhetővé teszi.
(7) A  szervező a  játéktervben és a  részvételi szabályzatban – e  feltételek alkalmazása esetén – meghatározza 
a  30.  §-ban, 32.  § (3)  bekezdésben, 34.  § (2)  bekezdésben, 36.  § (2)  bekezdésében, illetve 39.  § (7)  bekezdésben 
foglalt feltételek szabályait.
(8) A 2. § (3) bekezdés c) pontja szerinti költségvetésnek tartalmaznia kell a tervezett árbevétel, a tervezett költségek 
és a tervezett játékadó összegét, valamint az összesített játékosi egyenlegek becsült éves átlagos értékét.
(9) A  szervező az  engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül tájékoztatásul megküldi az  állami 
adóhatóság részére az  adatkezelési szabályzatát. Az  adatkezelési szabályzat változásáról a  szervező a  változást 
követő 30 napon belül írásban tájékoztatja az állami adóhatóságot.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 211. szám 28753

A játékos nyilvántartásba vétele
30.  § A  szervező – a  játékos 31.  § (1)  bekezdése szerinti nyilatkozatainak rendelkezésre állása esetén – az  Szjtv. 
29/H. §-ában meghatározott adatok mellett a nyilvántartásban rögzíti:
a) játékos elektronikus levelezési címét,
b) a játékos egyedi és nem módosítható felhasználónevét,
c) az önkizárás tényét és időszakát,
d) az önkorlátozó intézkedés tárgyát és időtartamát,
e) a  felelős játékszervezés elvének megfelelő szervezői eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott, a c)–d) pontban foglaltaktól eltérő eszközökkel és intézkedésekkel kapcsolatban előírt adatokat,
f ) a szervező által a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott további adatokat.
31. § (1) A nyilvántartásba vétel során a játékos nyilatkozik arról, hogy
a) a nyilvántartásba vételhez az adatokat saját nevében szolgáltatja,
b) a 30. §-ban meghatározott adatai kezeléséhez hozzájárul, és
c) a távszerencsejátékban vagy az online kaszinójátékban kizárólag saját nevében kíván részt venni.
(2) A játékos részére a távszerencsejáték szervezőnél, illetve egy online kaszinóban kizárólag egy felhasználónév és 
egyidejűleg egy jelszó biztosítható.
(3) A játékos a nyilvántartásból való törléséig a távszerencsejáték-szervezőnél, illetve ugyanazon online kaszinóban 
ismételten nem vehető nyilvántartásba.
32. § (1) A játékos a nyilvántartásba vett adatok változásáról haladéktalanul tájékoztatja a szervezőt, valamint kérheti 
az elírás és más hasonló hiba javítását a szervezőtől.
(2) A  szervező az  adatváltozást és az  elírás, más hasonló hiba javítását haladéktalanul, de legfeljebb az  adat 
rendelkezésre állásától számított 24 órán belül átvezeti a nyilvántartáson.
(3) A szervező a  játékos részére biztosíthatja a  játéktervben és a  részvételi szabályzatban meghatározott adatokra 
a szervező közreműködése nélküli adatjavítás lehetőségét.
(4) Az adatváltozás átvezetésére az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl ennek az alcímnek a nyilvántartásba vételre 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
33. § (1) Ha a szervező a nyilvántartásba vételt követően tárja fel, hogy nyilvántartás adattartalma azért szabálytalan, 
mert
a) a játékos sérülékeny személynek minősül a nyilvántartásba vételkor,
b) a játékos fiktív vagy halott személy,
c) ugyanazon játékos többször szerepel a nyilvántartásban,
d) a jogszabályban meghatározott, kötelező adatkör nem került rögzítésre, vagy
e) egyéb visszaélés gyanúja merül fel,
a játékosi egyenleget haladéktalanul felfüggeszti.
(2) Többszörös nyilvántartásba vétel esetén a  játékosi egyenleg végleges lezárására, elszámolására és a  játékos 
játékból való kizárására irányuló intézkedéseket valamennyi érintett játékosra és játékosi egyenlegre alkalmazni kell, 
biztosítva, hogy egy játékoshoz csak egy játékosi egyenleg tartozzon.
(3) A  szervező a  (2)  bekezdés szerinti kizárásról statisztikai nyilvántartást vezet, melyhez az  állami adóhatóság 
részére távoli hozzáférést biztosít. A statisztikai nyilvántartás a kizárás okát és időpontját tartalmazza.
(4) Ha szervező tudomására jut, hogy a  nyilvántartásba vétel vagy a  nyilvántartás az  (1)  bekezdésben 
meghatározottakon kívüli, egyéb okból – különösen az adatváltozás késedelmes bejelentése miatt – szabálytalan, 
a  szervező a  szabálytalanság kiküszöbölése iránt intézkedik. A  szervező szükség esetén a  játékost felhívja 
a szabálytanság kiküszöbölésében való közreműködésre és a játékosi egyenleget a szabálytalanság kiküszöböléséig 
felfüggesztheti. Ha a szabálytalanság 30 napon belül sem kiküszöbölhető és emiatt a jogszabálynak megfelelő játék 
nem biztosítható, a szervező a játékosi számla lezárása és a játékos kizárása iránt intézkedik.
Játékosi egyenleg
34.  § (1) A  játékosi egyenlegen a  játékügyletekkel kapcsolatos jóváírás vagy terhelés a  játékos nyilvántartásba 
vételét követően hajtható végre.
(2) A  játékosi egyenleg feltöltése során a  játéktervben és a  részvételi szabályzatban meghatározott feltöltési mód 
alkalmazható. A  játékosi egyenleg befizetési vagy kifizetési módjaként változó költséget a  szervező a  játékosra 
háríthatja, amennyiben azt a játéktervben és a részvételi szabályzatban előzetesen rögzíti.
(3) A különböző játékosok játékosi egyenlegei közötti átvezetés tilos.
(4) A  szervező köteles olyan informatikai megoldásokat alkalmazni, melyek alkalmasak a  játékosi egyenleg 
eseményeinek teljes körű és ellenőrizhető nyilvántartására.
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35.  § (1) A  játékosi egyenlegen belül a  szervezőnek legalább az  alábbi tételeket tartalmazó nyilvántartást kell 
vezetnie:
a) befizetés,
b) kifizetés,
c) nyeremény.
(2) A  játékosi egyenleg eseményeit – különösen a  befizetés és a  kifizetés teljesítését – a  szervező a  játékosi 
egyenlegen haladéktalanul átvezeti. Az 1 munkanapot meghaladó átvezetési akadály esetén a szervező a  játékost 
elektronikus levélben vagy internetes honlapján keresztül értesíti és amennyiben az indokolt, az akadály elhárításáig 
a játékosi egyenleget felfüggeszti vagy a hibával érintett szolgáltatást letiltja.
(3) A  szervező a  játékosi egyenleg adataihoz a  játékos részére a  folyamatos hozzáférés lehetőségét legalább 
az alábbi adatkörben biztosítja:
a) a játékosi egyenleg összesített egyenlege,
b) az (1) bekezdés szerinti és önként alkalmazott további tétel összesített adatai,
c) érvényes önkizárás esetén ennek ténye és időtartama,
d) érvényes önkorlátozó intézkedések esetén ezek köre és alkalmazási időszaka.
(4) A  szervező a  játékos kérésére a  játékosi számla eseményeinek kivonatos adatait – a  távszerencsejátékban 
és az online kaszinójátékban való részvételt biztosító jogviszony időtartama alatt – a  játékos által megjelölt 
részletezésben és módon legalább 30 napra visszamenőleg legfeljebb 5 napon belül a  játékos rendelkezésére 
bocsátja. A  kivonatos adatok körét és rendelkezésre bocsátásának módját a  játéktervben és a  részvételi 
szabályzatban kell meghatározni.
Eljárás a játékosi egyenleg felfüggesztése és megszüntetése esetén
36. § (1) A szervező a játékosi egyenleget felfüggeszti
a) a 33. § szerinti esetekben, vagy
b) a játékosi egyenleg szabályos vezetését súlyosan veszélyeztető körülmény felmerülése esetén.
(2) A  szervező a  játéktervben és a  részvételi szabályzatban meghatározott egyéb okokból és eljárásrend szerint  
– különösen a játékban való részvételi szabályok megsértése esetén – a játékosi egyenleget felfüggesztheti.
(3) A felfüggesztés tényéről, időpontjáról, okáról, illetve a felfüggesztés megszüntetésének tényéről és időpontjáról 
a szervező a játékost haladéktalanul elektronikus levélben értesíti.
(4) A felfüggesztés időtartama alatt a játékosi egyenleg nem szüntethető meg.
(5) A felfüggesztés időtartama a 180 napot nem haladhatja meg.
37. § (1) A szervező a játékosi egyenleget megszünteti
a) a 36. § szerinti esetekben akkor, ha a felfüggesztés hatálya alatt a hiba nem volt orvosolható,
b) a 38. § szerinti esetben, vagy
c) a távszerencsejátékban és az online kaszinójátékban való részvétel tárgyában létrejött szerződés megszüntetése 
esetén.
(2) A  játékosi egyenleg megszüntetése esetén a  szervező a  játékost a  játékban való további részvételből kizárja, 
a játéktervben foglaltak szerint a játékossal előre közölt módon elszámol, valamint a játékosi egyenleg és a játékos 
nyilvántartási adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét megszünteti.
(3) A szervező a (2) bekezdés szerinti intézkedésekről a játékost haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül 
elektronikus levélben értesíti.
38. § (1) Ha a játékos a szerencsejáték szervezésre használt honlapra történő utolsó bejelentkezése óta két év eltelt 
és a játékos nem áll önkizárás hatálya alatt, a szervező a játékos előzetes, elektronikus levélben közölt értesítésével 
és tiltakozásának elmaradása esetén játékost a  játékban való további részvételből kizárhatja. Kizárás esetén 
a  szervező a  játékossal a  37.  § (2)  bekezdésében meghatározottak szerint számol el és szünteti meg a  játékos 
nyilvántartási adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét.
(2) A  szervező az  előzetes, elektronikus levélben közölt értesítésben legalább 10 napos határidőt biztosít 
a játékosnak a nyilatkozattételre.
Ajándék bónuszok és speciális bónusz ajánlatok
39. § (1) A szervező az előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő játékos részére, ellenérték fizetése nélkül, előre 
meghatározott promóciós összeget biztosíthat, amelyet a  játékos távszerencsejáték vagy online szerencsejáték 
céljára tétként használhat fel (a továbbiakban: ajándék bónusz).
(2) A  szervező az  előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő játékos részére előre meghatározott mértékkel 
csökkentheti a  játékos által fizetendő tét összegét vagy meghatározott mértékkel növelheti a  megnyert bónusz 
nyeremény összegét (a továbbiakban: speciális bónusz ajánlat).
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(3) A  szervező jogosult az  ajándék bónuszokat és speciális bónusz ajánlatokat széles körben, a  játékosok 
üzletpolitikai elvek mentén meghatározott köre számára vagy személyre szabva meghirdetni és alkalmazni. 
A szervező az ajándék bónusz vagy speciális bónusz ajánlat kiírásában naptári napban előírt, határozott időtartamot 
biztosít a játékosnak arra, hogy az ajándék bónusz vagy speciális bónusz ajánlat jóváírásával kapcsolatos valamennyi 
feltételt teljesítse és azt a játékos egyenlegén jóváírja.
(4) Az  ajándék bónusz, speciális bónusz ajánlat nyújtásához kapcsolódó valamennyi feltételt előzetesen és 
egyértelműen kell ismertetni a kiírásban a játékossal.
(5) A  szervező az  ajándék bónuszt és a  speciális bónusz ajánlatot és az  abból származó bónusz nyereményt csak 
a kiírásban meghatározott feltételek teljesülésekor írja jóvá a játékosi egyenlegen.
(6) A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték céljára tétként fel nem használt vagy a  bónusz feltételeket nem 
teljesített ajándék bónusz vagy speciális bónusz ajánlat összege vagy abból származó bónusz nyereménye 
a nyilvántartásba vétel időtartama alatt és a nyilvántartásba vétel megszüntetésével összefüggő elszámolás során 
sem fizethető ki a játékos részére.
(7) A szervező az ajándék bónusz és speciális bónusz ajánlat általános szabályait – különösen azok nyilvántartásának 
módját – a játéktervben és a részvételi szabályzatban határozza meg.
Játékesemény törlése és rendkívüli bejelentési kötelezettség
40. § (1) A szervező a játékeseményt törölheti, ha a játékesemény kimenetele nem állapítható meg. A játékesemény 
törlését nyilvánosságra kell hozni és a befizetett tétet a játékosnak vissza kell fizetni.
(2) A  szervező az  állami adóhatóságot haladéktalanul tájékoztatja a  távszerencsejáték szervezési tevékenységet 
érintő olyan rendkívüli eseményről (különösen vis maior), amelyre jogszabály vagy a jóváhagyott játékterv előírást 
nem tartalmaz.
Végelszámolás, elszámolás
41. § (1) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték megszűnését követő hatvan napon belül végelszámolást kell 
készíteni.
(2) A  végelszámolást az  Szjtv. 29/K.  § (1) és (2)  bekezdéseiben és az  5.  melléklet szerinti adattartalommal kell 
teljesíteni az állami adóhatósághoz.
(3) A végelszámolás jóváhagyásáról az állami adóhatóság dönt.
Adatszolgáltatás
42.  § (1) A  távszerencsejáték és az  online kaszinójáték szervező az  Szjtv.-ben előírt rendszeres adatszolgáltatás 
keretében az 5. mellékletben foglalt adatokat köteles az állami adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
(2) Az  adatszolgáltatás részletes formai és technikai feltételeit az  állami adóhatóság által kiadott feltételrendszer 
tartalmazza.
Távszerencsejátékhoz és az online kaszinójátékhoz való hozzáférés
43. § (1) A szervező a (2)–(3) bekezdésben foglaltak és az engedélyezett játékkaszinó kivételével – sem közvetve sem 
közvetlen módon – nem biztosíthat helyszínt vagy műszaki eszközt a  játékosok részére. A  távszerencsejáték és az 
online kaszinójáték keretében nyújtott szerencsejáték szervezés közterületen, illetve a közönség számára nyitva álló 
épületben vagy helyiségben – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak és az engedélyezett játékkaszinó kivételével – nem 
közvetíthető. Kizárólag internethez való hozzáférés biztosítása nem minősül szerencsejáték-közvetítésnek.
(2) Az  állami adóhatóság a  távszerencsejáték szervezésére engedéllyel rendelkező szervező kérelmére, naptári 
évenként legfeljebb 2 alkalommal engedélyezheti a  távszerencsejáték szervezőnek jóváhagyott sportfogadás 
közterületen, a  közönség számára nyitva álló épületben vagy a  szervező által biztosított helyszínen történő 
szervezését, közvetítését. Ebben az esetben a szervező a játékosok részére a távszerencsejátékban való részvételhez 
biztosíthat műszaki eszközt.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  szervező az  állami adóhatóság jóváhagyásával legfeljebb folyamatosan 
alkalmanként 15 napra, időlegesen térhet el a  jóváhagyott játéktervtől. A  szervezőnek az  ideiglenes 
eltérésre vonatkozó kérelmét eltérésenként külön kell benyújtania az  állami adóhatóság által rendszeresített 
formanyomtatványon. A  kérelemhez csatolnia kell két példányban az  eltéréssel érintett játéktervi előírásokat 
jóváhagyás céljából. Az időleges eltérés időtartama alatt az eredeti játékterv nem módosítható.”

