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Törvények

2015. évi CXLVI. törvény
az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről*
1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása
1. §		
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A menedékjogról szóló törvény szerinti határon lefolytatott eljárások eredményeként az elfogadhatatlanság
tárgyában hozott menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálati eljárására
a) a – b) és c) pontban meghatározott kivétellel – Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság,
b) a Barcsi Járásbíróság illetékességi területéhez tartozó települések területén és Baranya megye területén
benyújtott kérelmek tekintetében a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság,
c) a Zala megye és Somogy megye – a Barcsi Járásbíróság illetékességi területéhez tartozó települések területének
kivételével – területén benyújtott kérelmek tekintetében a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
illetékes.”

2. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása
2. §

(1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251. §),
atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), a gazdasági csalás (Btk. 374. §), az információs rendszer
felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §) – kivéve a különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okozó
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást [Btk. 375. § (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés], valamint
a különösen nagy vagy különösen jelentős kárt nem okozó elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
elkövetett információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást [Btk. 375. § (5) bekezdés] –, a pénzhamisítás
(Btk. 389. §), a pénzhamisítás elősegítése (Btk. 390. §), a bélyeghamisítás (Btk. 391. §), a költségvetést károsító
bűncselekmények (Btk. XXXIX. Fejezet) – kivéve a különösen nagy vagy a különösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalást [Btk. 396. § (4) bekezdés a) pont és (5) bekezdés] és az ezzel összefüggésben
elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztását (Btk.
397. §) –, a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 401. §), a gazdálkodás
rendjét sértő bűncselekmények (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő
bűncselekmények (Btk. XLII. Fejezet), a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények (Btk.
XLIII. Fejezet) esetén a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék területén a Pesti Központi
Kerületi Bíróság jár el a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel. Az 542/D. §-ban meghatározott
bűncselekmények esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a (6a) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a Szegedi Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben a Szegedi Törvényszék jár el.”
(2) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az 542/D. §-ban meghatározott bűncselekmények esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben
a) a Barcsi Járásbíróság illetékességi területéhez tartozó települések területén és Baranya megye területén Pécsi
Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben a Pécsi Törvényszék,
b) a Zala megye, Somogy megye – a Barcsi Járásbíróság illetékességi területéhez tartozó települések területének
kivételével – területén a Zalaegerszegi Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben a Zalaegerszegi
Törvényszék
jár el.”
(3) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (7) bekezdésében az „(5)–(6) bekezdés” szövegrész helyébe
az „(5)–(6a) bekezdés”, 308. § (1) bekezdésében az „(5)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe az „(5)–(6a) bekezdése”,
310. § (4) bekezdésében az „(5), illetve (6)” szövegrész helyébe az „(5)–(6a)” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. szeptember 29-i ülésnapján fogadta el.
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3. Záró rendelkezés
3. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2015. évi CXLVII. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények
módosításáról*
1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása
1. §		
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 211. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) Ha másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás
vagy magyarországi fióktelepe útján végzi a tevékenységét és a tevékenységi engedélyét a székhely szerinti
tagállam felügyeleti hatósága – részben vagy egészben – visszavonta, a Felügyelet – a tudomásszerzését követő
három munkanapon belül – a honlapján tájékoztatót tesz közzé a tevékenységi engedélyt visszavonó döntésről.”

2. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása
2. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 3. § 22. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„22. Kártalanítási Számla (Garanciaalap): az e törvény szerinti biztosítók által létrehozott és folyamatosan
finanszírozott pénzalap, amelynek feladata a biztosítási kötelezettség ellenére biztosítással nem rendelkező
üzemben tartó gépjárműve által vagy az e törvényben meghatározott korlátozásokkal az ismeretlen üzemben tartó
gépjárműve által, és az ismeretlen gépjárművel okozott károk, valamint az e törvényben meghatározott egyéb károk
megtérítése, amennyiben a kötelezettségvállalás országa Magyarország;”
3. §