2. §  A Vhr. 53. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A kérelemhez – a 2. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – csatolni kell:]
„h) az Szjtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező esetén a koncessziós szerződés egy eredeti példányát és 
az esedékes koncessziós díj befizetéséről szóló igazolást.”
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3. §  A Vhr. 54. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A játékkaszinóban a következő szakmai képesítési feltételek szükségesek:
a) igazgatóként, igazgató-helyettesként felsőfokú iskolai végzettség vagy legalább öt éves játékkaszinóban szerzett 
szakmai gyakorlat,
b) főkönyvelőként a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és legalább három éves szakmai 
gyakorlat,
c) főpénztárosként középfokú iskolai végzettség, valutapénztárosi tanfolyam elvégzése és legalább két éves 
pénztárosi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) teremfelügyelőként középfokú iskolai végzettség és legalább két éves, játékkaszinóban szerzett szakmai 
gyakorlat,
e) játékvezetőként (dealer) és asztalfelügyelőként középfokú iskolai végzettség és a munkakör ellátásához szükséges 
tanfolyam elvégzése, továbbá asztalfelügyelőként legalább egy éves, játékkaszinóban szerzett szakmai gyakorlat,
f ) a  d) és e)  pontokban nem nevesített egyéb játéktechnikai alkalmazottként középfokú iskolai végzettség és 
a munkakör ellátásához szükséges tanfolyam elvégzése,
g) biztonsági szolgálat vezetőként középfokú iskolai végzettség, továbbá biztonságszervezői tanfolyam elvégzése,
h) pénztárosként középfokú iskolai végzettség és legalább két éves pénztárosi munkakörben eltöltött szakmai 
gyakorlat, vagy megfelelő pénzügyi ismeretek és ténylegesen megkezdett valutapénztárosi tanfolyam,
i) videó-személyzetként középfokú iskolai végzettség.”

4. §  A Vhr. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A játékkaszinó a hét minden napján 0 és 24 óra között tarthat nyitva.”

5. § (1) A Vhr. 62. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A visszafizetésre nem került árvákat – ide nem értve a kis értékű árvákat – a megtalálásuk időpontját követő egy 
év elteltével a játékkaszinó egyéb bevételei között kell szerepeltetni. E szabály alkalmazása szempontjából kis értékű 
árvának minősül a 100 Ft értéket el nem érő gazdátlan zseton.”

 (2) A Vhr. 62. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  kis értékű árvákat a  megtalálásuk időpontját követő záráskor a  játékkaszinó egyéb bevételei között kell 
nyilvántartani.”

6. §  A Vhr. 63. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A borravalótartók kinyitására a  játékidő végén az  igazgató vagy helyettese által erre kijelölt személy, valamint 
a borravalóval érintett helyszínre beosztott egy dolgozó jelenlétében kerülhet sor. A bizonylaton a borravaló teljes 
összegét rögzíteni kell.”

7. §  A Vhr. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nyereményigazolás csak ugyanazon játéknapon a  játékosnak a  játékkaszinóban való folyamatos tartózkodása 
alatt, kizárólag a játékban ténylegesen elért nyereményéről, a kaszinóból történő eltávozásakor adható, amennyiben 
a nyeremény összege minden kétséget kizáróan megállapítható.”

8. §  A Vhr. 67. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A pénznyerő automata kinyitásánál minden esetben két alkalmazott jelenléte kötelező. Az elektromechanikus 
számlálók meghibásodása esetén az üzemeltetést a hiba kijavításáig szüneteltetni kell.”

9. §  A Vhr. 77. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szervező (kérelmező)
a) a távszerencsejáték szervezés engedélyezéséért 10 millió forint,
b) az online kaszinójáték engedélyezéséért a játékkaszinó engedélyezéséért előterjesztett kérelemmel egyidejűleg 
benyújtott kérelem esetén 2,5 millió forint, egyéb esetben 5 millió forint
igazgatási-szolgáltatási díjat fizet.
(8) A  szervezőnek a  távszerencsejáték játéktervétől való, 43.  § (2)–(3)  bekezdés szerinti ideiglenes eltérésre 
vonatkozó kérelem esetén 200 ezer forint igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie.”
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10. §  A Vhr. 82. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A 77. §-ban foglalt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésekor az átutalási megbízás „X”-szel jelölt közlemény rovatában 
fel kell tüntetni az (1) bekezdésben megjelöltek mellett, a következő sorrendben egy-egy helyköz kihagyásával:]
„c) távszerencsejáték és az online kaszinójáték esetén a  kérelem tárgyát és a  kérelmezett szerencsejáték 
megnevezését.”

11. § (1) A Vhr. 87. §-a a következő 14. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. hiteles naplózás: távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezés esetén az adatok olyan rögzítése, amely 
alapján minden kétséget kizáróan megállapítható annak előállítója, az  előállító és az  adat közötti kapcsolat, és 
az a tény, hogy az adat az előállítás óta változatlan maradt,”

 (2) A Vhr. 87. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. zseton: értékzseton, színzseton, valamint az elektronikus zseton (ticket).”

12. §  A Vhr. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91. § Az 1. § (9) és (11) bekezdése, a 2. § (1) és (2) bekezdése, a 3. § (3) bekezdés b) pontja, a 11. § (2) bekezdése, 
24–43. §-a és a 4–6. melléklete tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom 
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

13. §  A Vhr.
a) 1.  § (2)  bekezdésében az „A szerencsejátékokban kizárólag” szövegrész helyébe az „A szerencsejátékokban  

– a távszerencsejáték és az online kaszinójáték kivételével – kizárólag” szöveg,
b) 1. § (8) bekezdésében az „internetes oldalán” szövegrész helyébe a „honlapján” szöveg,
c) 1.  § (9)  bekezdésben az  „a 23.  § (3)–(5)  bekezdésébe, az  54.  § (3)  bekezdésébe” szövegrész helyébe  

az  „a 23.  § (3)–(5)  bekezdésébe, 27.  §-ába, 28.  §-ába, 30.  §-ba, 31.  § (2) és (3)  bekezdésébe, 32.  § 
(2)  bekezdésébe, 33–37.  §-ba, 38.  § (2)  bekezdésébe, 39.  § (3)–(6)  bekezdésébe, 40.  §-ába, 41.  § (1) és 
(2) bekezdésébe, az 54. § (3) bekezdésébe” szöveg,

d) 55.  § (2)  bekezdésében az  „A bejáraton kívül” szövegrész helyébe az  „A beléptető-rendszerrel ellátott 
bejáratokon kívül” szöveg,

e) 61. §-ában a „lehetősége van előzetes bejelentés alapján a  játékkaszinóban folyó játék” szövegrész helyébe 
a „lehetősége van a játékkaszinóban folyó játék” szöveg

lép.

14. §  Hatályát veszti a Vhr. 56. § (2) bekezdése.

15. §  A Vhr.
a) az 1. melléklet szerinti 4. számú melléklettel,
b) a 2. melléklet szerinti 5. számú melléklettel, és
c) a 3. melléklet szerinti 6. számú melléklettel
egészül ki.

16. §  Ez a rendelet 2016. január 2-án lép hatályba.

17. §  A  rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok, valamint az  információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 49/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez
„4. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez

A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezés részletes műszaki-infomatikai feltételei

A)   Általános és biztonsági követelmények
 1.  A szervezőnek az általános és biztonsági követelmények körében az alábbi szabályzatokkal és dokumentációval kell 

rendelkeznie:
a) a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerre vonatkozó teljes körű – minden 

egyes elemre kiterjedő – rendszerleírással, üzemeltetési dokumentációval, valamint informatikai biztonsági 
szabályzattal és kapcsolódó szabályozásokkal,

b) üzletmenet-folytonossági és katasztrófa elhárítási tervvel,
c) üzleti szabályzattal, amelyben meg kell határozni műszaki-informatikai rendszer, illetve egyes elemei 

működéséért felelős adatgazda, adatfeldolgozó, üzemeltető személyét, továbbá a  távszerencsejátékban és 
az online kaszinójátékban résztvevők jogait és kötelezettségeit, valamint az  adatkezelés, adattovábbítás és 
adatszolgáltatás eljárásrendjét,

d) a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték részletes specifikációjával és teljes körű dokumentációjával 
az engedélyezett valamennyi játéktípusra vonatkozóan,

e) a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerhez való helyszíni és távoli 
hozzáféréssel kapcsolatosan a hozzáférésre jogosult személyekről vezetett nyilvántartással,

f ) változáskezelési szabályzattal,
g) mentési eljárásrenddel.

 2.  A  szervezőnek rendelkeznie kell a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerben 
tárolt adatokról olyan biztonsági másolattal, amely nem várt esemény esetén lehetővé teszi az  adatok teljes körű 
helyreállítását. A  biztonsági mentést automatikusan, naponta legalább egyszer el kell végezni. A  szervező köteles 
a biztonsági másolattal kapcsolatos olyan módszert kialakítani, mely a biztonsági másolat utólagos észrevehetetlen 
módosításának lehetőségét kizárja.

 3.  A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerhez és a biztonsági másolatokhoz való 
hozzáférésről készített nyilvántartást hat évig meg kell őrizni.

 4.  A szervezőnek a rendkívüli helyzetekben folyamatos üzemelést biztosító tartalékberendezésekkel kell rendelkezni.
 5.  A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a  kezelt 

adatokhoz kapcsolódó valamennyi folyamat során az  adatok biztonsága, illetéktelen beavatkozással szembeni 
védelme, sértetlensége, teljessége és tárolása biztosítva legyen. A  rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
hiba esetén megvédje a kapcsolódó adatok integritását.

 6.  A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerben kezelt adatok tárolására olyan 
rendszert kell kialakítani – különösen biztonsági napló, illetve rendszer adatbázis alkalmazásával – amely 
egyértelmű információt szolgáltat az  események, valamint azok rögzítésének pontos dátumáról és időpontjáról 
olyan módon, hogy az események, illetve azok rögzítésének időrendi sorrendje meghatározható legyen.

 7.  A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek biztosítania kell a  naplók 
biztonságos, adatvesztés nélküli archiválását. Az archiválás során ki kell zárni az utólagos módosítás lehetőségét.

 8.  A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer részét képező távszerencsejáték és az 
online kaszinójáték tervezésére, beszerzésére, megvalósítására (fejlesztésére, testre szabására, paraméterezésére, 
telepítésére) és felülvizsgálatára kiterjedő minőségirányítási- és biztonságirányítási rendszerrel kell alátámasztani 
az eljárási és biztonsági követelmények teljesülését.

 9.  A  szervező köteles a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer megfelelő és 
biztonságos működése érdekében belső ellenőrzési rendszert kialakítani (különösen CobIT, ISO/IEC 13335,  
ISO 27001). A belső ellenőrzési rendszernek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szervező, annak vezetői és az arra kijelölt alkalmazottai által végzett ellenőrzések menetét,
b) a szúrópróbaszerű belső ellenőrzések kialakításának rendszerét,
c) a belső ellenőrzések dokumentálásának módját,
d) a  belső ellenőrzés során észlelt hibák, esetleges jogsértések kezelését, jegyzőkönyvbe vételét, valamint 

azonnali jelentését az állami adóhatóság részére,
e) az alkalmazottak megfelelő képzési, oktatási rendszerét.
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 10.  A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek biztosítania kell, hogy
a) a rendszerben kezelt adatotokat csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhessék meg,
b) a  rendszerben kezelt adatok tartalma és tulajdonságai a  jogszabályban foglaltaknak és az  audit során 

dokumentált tartalomnak és tulajdonságoknak megfeleljenek,
c) a  biztonságos, sérthetetlen és titkos kommunikáció előírása a  játékos által használt informatikai rendszer 

és a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer közötti, illetve a  biztonsági 
másolat és a  távszerencsejáték vagy az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer közötti 
kommunikációra, valamint a küldő és a fogadó hitelesítő algoritmusok használatával küldött információkra is 
érvényesüljön.

 11.  A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a rendszer 
működése szempontjából meghatározó folyamatok valamennyi kritikus eseményének hiteles naplózására, és 
biztosítania kell az  illetéktelen módosításokkal, hálózat alapú támadásokkal (különösen vírusok, programférgek, 
betörési kísérletek) szembeni védelmet.