(1) A Gfbt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Ugyanarra a biztosítási időszakra vagy ugyanazon biztosítási időszak egy részére kötött további biztosítási
szerződés érvénytelen.
(2) Ha a biztosítónak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére vonatkozó tevékenységi engedélye
visszavonásra került és a Felügyelet a visszavonásról szóló döntést vagy a Bit. 211. § (2a) bekezdésében
meghatározott felügyeleti tájékoztatót a honlapján közzétette, a szerződő fél a tevékenységi engedély
visszavonásával érintett szerződés megszüntetése nélkül más biztosítónál – a tevékenységi engedély visszavonására
hivatkozással – új szerződést köthet. A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés – amennyiben
korábban nem szűnt meg – az új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik.
(3) Ha a biztosítási szerződés az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a (2) bekezdés szerinti biztosítónál szűnt
meg, akkor a szerződő félnek az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződés megkötésére
vonatkozó ajánlatát bármelyik biztosító jogosult elfogadni.”
(2) A Gfbt. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a biztosítónak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére vonatkozó tevékenységi engedélye
visszavonásra került és a Felügyelet a visszavonásról szóló döntést vagy a Bit. 289. § (6a) bekezdésében
meghatározott felügyeleti tájékoztatót a honlapján közzétette, a szerződő fél a tevékenységi engedély
visszavonásával érintett szerződés megszüntetése nélkül más biztosítónál – a tevékenységi engedély visszavonására
hivatkozással – új szerződést köthet. A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés – amennyiben
korábban nem szűnt meg – az új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. szeptember 29-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
A Gfbt. 19. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés 10. § (2) bekezdésében meghatározott megszűnése
esetén a biztosító kockázatviselése az új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik.
(9) A (8) bekezdés szerinti új szerződés kockázatviselésének kezdete nem lehet korábbi, mint a tevékenységi
engedély visszavonásáról szóló felügyeleti tájékoztató közzétételének napja.”
5. §

(1) A Gfbt. 36. §-a a következő (6a)–(6h) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Kártalanítási Számla kezelője téríti meg a – még meg nem térített – jogalapjában és összegszerűségében
dokumentumokkal alátámasztott kártérítés összegét a károsultnak abban az esetben is, ha
a) Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében vagy fióktelep útján tevékenységet végző, másik
tagállamban székhellyel rendelkező biztosító – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére vonatkozó –
tevékenységi engedélyét a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága visszavonta és
b) az a) pontban meghatározott biztosító a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésen alapuló kártérítési
igényeket – a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága vagy a Felügyelet által megállapítottan – nem teljesíti.
(6b) A (6a) bekezdésben meghatározott kártérítési összeg megtérítésére a Kártalanítási Számla kezelője akkor
köteles, ha a Felügyelet a (6a) bekezdésben meghatározott feltételek fennállására vonatkozó tájékoztatóját
a honlapján közzétette és a károsult a megtérítésre vonatkozó bejelentését a Felügyelet által közzétett
tájékoztatóban meghatározottak szerint megtette.
(6c) A kártérítési igények fennállásának, valamint jogalapjának és összegszerűségének megállapítása érdekében
a (6a) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosító a (6b) bekezdésben meghatározott tájékoztatás közzétételét
követő 15 napon belül köteles a nála bejelentett, még ki nem elégített kártérítési igényekre vonatkozó adatokat
és okiratokat vagy azok másolatát, valamint a károkozás időpontjában a biztosítási fedezet meglétére vonatkozó
igazolást a Kártalanítási Számla kezelője részére átadni. Az adatok, okirat(másolat)ok és igazolás átadása
informatikai módszerrel történik nyílt szabványoknak vagy elterjedt elektronikus formátumnak megfelelő,
informatikailag olvasható formátumban.
(6d) A (6b) bekezdésben meghatározott – bejelentett – megtérítési igényekkel kapcsolatban a (6a) bekezdés
a) pontjában meghatározott biztosító a Kártalanítási Számla kezelője kérésére három napon belül köteles kiegészítő
tájékoztatást adni.
(6e) A (6c) bekezdés szerinti adatok, okirat(másolat)ok és igazolás beszerzését a Felügyelet a (6a) bekezdés
a) pontjában meghatározott biztosító székhelye szerinti tagállam felügyeleti hatóságával történő felügyeleti
együttműködése keretében elősegíti.
(6f ) A (6a) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosító a (6c) bekezdés szerinti adatok, okirat(másolat)ok
és igazolás átadásának napját követően – a (6h) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a károsultaktól
kárigényt nem fogadhat be.
(6g) A (6a) bekezdésben meghatározott megtérítési kötelezettség a Kártalanítási Alap megtérítési
kötelezettségének beálltával megszűnik.
(6h) A (6a) bekezdésben meghatározott megtérítési kötelezettség akkor is megszűnik, ha a (6a) bekezdésben
meghatározott biztosító, a kárrendezés lefolytatására feljogosított garanciaalap vagy egyéb szervezet, illetve ezek
megbízottja a kárrendezési eljárást megkezdi. Ebben az esetben a Kártalanítási Számla kezelője a nála folyamatban
lévő ügyek aktáit – 15 napon belül – lezárja és azokat a kárrendező részére átadja.”
(2) A Gfbt. 36. § a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (6a) bekezdésben meghatározott megtérítés folytán a Kártalanítási Számlára száll át – a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződés, továbbá magyar vagy tagállami jogszabályi rendelkezés alapján – a károsultat
a) a nem teljesítő biztosítóval szemben, továbbá
b) az a) pontban meghatározott biztosítóra tekintettel a kártérítésre, illetve megtérítésre kötelezett külföldi
szervezettel, illetve a Kártalanítási Alappal szemben
megillető minden jog és követelés.
(8b) A Kártalanítási Számlát a (8a) bekezdés szerinti engedményezés következtében megillető jogok és követelések
érvényesítése során a károsult a Kártalanítási Számla kezelőjével – az érvényesítéshez szükséges adatok, okiratok,
igazolások, nyilatkozatok beszerzése elősegítése érdekében – együttműködni köteles.”