B)   A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer egyes elemeire vonatkozó 
követelmények

 1.  Az  Szjtv. 37.  § 28.  pontja szerinti, Magyarország területén található szervert korlátozott hozzáférésű, biztonságos 
területen kell elhelyezni (a  továbbiakban: szerverterem) és a  szerver kialakítása során 24 órás épületfelügyeleti 
rendszert kell biztosítani.

 2.  Az  Szjtv. 37.  § 28.  pontja szerinti szerver (a  továbbiakban: szerver) kialakítása során szünetmentes tápellátást, 
működés-folytonosságot, rendelkezésre állást biztosító, és az  illetéktelen személyek hozzáférését megakadályozó 
felépítést kell kialakítani.

 3.  A  szerverterembe kizárólag az  engedélyezés során előzetesen írásban bejelentett személyek léphetnek be. 
A belépésről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a belépő személyazonosító adatait, a belépés és távozás 
idejét és a belépés célját.

 4.  Az  állami adóhatóság ellenőrzés céljából a  szerverterembe felügyelettel és naplózott módon bármikor beléphet, 
a szerver működtetőjének biztosítania kell, hogy a szerver és a szerverterem ellenőrzése bármikor akadálymentesen 
megtörténhessen a géptermi beléptetés szabályainak megfelelően.

 5.  A  szervert tartalék szerverrel kell ellátni, amely a  szerver szoftver, vagy hardveregységeinek meghibásodása 
esetén azonnal rendelkezésre áll és automatikusan, adatvesztés nélkül folytatja a  szerver működését. A  szerverre 
alkalmazandó előírások a tartalék szerverre is megfelelően irányadóak.

 6.  A  szervert úgy kell kialakítani, hogy az  hiba esetén megvédje a  kapcsolódó adatok integritását. Az  ellenőrzési 
naplókat, a rendszer adatbázisokat és minden más kapcsolódó adatot védett módon, a rendszer biztonságára vagy 
felhasználóira illetéktelen beavatkozás esetén kockázatot jelentő adatokat – különösen a  felhasználói jelszót – 
titkosítva kell tárolni. A biztonsági mentést legalább naponta egyszer automatikusan el kell végezni.

 7.  A szerver különösen az alábbi tételeket naplózza vagy naprakész adatokkal dokumentálja:
a) a kezdeti beállításokat és a változásokat,
b) a  távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszer működésével kapcsolatos, rendszer szintű eseményeket 

(különösen: archiválások, mentések, rendszer szintű frissítések, játék szintű frissítések),
c) a  lejátszott játékokkal kapcsolatos összes lényeges információt, ideértve a  befizetéseket, tét és nyeremény 

adatokat, bónusz játékokat, a nyerőkombinációt, a nyeremény-kifizetést, pénzügyi tranzakciókat,
d) a  küldő és a  cél állomás egyedi azonosíthatóságához szükséges adatokat (különösen IP címet, MAC címet, 

Port számát),
e) az elvégzett lekérdezéseket, ellenőrzéseket, adatszolgáltatásokat,
f ) felhasználói belépéseket és kilépéseket,
g) az összes sikeres és sikertelen kapcsolódási kísérletet és eseményt,
h) távoli hozzáféréseket,
i) biztonsági incidenseket,
j) minden olyan eseményt, amely indokoltan azt jelzi, hogy a  rendszer nem az  elvárásoknak megfelelően 

működik (különösen memóriahiba, öndiagnosztikai probléma esetén).
 8.  A tartalék szervernek a 7. b) és c) alpontokban felsorolt adatokat teljes körűen tartalmaznia kell.
 9.  A naplónak tartalmaznia kell az esemény megnevezését, dátumát, idejét másodperc pontossággal és az eseményt 

egyértelműen azonosító minden egyéb információt. A  naplóban minden egyes eseményt másodperc alapú 
hiteles digitális aláírással kell tárolni. A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer 
működtetőjének biztosítania kell az ellenőrző hatóságok számára a naplókhoz történő hozzáférést.
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 10.  Az  eredményként kapott naplók utólagos módosításának lehetőségét ki kell zárni. A  távszerencsejáték és az 
online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek biztosítania kell a  naplók biztonságos, adatvesztés nélküli 
archiválását. Az archiválás során ki kell zárni az utólagos módosítás lehetőségét.

 11.  A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerben helyi redundáns időszervernek kell 
működnie, amelynek két független szabványos időforráshoz kell szinkronizálnia. A  távszerencsejáték és az online 
kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek a  két független időforrás legalább egyikével internet kapcsolat 
nélkül is tudnia kell szinkronizálni. A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer 
minden elemének a helyi időszerverhez szinkronizált idővel kell rendelkeznie.

 12.  A szerveren az alábbi célokból lehet hozzáférési jogosultságokat kialakítani:
a) a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer működtetője jogosult távoli 

hozzáféréssel, jelszavas védelemmel és naplózással az  adatbázisból a  pénzügyi adatok és játékprogramok 
konfigurációs adatainak lekérdezésére,

b) a  szerver működtetője jogosult a  szerveren elhelyezett öndiagnosztikai programok futtatására, a  szerver 
állapotára vonatkozó adatok lekérdezésre, tűzfal és vírusvédelem más jogosultsági szinthez nem tartozó 
beállításainak elvégzésére.

 13.  Az állami adóhatóság akadálymentes hozzáférését és az adatok biztonságát garantáló szoftvert a távszerencsejáték 
és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer működtetőjének kell biztosítania.

 14.  A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer részét képező valamennyi szervert 
olyan folyamatos üzemű felügyeleti rendszerrel kell monitorozni, amely képes minden kritikus interfész elem 
monitorozására. A felügyeleti rendszernek képesnek kell lennie eredményesen értesíteni a rendszeradminisztrátort 
az adott állapotról, illetve riasztást kell küldenie a működtetőnek a normális értékektől való eltérés esetén.

 15.  A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek bármilyen kommunikációs hiba 
esetén azonnal értesítenie kell a  működtetőt a  hibásan működő részegységről, a  rendszer minden egyes kritikus 
interfész eleméről jelentenie kell az öndiagnosztikai eljárás eredményeit.

 16.  A szervernek a játékfunkciókat futtató vezérlőprogramjait hiteles digitális időbélyeggel kell ellátni, amely integritása 
naponta legalább egy alkalommal automatikus öndiagnosztikai eljárással ellenőrzésre kerül. Integritási hiba 
észlelése esetén az  adott program, vagy programrészlet nem futtatható. A  rendszernek automatikusan naplóznia 
kell a sikertelen hitelesítés dátumát, idejét és eredményét.

 17.  A szerver és a tartalék szerver között a biztonságos kommunikáció érdekében a használt protokollnak titkosítással, 
hibaérzékelő és helyreállító mechanizmusokkal kell rendelkezniük, ami kellő védettséget biztosít a  manipulálás 
ellen. A kapcsolat megszakadása és újrafelvétele nem járhat adatvesztéssel.

 18.  A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek a  hálózati kapcsolat bármilyen 
okból – különösen áramszünet miatt – történő megszakadását követően biztosítania kell a  játékos és a  szervező 
közötti elszámolás lehetőségét.

 19.  A szervert megfelelő fizikai és logikai behatolás elleni védelemmel – különösen vírusvédelemmel és tűzfallal – kell 
ellátni a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása céljából.

 20.  A  tűzfal alkalmazásnak eseménynaplót kell vezetnie és az  eseménynapló tárolására szolgáló háttértároló eszköz 
telítődését követően le kell tiltania minden kommunikációt, és hibaeseményt kell generálnia.

 21.  Az állami adóhatóság kivételével távoli hozzáférés kizárólag a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-
informatikai rendszer távszerencsejáték vagy az online kaszinójáték szolgáltatást a játékosok felé biztosító részével 
valósítható meg olyan módszerrel, amely biztonságos kliens oldali, minősített hardver egységben tárolt kulcs 
segítségével, zárt csatornán összekapcsolja a  rendszert és a  hozzáférést kérőt. Nem számít távoli hozzáférésnek 
a  zárt, dedikált kommunikációs csatornán keresztül megvalósuló hozzáférés. Ennek a  biztonságos kapcsolatnak 
egyedileg be kell azonosítania a hozzáférést kérő távoli felhasználót és annak munkaállomását.

 22.  A  távoli hozzáférés és a  működtetői operátori tevékenység munkafolyamatát automatikusan kell rögzíteni, 
amelyről megváltoztathatatlan eseménynaplót kell vezetnie, amely leírja az  összes távoli hozzáférési információt, 
így különösen a  belépési azonosítót, dátumot és időpontot, a  végzett tevékenységet és a  kapcsolat időtartamát. 
Lehetőséget kell biztosítani az  elvégzett tevékenységek utólagos ellenőrzésére a  megfelelő hardver kulccsal vagy 
azzal egyenértékű biztonsági szintű technológiával azonosított kiemelt felhasználók és az  állami adóhatóság 
részére. Az  auditáló berendezésnek biztosítania kell az  egyes események gyors kikereshetőségét. Ha jogosulatlan 
hozzáférési kísérlet érkezik, a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek 
automatikus értesítést kell küldenie a rendszer működtetőjének.

 23.  A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer részét képező valamennyi 
engedélyezett játékprogramban a  véletlenszerűség teljesülését a  játék során biztosítani kell. A  véletlenszerűen 
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létrehozott adatoknak az  algoritmus, illetve a  generátor aktuális állapotának ismerete hiányában előre nem 
láthatónak és előre meg nem határozhatónak kell lenni. A  létrehozott, illetve kiválasztott adatok nem lehetnek 
rekonstruálhatók. Az adatok kiválasztási, létrehozási módszerének lineárisnak kell lennie, a kiszámíthatóságot ki kell 
zárni. A játék kimenetelét, illetve az eredmények értelmezési módszerét a véletlenszám-generátor által létrehozott 
numerikus értéken kívüli egyéb tényező vagy körülmény nem befolyásolhatja.

C)   A távoli hozzáférés biztosítása
 1.  Távoli hozzáférés keretében az  állami adóhatóság részére legalább a  6.  mellékletben felsorolt adatokhoz való 

hozzáférést kell biztosítani.
 2.  A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek olyan szolgáltatást kell nyújtania, 

amely az állami adóhatóság részére naplózott távoli hozzáférésen keresztül lehetőséget biztosít a távszerencsejáték 
és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer auditált elemei változatlanságának ellenőrzésére.

 3.  A  távoli hozzáférés keretében lehetővé kell tenni az  adatok olvasását, kimásolását, az  adatok egészéről, vagy egy 
részéről elektronikus másolat készítését és ezek biztonságos továbbítását az állami adóhatóság részére.

 4.  A szerveren az alábbi célokból hozzáférési jogosultságokat kell kialakítani:
a) az  állami adóhatóság jogosult bármikor a  helyszínen, vagy távoli hozzáféréssel a  szerveren található adat, 

ellenőrzési napló, megtekintésére, lekérdezésére, ellenőrzésére. A  hozzáférésnek lehetővé kell tennie 
az adatok ellenőrzési naplók, olvasását, másolását és a kimásolt adatok feldolgozását.

b) Az  állami adóhatóság jogosult a  távoli hozzáféréssel megtekintett adatokat a  szervező által biztosított 
adatexportálási megoldással ellenőrzési célból felhasználni.

c) A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer működtetője jogosult távoli 
hozzáféréssel, jelszavas védelemmel és naplózással a  kialakított távszerencsejáték és az online kaszinójáték 
műszaki-informatikai rendszer üzemeltetésére.

D)   Hibaesemény a  pénzügyi tranzakció teljesítésében vagy a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-
informatikai rendszer működésében

 1.  Amennyiben a  játékügyletet vagy a  játékosi egyenleget érintő jelentős hibaesemény következik be, a  szervező 
köteles a  tudomásszerzést követően haladéktalanul a hiba elhárítását megtenni. A  hiba megszűnéséig a  szervező 
köteles megakadályozni, hogy a  játékosok játékügyleteket, valamint a  játékosi egyenleget érintő tranzakciókat 
kezdeményezzenek, illetve teljesítsenek.

 2.  A  szervező az  1.  pont szerinti hibaeseményről köteles az  állami adóhatóságot a  hibaesemény észlelését és 
megszüntetését követően is haladéktalanul értesíteni.”

2. melléklet a 49/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez
„5. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez

A távszerencsejáték szervező és az online kaszinójáték szervező havi gyakoriságú adatszolgáltatási 
kötelezettsége

I.   Valamennyi játéktípus tekintetében az alábbi összesített adatok:
a) az adatszolgáltatással érintett időszak utolsó napján a játékosi egyenlegek kumulált összege,
b) az adatszolgáltatással érintett időszakban a játékosi befizetések összege,
c) az adatszolgáltatással érintett időszakban a játékosi egyenlegen jóváírt egyéb összegek (pl. bónusz),
d) az adatszolgáltatással érintett időszakban a játékosok által felhelyezett tétek összege,
e) az adatszolgáltatással érintett időszakban a játékosok által elért nyeremények összege,
f ) az adatszolgáltatással érintett időszakban a játékosok igényelt kifizetésének összege,
g) az adatszolgáltatással érintett időszak utolsó napján regisztrált játékosok száma,
h) az adatszolgáltatással érintett időszakban az új regisztrációk száma,
i) az adatszolgáltatással érintett időszakban az igazoló ellenőrzés alatt lévő regisztrációk száma,
j) az adatszolgáltatással érintett időszakban az igazoló ellenőrzés alapján elutasított regisztrációk száma,
k) az adatszolgáltatással érintett időszakban a törölt regisztrációk száma.
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II.   Minden játéktípus tekintetében, játéktípusonként kimutatva és az  alábbi megosztás szerint elkülönítve szükséges 
adatok:

 A)  Adott játéktípuson belül azon játékfajták esetében, amelyeknél a tiszta játékbevételt a felhelyezett tétek és az elért 
nyeremények különbözete által kell meghatározni:
a) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által felhelyezett tétek összege,
b) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által elért nyeremények összege,
c) az adatszolgáltatási időszakban elért tiszta játékbevétel összege.

 B)  Adott játéktípuson belül azon játékfajták esetében, amelyeknél a  tiszta játékbevételt a  szervező által felszámított 
díjak vagy azokkal egy tekintet alá eső jutalékok által kell meghatározni:
a) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által felhelyezett tétek összege,
b) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által elért nyeremények összege,
c) az adatszolgáltatási időszakban elért tiszta játékbevétel értéke.

III.   Fogadás esetén szükséges adatok:
a) az adatszolgáltatási időszakban a  játékosok által felhelyezett tétek összege, melynél külön kell kimutatni 

a  szervező kockázat viselése nélkül szervezett játékban (totalizatőri) és szervező kockázat viselése mellett 
szervezett játékban (bukmékeri) felhelyezett tétek összegét,

b) az adatszolgáltatási időszakban a  játékosok által elért nyeremények összege, melynél külön kell kimutatni 
a totalizatőri és bukmékeri rendszerű fogadás körében elért nyeremények összegét,

c) az adatszolgáltatási időszakban a játékban részt vevő játékosok száma.
IV.   Kártyajáték esetén szükséges adatok:

a) az adatszolgáltatási időszakban a  játékosok által felhelyezett tétek összege, melynél külön kell kimutatni 
a totalizatőri és bukmékeri rendszerű kártyajátékok körében felhelyezett tétek összegét,

b) az adatszolgáltatási időszakban a  játékosok által elért nyeremények összege, melynél külön kell kimutatni 
a totalizatőri és bukmékeri rendszerű kártyajátékok körében elért nyeremények összege,

c) a kártyajáték játéktípus alá tartozó adott kártyajátékban a játékosok által felhelyezett tétek összege,
d) a kártyajáték játéktípus alá tartozó adott kártyajátékban a játékosok által elért nyeremények összege,
e) az adatszolgáltatási időszakban a játékban részt vevő játékosok száma.

V.   Kaszinójáték esetén szükséges adatok
a) az adatszolgáltatási időszakban a  játékosok által felhelyezett tétek összege, melynél külön kell kimutatni 

a totalizatőri és bukmékeri rendszerű kaszinójáték körében felhelyezett tétek összegét,
b) az adatszolgáltatási időszakban a  játékosok által elért nyeremények összege, melynél külön kell kimutatni 

a totalizatőri és bukmékeri rendszerű kaszinójáték körében elért nyeremények összege,
c) a kaszinójáték játéktípus alá tartozó adott kaszinójátékban a játékosok által felhelyezett tétek összege,
d) a kaszinójáték játéktípus alá tartozó adott kaszinójátékban a játékosok által elért nyeremények összege,
e) az adatszolgáltatási időszakban a játékban részt vevő játékosok száma.”

3. melléklet a 49/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez
„6. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez

Távoli hozzáféréssel biztosított adatok köre távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezése 
esetén

I.   Játékosi egyenleggel kapcsolatos adatok a játéktípustól függetlenül:
a) játékosi azonosító adat (pl. felhasználói név, alkalmazott azonosító stb.),
b) a játékosi egyenleget növelő tételek, valamint ezek jogcíme és mértéke óra, perc és másodperc pontossággal,
c) a játékosi egyenleget csökkentő tételek, valamint ezek jogcíme és mértéke óra, perc és másodperc 

pontossággal.
II.   Sportfogadás esetén:
 1. Fogadási eseménnyel kapcsolatosan

a) megnevezése, azonosítója,
b) kezdő időpontja óra és perc pontossággal,
c) a fogadás lezárásának időpontja (a  tétek felhelyezésére rendelkezésre álló időtartam vége óra, perc és 

másodperc pontossággal),
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d) bukmékeri rendszerű fogadás esetén a  fogadási esemény meghirdetése és lezárása között alkalmazott 
nyereményszorzó,

e) bukmékeri rendszerű fogadás esetén a fogadási ajánlat halmozási, kombinálási lehetősége,
f ) a felhelyezett tétek összege,
g) a bekövetkezett kimeneteleinek végeredménye,
h) az elért nyeremények értéke.

 2. A fogadási eseményben részt vevő játékossal kapcsolatosan
a) a játékos azonosítója,
b) a játékos által a fogadási esemény kimeneteleire tett fogadás,
c) a fogadási esemény kimenetelére felhelyezett tét összege, óra, perc és másodperc pontossággal,
d) a játékos által elért nyeremény összege, a játékosi egyenlegen való jóváírás időpontja óra, perc és másodperc 

pontossággal.
III.   Kártyajáték esetén
 1. Leosztásokkal kapcsolatban:

a) a kártyajáték elnevezése, típusa, azonosítója, verziószáma,
b) a leosztás azonosítója,
c) a leosztás lebonyolításának időtartama,
d) a leosztás során felhelyezett tétek összege,
e) a nyerés feltételei (nyertes kombináció, lap stb.),
f ) a leosztásban elért nyeremények összege.