6. §		
A Gfbt. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § (1) A biztosító a szerződés létrejöttétől, illetve – a 21. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével –
megszűnésétől, továbbá a biztosítást igazoló okirat adataiban bekövetkező egyéb – a kötvénynyilvántartás
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adattartalmát képező – változás időpontjától számított 15 napon belül köteles a kötvénynyilvántartó szervet
informatikai rendszerén keresztül értesíteni – a 46. § (2) bekezdésében megjelölt adatok feltüntetésével – a biztosítási
szerződés megkötéséről, illetve megszűnéséről, valamint az adatokban bekövetkező egyéb változásokról.
(2) A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés 10. § (2) bekezdésében meghatározott megszűnése
esetén az új szerződés létrejöttéről szóló – (1) bekezdésben meghatározott – értesítés a tevékenységi engedély
visszavonásával érintett szerződés megszűnésére vonatkozó értesítést pótolja, amennyiben a tevékenységi
engedély visszavonásával érintett szerződés megszűnésére vonatkozó értesítés a kötvénynyilvántartó szervhez még
nem érkezett meg.
(3) A kötvénynyilvántartó szerv az (1) bekezdés szerinti megszűnésre vonatkozó adat keletkezését követő 15 napon
belül informatikai rendszerén keresztül értesíti a tevékenységi engedély visszavonásával érintett biztosítót
a szerződés megszűnéséről.”
7. §		
A Gfbt. 52. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés 10. § (2) bekezdésében meghatározott
megszűnése esetén az új szerződés létrejöttéről szóló – (1) bekezdésben meghatározott – értesítés a tevékenységi
engedély visszavonásával érintett szerződés megszűnésére vonatkozó értesítést pótolja, amennyiben az érintett
szerződés megszűnésére vonatkozó értesítés a kárnyilvántartó szervhez még nem érkezett meg.”
8. §		
A Gfbt. 57. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A MABISZ elkülönített szervezeti egysége a Kártalanítási Számla 36. § (6a) bekezdésben meghatározott térítési
kötelezettségének teljesítését a Kártalanítási Alap feladatainak az ellátásához rendelkezésre bocsátott pénzeszközök
felhasználásával is biztosíthatja, a Kártalanítási Számla és a Kártalanítási Alap feladatellátásának az egyidejű ellátása
mellett.
(6) Ha az (5) bekezdésben meghatározottak szerint a Kártalanítási Alap feladatainak az ellátásához rendelkezésre
bocsátott pénzeszközök kerültek bevonásra a 36. § (6a) bekezdésben meghatározott megtérítési kötelezettségének
teljesítésére, a Kártalanítási Számla a 36. § (8a) bekezdésében meghatározott törvényi engedmény alapján a részére
megtérített pénzeszközöket – elszámolás alapján – visszafizeti a Kártalanítási Alap javára olyan összegben, amilyen
összegben a Kártalanítási Alapból pénzeszköz felhasználásra került.”
9. §		
A Gfbt. Záró rendelkezések rész Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 62/D. §-sal egészül ki:
„62/D. § E törvénynek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXLVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépéskor már
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, azzal, hogy folyamatban lévő ügy esetében a 36. § (6c) bekezdésében
meghatározott átadási kötelezettséget a 36. § (6a) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosító legkésőbb
e törvény hatálybalépését követő három munkanapon belül köteles teljesíteni.”

3. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
10. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 289. §-a a következő (6a) bekezdéssel kiegészülve lép
hatályba:
„(6a) Ha másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás
vagy magyarországi fióktelepe útján végzi a tevékenységét és a tevékenységi engedélyét a székhely szerinti
tagállam felügyeleti hatósága – részben vagy egészben – visszavonta, a Felügyelet – a tudomásszerzését követően –
a honlapján tájékoztatót tesz közzé a tevékenységi engedélyt visszavonó döntésről.”

4. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 288/2015. (X. 7.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) 55/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(4) Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatást – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 2015.
november 30-ig felmerült költségekre használhatja fel.”
(2) Az Mmtr. 55/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az akkreditált munkáltató a támogatással 2015. december 31-ig – a Hivatal által meghatározott módon –
köteles elszámolni.”
(3) Az Mmtr. 55/B. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2015. (X. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
megállapított (4) és (10) bekezdést a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK
bizottsági rendelet (HL L 214/3., 9. 8. 2008) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 289/2015. (X. 7.) Korm. rendelete
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17., 24. és 27. pontjában,
a 2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. §

(1) A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.”
(2) Az R. 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban – az (5) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a Budapest XIV. kerület 29732/5, 29742 és 29743 helyrajzi számú ingatlanokat rendezettnek
kell tekintetni abban az esetben is, ha a telek Városligeti Építési Szabályzat szerint kialakítása (telekhatár-rendezés)
még nem történt meg.
(5) A használatbavételi engedély kiadásának feltétele a (4) bekezdésben megjelölt ingatlan tekintetében
a Városligeti Építési Szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése.”