 2. A leosztásokban résztvevőkkel kapcsolatban:
a) a leosztásban részvevő játékos azonosítója,
b) a leosztásban az  adott játékos által felhelyezett tétek összege, időpontja óra, perc és másodperc 

pontossággal,
c) a leosztásban az adott játékos által elért nyeremény összege, a  játékosi egyenlegen való jóváírás időpontja 

óra, perc és másodperc pontossággal.
IV.   Kaszinójáték esetén
 1. Játék típusával kapcsolatban:

a) a kaszinójáték típusának megnevezése, azonosítója, verziószáma,
b) adott típusú kaszinójáték játékeseményének azonosítója,
c) adott típusú kaszinójáték játékesemény lebonyolításának időpontja óra, perc és másodperc pontossággal,
d) adott típusú kaszinójáték játékeseményben felhelyezett tétek összege,
e) a nyerés feltételei (nyertes kombináció, lap stb.),
f ) adott típusú kaszinójáték játékeseményben elért nyeremények összege.

 2. Adott típusú kaszinó játékban résztvevőkkel kapcsolatosan
a) adott típusú kaszinójáték játékeseményében résztvevő játékos azonosítója,
b) adott típusú kaszinójáték játékeseményében az adott játékos által a felhelyezett tétek összege, időpontja óra, 

perc, másodperc pontossággal,
c) adott típusú kaszinójáték játékeseményében adott játékos által elért nyeremények összege, a  játékosi 

egyenlegen való jóváírás időpontja óra, perc és másodperc pontossággal.
V.   A  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer működésének változatlanságát érintő 

adatok
A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer lényeges elemeinek változatlanságát 
igazoló adatok (különösen a  távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer lényeges 
elemeihez tartozó ellenőrző számok, hash kódok).

VI.   Statisztikai nyilvántartások
A 33. § (3) bekezdésben és a 42. § (2) bekezdésben meghatározott statisztikai nyilvántartás.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2032/2015. (XII. 30.) Korm. határozata
nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról, valamint a Magyar Tenisz Szövetség 
létesítményfejlesztési programjával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány a tenisz mint kiemelt sportág fejlesztése és hazai népszerűsítése érdekében
 1. támogatja a  Magyar Tenisz Szövetséget a  2016. évi ifjúsági tenisz világbajnokság (Junior Davis Cup, Junior Fed 

Cup) Magyarországon történő rendezésére vonatkozó felkérés elfogadásában, amennyiben a  Nemzetközi Tenisz 
Szövetség (International Tennis Federation) felkéri a Magyar Tenisz Szövetséget a sportesemény rendezésére;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Magyar Tenisz Szövetséggel együttműködve, az  5.  pont 
a) alpontja szerinti feladat végrehajtásával összhangban – nyújtson be előterjesztést a Kormány részére az 1. pont 
szerinti sportesemény magyarországi rendezéséhez szükséges intézkedésekről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. január 15.

 3. támogatja a  Magyar Tenisz Szövetség azon törekvését, hogy Magyarországon rangos nemzetközi tenisztornák, 
ennek keretében
a) nemzetközi felnőtt versenysorozat (ITF Pro Circuit versenyek, ATP Challenger Tour verseny),
b) WTA tenisztorna,
c) ATP World Tour 250 tenisztorna
megrendezésére kerüljön sor;

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Magyar Tenisz Szövetséggel együttműködve készítsen 
előterjesztést a Kormány részére a 3. pont szerinti sportesemények magyarországi megrendezésének feltételeiről és 
a rendezéshez szükséges intézkedésekről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. január 15.

 5. egyetért azzal, hogy az  1. és a  3.  pont szerinti tenisztornák magyarországi megrendezését is lehetővé tevő tenisz 
sportlétesítmény-fejlesztési program (a  továbbiakban: program) kidolgozása és megvalósítása szükséges, amely 
keretében
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – Budapest Főváros 

Önkormányzatával és a Magyar Tenisz Szövetséggel együttműködve – terjesszék a Kormány elé a Budapest 
margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósítását szolgáló beruházás programját, továbbá 
a  beruházás megvalósításhoz szükséges források biztosítására és a  működtetési koncepcióra vonatkozó 
javaslatot,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. január 15.

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Magyar Tenisz 
Szövetséggel együttműködve dolgozzák ki – az  a)  alponton kívüli fejlesztésekre vonatkozó – programot, 
valamint a  program Kormány elé terjesztésével egyidejűleg tegyenek javaslatot a  program kormányzati 
támogatással történő megvalósítására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. február 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2033/2015. (XII. 30.) Korm. határozata
a megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesnek a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásáról, 
valamint az átfogó felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és egyéb műszaki szolgáltatások 
meghatározásáról, továbbá az ezek elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 17. és a  Reviczky utca 6. szám alatti, megújuló Károlyi-Csekonics 

Palotaegyüttes Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásával az  átfogó felújításra irányuló beruházás 
megvalósítását követően, azzal a céllal, hogy az épületet a jövőben a szomszédos épületben működő Károli Gáspár 
Református Egyetem használhassa;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak a Károlyi-
Csekonics Palotaegyüttes Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásával kapcsolatos megállapodás 
kidolgozásáról, valamint a  tulajdonba adáshoz szükséges intézkedésekről szóló előterjesztés Kormány részére 
történő benyújtásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. december 31.
 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) közreműködésével gondoskodjon a  Károlyi-
Csekonics Palotaegyüttes átfogó felújításához szükséges további műszaki szolgáltatási feladatok elvégzéséről, 
különös tekintettel
a) a folyamatos tervellenőri tevékenység elvégzésére az összes tervezési szakágra kiterjedően,
b) a teljes körű műszaki ellenőri tevékenység ellátására,
c) a kivitelezés ellenőrzésére és felügyeletére,
d) további egyéb komplex műszaki szolgáltatásokra;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatosan, a beruházás lezárásáig

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon 
a  Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó felújítására irányuló beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri és 
további műszaki szolgáltatási feladatok folyamatos elvégzése érdekében 2016. évben szükséges 228,9 millió forint 
forrás biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség címen;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. január 31.
 5. egyetért azzal, hogy – a  Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó felújítására irányuló beruházáshoz hasonlóan  – 

a kormányzati építésügyi beruházások műszaki szolgáltatásainak elvégzésére az ÉMI Nonprofit Kft. mint 100%-ban 
állami tulajdonban levő gazdasági társaság kerüljön kijelölésre, különös tekintettel
a) a tervellenőri tevékenység elvégzésére az összes tervezési szakágra kiterjedően,
b) a teljes körű műszaki ellenőri tevékenység ellátására,
c) a kivitelezés ellenőrzése és felügyelete feladatok ellátására;

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  kormányzati építésügyi beruházások 
műszaki szolgáltatási feladatok elvégzése érdekében az ÉMI Nonprofit Kft. kijelöléséről szóló előterjesztés Kormány 
részére történő benyújtásáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2034/2015. (XII. 30.) Korm. határozata
költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a központi 

költségvetés egyes előirányzatain keletkezett megtakarításokra tekintettel – 2155,7 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli, 

hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-
átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a  2014.  évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjától és 
2. mellékletétől eltérően a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 
cím javára átcsoportosítandó 250,0 millió forint a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Nemzetgazdasági programok jogcímcsoport 
K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára kerüljön átcsoportosításra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2034/2015. (XII. 30.) Korm. határozathoz  1. melléklet a .../...(... ...) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 1 450,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 705,7

21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1 Családi támogatások

003539 1 Családi pótlék
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -2 155,7

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. 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
ÁHT. 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

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 1 450,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 705,7

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 155,7  2 155,7
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

1 példány
1 példány

1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 2035/2015. (XII. 30.) Korm. határozata
a Miskolc Megyei Jogú Város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Miskolc Megyei Jogú Város külterületén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint az  1.  mellékletben felsorolt helyrajzi számú földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből 
a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 2035/2015. (XII. 30.) Korm. határozathoz

A beruházási célterülettel érintett földrészletek

0165/7; 0165/4; 0165/137; 0165/136; 0165/123; 0165/90; 0165/77; 0163/80; 0163/31; 0163/12; 0115/98; 0163/2; 
0135/7; 0130/7; 0124/3; 01456; 0138; 0115/84; 0115/49; 0170/8; 0170/10; 0168/16; 0165/52; 0165/28; 0165/17; 
0165/120; 0165/11; 0163/86; 0160/22; 0160/10; 0152/8; 0152/3; 0150/8; 0150/16; 0147/11; 0250/13; 0235/29; 
0202/10; 0188/15; 0243/12; 0240/1; 0237/7; 0235/63; 0235/47; 0233/2; 0230/133; 0230/121; 0227/33; 0227/21; 
01468/20; 01466/8; 01466/3; 01466/19; 0163/140; 0165/91; 0163/81; 0135/8; 01458; 0980; 0204; 0139; 0115/85; 
0115/50; 0170/9; 0170/11; 0168/17; 0165/8; 0165/121; 0235/15; 0165/42; 0165/29; 0165/18; 0165/110; 0163/87; 
0160/23; 0160/11; 0152/9; 0150/9; 0150/17; 0147/12; 0988/1; 0250/14; 0235/73; 0235/30; 0222/1; 0202/2; 0188/16; 
0245/1; 0240/2; 0235/68; 0235/52; 0233/3; 0230/134; 0230/122; 0227/34; 0227/22; 0227/10; 01468/21; 01466/9; 
01466/30; 01466/2; 0177/4; 0141/3; 0130/9; 0128/1; 0124/6; 0118/2; 0981; 0115/86; 0115/51; 0173/5; 0171/1; 
0170/12; 0168/2; 0165/9; 0165/43; 0165/3; 0165/19; 0165/124; 0165/111; 0160/12; 0158/1; 0150/18; 01466/1; 
0147/13; 0988/2; 0250/2; 0235/16; 0202/3; 0188/2; 01468/10; 0240/3; 0239/1; 0235/69; 0235/53; 0233/4; 0230/135; 
0230/123; 0227/35; 0227/23; 0227/11; 01468/22; 01466/31; 01466/20; 0163/142; 0165/93; 0165/80; 0165/59; 
0163/34; 0163/15; 0118/12; 0131/5; 0128/2; 0124/7; 0118/3; 0982; 0206; 0169; 0115/87; 0115/52; 0173/6; 0171/2; 
0170/13; 0168/3; 0165/44; 0165/30; 0165/2; 0165/126; 0158/11; 0165/112; 0165/10; 0162/12; 0160/13; 0235/32; 
0152/1; 0150/19; 0147/14; 0989/2; 0259/3; 0252/14; 0245/2; 0235/17; 0239/10; 0222/5; 0202/4; 0188/3; 01468/29; 
0247/10; 0240/4; 0235/70; 0230/136; 0235/54; 0233/5; 0230/124; 0227/36; 0227/24; 0227/12; 01468/23; 01468/11; 
01466/32; 01466/21; 01466/10; 0160/14; 0163/143; 0165/94; 0165/81; 0163/35; 0163/16; 0130/10; 0179/9; 0145/1; 
0131/6; 0128/3; 0126/2; 0118/4; 01445; 0984; 0144; 0120; 0115/88; 0115/53; 0173/7; 0171/3; 0170/14; 0168/4; 
0165/45; 0165/31; 0165/20; 0165/127; 0160/27; 0162/14; 0158/12; 0152/10; 0150/2; 0147/15; 0252/15; 0202/5; 
0235/35; 0235/18; 0188/4; 0183/1; 01468/30; 0240/5; 0239/2; 0235/71; 0235/55; 0230/137; 0230/125; 0227/6; 
0227/25; 0227/13; 01468/24; 01468/12; 01466/33; 01466/22; 01466/11; 0163/144; 0165/95; 0165/82; 0163/36; 
0163/18; 0130/11; 0126/3; 0118/5; 01464; 01447; 0220; 0115/89; 0115/54; 0171/4; 0170/15; 0168/5; 0168/1; 0165/6; 
0165/46; 0165/32; 0165/21; 0165/114; 0165/103; 0162/5; 0160/28; 0160/15; 0158/13; 0150/20; 01450/1; 0152/11; 
0252/16; 0247/11; 0235/19; 0202/6; 0188/6; 0247/4; 0243/2; 0239/3; 0235/56; 0230/138; 0230/126; 0227/7; 0227/26; 
0227/14; 01468/25; 01468/13; 01466/34; 01466/23; 01466/12; 0163/145; 0165/96; 0165/83; 0165/71; 0163/37; 
01443/1; 0146/2; 0135/1; 0126/4; 0118/6; 0986; 0244; 0122; 0115/55; 0171/5; 0170/16; 0168/6; 0165/47; 0165/33; 
0165/22; 0165/13; 0165/115; 0165/104; 0162/7; 0160/29; 0160/16; 0158/14; 0152/12; 0150/21; 0150/10; 0252/17; 
0247/12; 0235/37; 0235/21; 0230/20; 0202/7; 0188/8; 0243/3; 0239/4; 0235/57; 0235/39; 0230/139; 0230/127; 0227/8; 
0227/27; 0227/15; 01468/26; 01468/14; 01466/35; 01466/24; 01466/13; 01461/1; 01450/2; 0163/146; 0165/97; 
0165/84; 0165/72; 0163/38; 0163/24; 0183/3; 0135/2; 0130/2; 0126/5; 0118/7; 0987; 0223; 0115/91; 0115/56; 
0115/109; 0171/6; 0170/17; 0168/7; 0168/11; 0165/48; 0165/34; 0165/23; 0165/116; 0165/105; 0160/3; 0160/17; 
0156/12; 0152/25; 0150/22; 0150/11; 0252/18; 0247/8; 0235/38; 0235/22; 0230/22; 0227/37; 0202/8; 0188/9; 0188/1; 
0243/4; 0239/5; 0237/2; 0235/58; 0235/40; 0230/140; 0230/128; 0227/9; 0227/28; 0227/16; 01468/27; 01468/15; 
01466/36; 01466/25; 01466/14; 01461/2; 0163/147; 0179/10; 0165/85; 0165/73; 0163/25; 0162/10; 0147/4; 0135/3; 
0130/3; 0126/6; 0118/8; 01451; 0115/57; 0171/7; 0168/8; 0168/12; 0165/64; 0165/49; 0165/35; 0165/24; 0165/106; 
0162/9; 0158/16; 0165/135; 0165/117; 0160/4; 0160/18; 0150/23; 0237/3; 0202/9; 0188/11; 0242/3; 0243/5; 0239/6; 
0235/59; 0235/41; 0230/21; 0230/129; 0227/29; 0227/17; 01468/28; 01468/16; 01466/4; 01466/26; 01466/15; 
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01461/3; 0163/150; 0179/12; 0165/86; 0165/74; 0163/41; 0163/26; 0162/13; 0147/6; 0135/4; 0130/4; 0126/7; 0118/9; 
0225; 0190; 0115/93; 0115/58; 0115/16; 0171/8; 0170/5; 0168/9; 0168/13; 0165/65; 0165/5; 0165/36; 0165/25; 
0165/14; 0165/118; 0165/107; 0160/5; 0188/12; 0230/130; 0160/19; 0158/6; 0152/5; 0150/24; 0150/13; 0235/42; 
0230/25; 0243/6; 0242/4; 0239/7; 0237/4; 0235/60; 0235/44; 0227/30; 0227/18; 01468/35; 01468/17; 01466/5; 
01466/27; 01466/16; 01462/1; 0163/28; 0163/10; 0115/96; 0147/7; 0135/5; 0130/5; 0126/8; 0124/1; 01454; 0256; 
0191; 0136; 0115/82; 0170/6; 0168/14; 0165/66; 0165/50; 0165/37; 0165/26; 0165/15; 0165/119; 0165/108; 0163/84; 
0160/8; 0160/20; 0158/7; 0152/6; 0150/5; 0150/14; 0141/1; 0252/20; 0250/11; 0235/43; 0230/26; 0188/13; 0243/7; 
0243/1; 0239/8; 0237/5; 0235/61; 0235/45; 0230/131; 0227/31; 0227/19; 01470/2; 01468/18; 01466/6; 01466/28; 
01466/17; 01462/2; 0137; 0115/95; 0115/83; 0170/7; 0168/15; 0165/67; 0165/51; 0165/38; 0165/27; 0165/16; 
0165/109; 0160/9; 0152/7; 0150/7; 0150/15; 0147/10; 0250/12; 0235/5; 0188/14; 0243/8; 0243/10; 0239/9; 0237/6; 
0235/62; 0235/46; 0233/1; 0230/132; 0227/32; 0227/20; 01468/19; 01466/7; 01466/29; 01466/18; 0115/97; 0118/10; 
0118/11; 0124/2; 0124/4; 0126/9; 0130/6; 0130/8; 0135/6; 0150/12; 0160/21; 0163/1; 0163/11; 0163/13; 0163/141; 
0163/29; 0163/3; 0163/32; 0163/33; 0163/48; 0163/49; 0163/85; 0165/113; 0165/12; 0165/122; 0165/58; 0165/75; 
0165/76; 165/78; 0165/79; 0165/87; 0165/88; 0165/92; 0168/10; 0179/13; 0228; 0235/36; 0252/19; 0257.

A Kormány 2036/2015. (XII. 30.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek 
többlettámogatásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 
akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) jóváhagyja az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt projektek (a  továbbiakban: projektek) támogatásának 

növelését,
b) hozzájárul az 1. melléklet szerint a projektek támogatási szerződésének módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek a  Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Programból (a  továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a  KEHOP 
2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a  Környezet és Energia Operatív 
Program (a továbbiakban: KEOP)
ca) finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot,
cb) egyes prioritásai esetén a forrásfelhasználás várható mértéke meghaladná a 110%-ot.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. 

(III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 6.2.1. pontjában foglalt táblázat

aa) A:3 mezőjében a „12,81” szövegrész helyébe a „12,82” szöveg,
ab) D:3 mezőjében a „13,96” szövegrész helyébe a „13,97” szöveg,

b) 6.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba) A:3 mezőjében a „22,08” szövegrész helyébe a „22,81” szöveg,
bb) B:3 mezőjében az „1,28” szövegrész helyébe a „0,55” szöveg,

c) 6.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca) C:3–C:5 mezőjében a „4,22” szövegrész helyébe a „4,21” szöveg,
cb) C:6–C:7 mezőjében a „4,90” szövegrész helyébe a „4,92” szöveg.