2. §		
Az R. 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Beruházással összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletet a következő eltérésekkel kell
alkalmazni:)
„a) az 1. § (1) bekezdése szerinti földrészleteken lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlását legkésőbb
a Pannon Park projekt keretében megvalósuló Biodómra (a Pannon Ősvadont, a Pannon-tenger Akváriumot és
a Látogatóközpontot magában foglaló épületre) vonatkozó használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig el kell
végezni,”
3. §		
Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 289/2015. (X. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított
5. § (2), (4) és (5) bekezdését, valamint 6. § a) pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 290/2015. (X. 7.) Korm. rendelete
a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „v. a.” betéteseinek kártalanításáról szóló 375/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „v. a.” betéteseinek kártalanításáról szóló 375/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megtérítés feltétele, hogy a betétes
a) a betéti követelés 49%-át a megtérítés fejében 2015. október 9-ig az államra ruházza át,
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b) vállalja, hogy a betéti követelés, a betétszerződés, a Bank tevékenységi engedélyeinek visszavonása, a Bank
végelszámolása, illetve felszámolása kapcsán az állammal szemben semmilyen további követelést, igényt nem
támaszt, és
c) a Hpt. 161. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2015. október 9-ig felhatalmazást ad a Banknak, hogy az államnak
a kártalanítás érdekében a betéti követelés meghatározásához szükséges banktitok-kört kiszolgáltassa.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatálya.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1723/2015. (X. 7.) Korm. határozata
külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok támogatásában való részvételének engedélyezéséről
A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a tömeges bevándorlás
által kialakult helyzet megoldásának elősegítéséért, a szövetséges államok és fegyveres erőik kérelmeit figyelembe
véve, ezen erőkkel történő közös gyakorlatozás folytatása, valamint ezen erők által felajánlott támogató
tevékenység felhasználása érdekében engedélyezi, hogy az Európai Unió tagállama vagy az Észak-atlanti Szerződés
tagállamainak fegyveres erői a Magyar Honvédség – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja
alapján elrendelt – „Közös Akarat” elnevezésű határrendészeti közreműködő feladatának közvetett támogatásában
– ide nem értve a határrendészeti tevékenységet – egyidejűleg legfeljebb 1000 fővel a „Közös Akarat” feladat végéig,
de legfeljebb 2016. március 15-ig részt vegyenek.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1724/2015. (X. 7.) Korm. határozata
a Befogadó Állomás Debreceni Telephely, és Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephely
bezárása érdekében szükséges egyes intézkedésekről
A Kormány
1. elrendeli, hogy
a)
a Befogadó Állomás Debreceni Telephely tevékenységét 2015. október 31-ig megszüntesse,
b)
a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephely tevékenységét 2015. december 15-ig
megszüntesse,
c)
a Befogadó Állomás Debreceni Telephely, és a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephely
teljes felszámolása 2015. december 31-ig megtörténjen,
d)
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóság jelenlegi helyén működjön
tovább;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
az a)–c) alpontban meghatározottak szerint
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpont szerint megszűnő intézményben
kezelt, önmagát ellátni képtelen beteg személyek elhelyezéséről és folyamatos felügyeletéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. október 31. után folyamatos
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert az 1. és 2. pontban meghatározott intézkedés, az ott meghatározott
időpontokban történő fedezetének biztosítására.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1725/2015. (X. 7.) Korm. határozata
a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és
Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról
1. A Kormány a Nemzetközi Úszó Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel 2013. július 19-én megkötött
Megállapodásra, valamint 2015. március 10-én megkötött Kiegészítő Megállapodásra figyelemmel, a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
30. § (1) bekezdése alapján, javaslattevő, véleményező és tanácsadó tevékenységet végző szervként létrehozza
a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság Szervező Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság).
2. A Bizottság feladata a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság) előkészítésével és megrendezésével
kapcsolatos feladatok figyelemmel kísérése és összehangolása, így különösen az érintett kormányzati és
sportszakmai közreműködők közötti együttműködés biztosítása az előkészítést és megrendezést biztosító egyes
intézkedések kidolgozása érdekében.
3. A Kormány a Bizottság elnökének a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-,
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok
koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztost nevezi ki.
4. A Kormány a Bizottság társelnökének Gyárfás Tamást, a Magyar Úszószövetség elnökét, a Nemzetközi Úszószövetség
alelnökét kéri fel.
5. A Kormány a Bizottság tagjává nevezi ki, illetve kéri fel:
a)
a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó
és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának
ellátásáért felelős kormánybiztost,
b)
a belügyminisztert,
c)
a külgazdasági és külügyminisztert,
d)
a nemzetgazdasági minisztert,
e)
az emberi erőforrások miniszterét,
f)
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost,
g)
Budapest Főváros főpolgármesterét,
h)
Gyárfás Tamást, a Magyar Úszószövetség elnökét, a Nemzetközi Úszószövetség alelnökét,
i)
a Magyar Úszószövetség főtitkárát.
6. A Bizottság munkájában a Bizottság elnökének felkérése alapján tanácskozási joggal más közreműködő is részt
vehet.
7. A Bizottság titkárának a Kormány a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. ügyvezetőjét kéri
fel.
8. A Bizottság szükség szerint ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. A Bizottság munkarendjét maga állapítja meg,
ennek során albizottságokat hozhat létre.
9. A Bizottság tagját eseti jelleggel a delegáló által kijelölt másik személy helyettesítheti.
10. A Bizottság elnöke, társelnöke, tagjai és titkára tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.
11. A Kormány
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon
arról, hogy a Világbajnokság szervezésében közreműködő Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító
Nonprofit Kft. – mint a Bizottság munkaszerve – biztosítsa a Bizottság működésének feltételeit;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Bizottság elnöke által a Kormány elé terjesztendő,
a Világbajnokság előkészítésével és megrendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében
szükséges előterjesztések előkészítésében az emberi erőforrások minisztere által irányított szervezeti
egységek szakmai közreműködését biztosítsa.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
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12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1726/2015. (X. 7.) Korm. határozata
a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó
és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának
ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017-ben Budapesten
és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
(a továbbiakban: Világbajnokság) megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának
ellátására 2015. október 15. napjától 2017. október 14. napjáig dr. Seszták Miklóst a 2017-ben Budapesten
és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztossá
(a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében:
a)
koordinálja a Világbajnokság előkészítését, valamint a megrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátását;
b)
javaslatot tesz a Világbajnokság előkészítésének, megrendezésének jogi-közigazgatási folyamataira, és
kidolgozza azok szakmai tartalmát;
c)
koordinálja a szükséges kormányzati döntések, intézkedések előkészítését, ennek keretében javaslatot tesz
az esetleges kapcsolódó jogalkotási és egyéb feladatokra vonatkozóan;
d)
ellenőrzi a Világbajnokság előkészítésével, megrendezésével összefüggő kormányhatározatok,
jogszabályok végrehajtását, illetve szervezi az azok végrehajtásához szükséges kormányzati-közigazgatási
együttműködést;
e)
feladata elvégzésének érdekében figyelemmel kíséri és segíti a Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásában érintett kormányzati szervek tevékenységét;
f)
figyelemmel kíséri és összehangolja a Világbajnokság előkészítésével és megrendezésével kapcsolatos
feladatokat, biztosítja az érintett kormányzati, önkormányzati és sportszakmai közreműködők közötti
együttműködést az előkészítést és megrendezést biztosító egyes intézkedések kidolgozása érdekében;
g)
megszervezi és koordinálja a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-,
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának működését;
h)
a Kormány elé terjeszti a Világbajnokság előkészítésével és megrendezésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása érdekében szükséges, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára által
irányított szervezeti egységek szakmai bevonásával előkészített előterjesztéseket.
3. A kormánybiztost tevékenységének ellátásában titkárság nem segíti.
4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért díjazásban nem részesül.
5. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
6. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának a kormánybiztos általi ellátásának
elősegítése érdekében.
Felelős:
miniszterek
Határidő:
folyamatosan
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1727/2015. (X. 7.) Korm. határozata
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges
további forrás biztosításáról
A Kormány a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (a továbbiakban: MTK) létesítményfejlesztési programja eredményes
megvalósításának elősegítése érdekében
1. egyetért azzal, hogy az új Hidegkuti Nándor Stadion megvalósítására irányuló beruházás teljes körű
megvalósításához – a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához
szükséges intézkedésekről szóló 1605/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal, valamint a Magyar Testgyakorlók Köre
Budapest létesítményfejlesztési programjának további támogatásáról szóló 1299/2015. (V. 13.) Korm. határozattal
biztosított támogatáson felül szükséges – további 1530,5 millió forint forrás biztosításra kerüljön sor az MTK részére;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az 1. pont szerinti
forrásnak a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében történő biztosításáról az 1. pont
szerinti beruházás megvalósításához igazodva.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrásigény felmerülésének ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