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2036/2015. (XII. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvez- 

ményezett 

neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Többlet- 

támogatás 

összege 

(Ft)

A projekt 

megemelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

Támogatási szerződés 

módosításának 

határideje

2.
KEOP-6.2.0/
B/11-2011- 

0027

Öko 
Információs 

Központ

Pro Gemmo 
Alapítvány

97 938 039 33 665 340 131 603 379

A projekt célja egy olyan kisléptékű, de környezeti 
értelemben véve fenntartható minta ökoközpont 
mintaprojektként történő létrehozása, ahol a 
célcsoportok közvetlen közelről, működés közben 
tekinthetik meg a különböző környezetbarát 
technológiákat, tevékenységeket, ötleteket és ihletett 
meríthetnek a saját életmódjuk megreformálásához.
A projektbeli főbb tevékenységek a mindennapokban 
alkalmazható energiatakarékosságra nevelő 
tevékenységek elsajátítása és a helyi termékek 
feldolgozásmentes fogyasztása.

1. A támogatási szerződés módosítása megkötésének 
feltétele, hogy a t kedvezményezett igazolja, hogy 
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 
61/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek.
2. Támogatási szerződésbe foglalandó feltétel, hogy
2.1. a kedvezményezettnek el kell fogadnia, hogy a 
KEOP forrásaiból a 2015. december 31-ig teljesített 
tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült és kifizetett 
költségek számolhatók el,
2.2. az 2.1. pontban meghatározott időpontot követően 
felmerülő – beleértve a működőképesség biztosításához 
szükséges – költségeket a kedvezményezettnek saját 
forrásból szükséges finanszíroznia.

2015. december 31.

3.
KEOP-6.2.0/
B/11-2013- 

0002

Nonprofit 
információs 

központ 
létrehozása 

Úrkúton

Budapest-
Pesterzsébet 

Központi 
Református 

Egyház- 
község

149 787 831 49 287 900 199 075 731

A projekt célja, hogy a településen egy meglévő 
közösségi épület rekonstrukciójával olyan környezeti 
nonprofit információs központot hozzon létre, 
amely népszerűsíteni képes a családi házakban 
alkalmazható környezetbarát technológiákat és 
alkalmas a társadalmi szemlélet kedvező irányú 
formálására. 
A központ bemutatja a hőszivattyús 
energiahasznosítást és napenergia hasznosítását, az 
energia-hatékony építési módokat és azok előnyeit, a 
víztakarékosság és az esővíz-hasznosítás megoldásait, 
a komposztálás és a szelektív hulladékgyűjtés 
gyakorlatát és előnyeit.

1. A támogatási szerződés módosítása megkötésének 
feltétele, hogy a kedvezményezett igazolja, hogy a 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülnek.
2. Támogatási szerződésbe foglalandó feltétel, hogy
2.1. a kedvezményezettnek el kell fogadnia, hogy a 
KEOP forrásaiból a 2015. december 31-ig teljesített 
tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült és kifizetett 
költségek számolhatók el,
2.2. az 2.1. pontban meghatározott időpontot követően 
felmerülő – beleértve a működőképesség biztosításához 
szükséges – költségeket a kedvezményezettnek saját 
forrásból szükséges finanszíroznia.

2015. december 31.
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4.
KEOP-6.2.0/ 
B-11-2013- 

0006

ENERGIAHÁZ 
Bemutató 
Központ

Aktív 
Energia 

Egyesület
148 589 500 44 154 595 192 744 095

A projekt célja az Energiaház elnevezésű, Pakson 
megvalósuló, új építésű bemutató központ 
létrehozása, amely magában foglalja az új épület 
építését és az egyedi, demonstrációs eszközként 
is szolgáló, kizárólag megújuló energiát alkalmazó 
épületgépészeti kialakítását.
A Pécsi Tudományegyetem Energiadesign Tanszéke 
egy, a passzív házak jellemzőit már meghaladó 
technológiát alkalmaz a kialakítás, az alkalmazott 
építőanyagok és gépészet vonatkozásában.
Cél, hogy mind az épület, mind az abban alkalmazott, 
megújuló energiát hasznosító műszaki megoldások 
önmagukban is demonstrációs eszközökké váljanak. 
Emellett a belső terek alkalmasak lesznek egy, a 
megújuló energiák alkalmazását népszerűsítő 
információs központ működtetésére, a ház közvetlen 
környezete pedig bemutató területként szolgál 
egyéb energiatakarékos építési technológiák 
szemléltetésére.

1. A támogatási szerződés módosítása megkötésének 
feltétele, hogy a kedvezményezett igazolja, hogy a 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülnek.
2. Támogatási szerződésbe foglalandó feltétel, hogy
2.1. a kedvezményezettnek el kell fogadnia, hogy a 
KEOP forrásaiból a 2015. december 31-ig teljesített 
tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült és kifizetett 
költségek számolhatók el,
2.2. az 2.1. pontban meghatározott időpontot követően 
felmerülő – beleértve a működőképesség biztosításához 
szükséges – költségeket a kedvezményezettnek saját 
forrásból szükséges finanszíroznia.

2015. december 31.
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A Kormány 2037/2015. (XII. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-2009-0001 azonosító számú („Budapest-Ferencváros „C” elágazás – Székesfehérvár 
vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése” című) kiemelt projekt forrásszerkezetének módosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  KÖZOP-2.5.0-09-2009-0001 azonosító számú, „Budapest-Ferencváros „C” elágazás – Székesfehérvár 

vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: kiemelt projekt)
a) támogatási összegének 2 344 917 forinttal történő csökkentésével,
b) forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,

 2. hozzájárul a kiemelt projekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés 1. melléklet szerint módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programmal 
(a  továbbiakban: IKOP) összefüggő tervezési dokumentumok előkészítése során a kiemelt projekt 1. mellékletben 
meghatározott költségeit vegye figyelembe,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 4. jóváhagyja a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program 2. prioritása kerete többlet-kötelezettségvállalásának  
1 006 271 396 forinttal történő csökkentését,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 5. jóváhagyja a  Kvtv. 31.  § (3) és (5)  bekezdése alapján a  Kvtv. 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program 
jogcímcsoport 2. prioritása keretének 16 901 401 719 forinttal történő átmeneti növelését,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek az  IKOP-ból történő 
finanszírozásáról, és az IKOP éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a Közlekedés Operatív 
Program (a továbbiakban: KÖZOP) 2. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke meghaladná a 110%-os 
korlátot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2037/2015. (XII. 30.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid 

bemutatása2.
KÖZOP

(nettó, Ft)

KÖZOP hazai 

társfinan- 

szírozás

(általános 

forgalmi adó)

(Ft)

IKOP

(nettó, Ft)

Hazai 

költségvetési 

forrás

(általános 

forgalmi adó)

(Ft)

KÖZOP

(nettó, Ft)

KÖZOP hazai 

társfinan- 

szírozás

(általános 

forgalmi adó)

(Ft)

IKOP

(nettó, Ft)

Hazai 

költségvetési 

forrás

(általános 

forgalmi adó)

(Ft)

3.
KÖZOP-2.5.0- 
09-2009-0001

Budapest-
Ferencváros 

„C” elágazás – 
Székesfehérvár 

vasútvonal 
ETCS 2 telepítés 

kivitelezése

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvény- 
társaság

4 699 915 991 961 340 484 2 581 669 298 990 968 880 3 693 644 595 606 467 695 3 587 940 694 1 343 496 752

A projekt célja 
Budapest és 
Székesfehérvár 
között az 
Egységes Európai 
Vonatbefolyásoló 
Rendszer (ETCS) 
2 pályamenti 
berendezéseinek 
telepítése, melynek 
eredményeként 
megvalósul az 
interoperabilitás.
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A Kormány 2038/2015. (XII. 30.) Korm. határozata
a TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú („Köznevelési intézmények tantermi informatikai 
eszközeinek modernizációja” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú, „Köznevelési intézmények tantermi informatikai 

eszközeinek modernizációja” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot 
(a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2038/2015. (XII. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
TIOP-1.1.1.A-15/1-

2015-0001

Köznevelési intézmények 
tantermi informatikai 

eszközeinek modernizációja

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ
12 500 000 000

A projekt célja – az alap- és középfokú oktatás szintjén – a szükséges 
informatikai infrastrukturális feltételek megteremtése, a hiányzó 
tantermi információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök 
beszerzése, valamint az elavult eszközök cseréje a versenyképes 
tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek 
átadása érdekében.
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A Kormány 2039/2015. (XII. 30.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pénzügyi eszköz tárgyú konstrukciói végrehajtásával 
kapcsolatos egyes intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési 

Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság haladéktalanul megkezdje a  2007–2013 programozási időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 115. § (1) bekezdése szerinti kijelölésnek megfelelően 
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) pénzügyi eszköz konstrukcióinak végrehajtását,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a  TIOP pénzügyi eszköz rendeltetésű forrásai révén kínált pénzügyi termékek közvetítőit 
pályázat útján válasszák ki,

 3. egyetért azzal, hogy harmadik fél számára mindaddig a  pénzügyi eszköz végrehajtása nem kezdődhet meg, 
ameddig az Európai Bizottság nem hagyja jóvá a TIOP pénzügyi eszközökkel összefüggő módosítását.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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