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Törvények

2015. évi CLVI. törvény
az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról*

1. §		
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény a következő 125/A–125/D. §-sal egészül ki:
„125/A. § (1) Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter e jogkörében keresetet indít a 123. § (2) bekezdés
b) vagy c) pontja alapján, és ezzel a területi kamara bármely szervének, tisztségviselőjének határozata, intézkedése
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: döntés), vagy az általa kiállított okirat érvényessége, létrejötte
kétségessé válik, a miniszter tájékoztatása alapján
a) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége gondoskodik arról, hogy az érintett területi kamara elnöke, elnöksége, vagy
fegyelmi bizottsága hatáskörébe tartozó feladat ellátására más területi kamara, illetve területi kamarák megfelelő
szervét, tisztségviselőjét jelölje ki,
b) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke gondoskodik arról, hogy az a) pont szerinti körbe nem tartozó bármely más
közfeladat ellátására – a 119. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő – ügyvédet jelöljön ki,
c) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke gondoskodik arról, hogy bármely, az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb
ügyben az érintett területi kamara feladatainak megszervezésére – a 119. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelő – ügyvédet jelöljön ki.
(2) A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján határozatot tesz közzé, amelyben megállapítja az (1) bekezdésben foglalt
feltétel beálltát.
(3) A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége honlapján közzéteszi az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kijelölést is, és
erről a kijelölteket közvetlenül értesíti.
(4) Ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn, a Magyar Ügyvédi Kamara határozatát
haladéktalanul visszavonja, és azt honlapján haladéktalanul közzéteszi.
(5) Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter keresetindítása következtében a bíróság jogerősen
intézkedik a 123. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján, és ezzel az érintett területi kamara bármely – a Magyar
Ügyvédi Kamara szervének (2) bekezdése alapján meghozott határozatáig – meghozott döntése, vagy az általa
kiállított okirat érvényessége, létrejötte kétségessé válik, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége hivatalból
megvizsgálja a közfeladat ellátása körében meghozott döntést, kiállított okiratot, és azokat – a jogot megvonó
vagy korlátozó, illetve az elmarasztaló döntéseket kivéve – a döntés, illetve a kiállított okirat keletkezésének napjára
visszamenőleges hatállyal megerősítheti, ennek hiányában megállapítja annak létre nem jöttét. A jogot megvonó
vagy korlátozó, valamint az elmarasztaló döntések alapjául szolgáló eljárásokat meg kell ismételni.
125/B. § (1) Ha a területi kamara közfeladatai ellátása tekintetében bármely okból működésképtelenné válik,
a) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége gondoskodik arról, hogy az érintett területi kamara elnöke, elnöksége, vagy
fegyelmi bizottsága hatáskörébe tartozó feladat ellátására más területi kamara, illetve területi kamarák megfelelő
szervét, tisztségviselőjét jelölje ki,
b) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke gondoskodik arról, hogy az a) pont szerinti körbe nem tartozó bármely más
közfeladat ellátására – a 119. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő – ügyvédet jelöljön ki,
c) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke gondoskodik arról, hogy bármely, az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb
ügyben az érintett területi kamara feladatainak megszervezésére – a 119. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelő – ügyvédet jelöljön ki.
(2) A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján határozatot tesz közzé, amelyben megállapítja az (1) bekezdésben foglalt
feltétel beálltát.
(3) A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége honlapján közzéteszi az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kijelölést is, és
erről a kijelölteket közvetlenül értesíti.
(4) Ha a működésképtelenné vált területi kamara szervei ismét működőképessé válnak, a Magyar Ügyvédi Kamara
határozatát haladéktalanul visszavonja, és azt honlapján haladéktalanul közzéteszi.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. október 12-i ülésnapján fogadta el.
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125/C. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara által a 125/A. § (2)–(4) bekezdése, valamint a 125/B. § (2)–(4) bekezdése
alapján közzétett határozata a közzétételt követő naptól azonnal végrehajtható.
(2) A 125/A. § (1) bekezdésében vagy a 125/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kijelölt területi kamara szerve
vagy a kijelölt ügyvéd, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a közfeladat ellátásának alapjául szolgáló
adatokat a közfeladat ellátásának időtartama alatt, annak ellátása céljából kezelheti, továbbíthatja, illetve
igényelheti.
125/D. § (1) A 125/A. § (2) bekezdése és a 125/B. § (2) bekezdése szerinti határozattal érintett tisztségviselő vagy
szerv a határozat honlapon történő közzétételétől számított 3 napon belül kérheti annak bírói felülvizsgálatát.
Az eljárás megindítása – a 125/C. § (1) bekezdéssel összhangban – nem érinti a határozat hatályát. A határidő
elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A bírósági eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény
közigazgatási perre vonatkozó rendelkezéseit kell – az e törvényben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni.
(2) Az eljárást az érintett területi kamara székhelye szerint illetékes törvényszék nemperes eljárásban folytatja le.
Az eljárásban bírósági titkár nem járhat el.
(3) A kérelemről a bíróság legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül végzéssel határoz, a végzés
ellen annak közlésétől számított 3 napon belül fellebbezésnek van helye. A bíróság a fellebbezést 8 napon belül
bírálja el.
(4) Ha a Magyar Ügyvédi Kamara határozata közzétételének feltételei nem állnak fenn, a bíróság végzésében
a határozatot megsemmisíti, ez azonban nem érinti az addig megtett határozatok, intézkedések és okiratok
érvényességét és hatályosságát.”
2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 303/2015. (X. 16.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházások
megvalósításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése
a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„3a. derogációs projekt: az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség megvalósítását
szolgáló projekt,”
2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az éves fejlesztési keret a (2) bekezdés b) pontjában felsoroltakon túl meghatározza az adott programból
finanszírozni és a tárgyévben megkezdeni tervezett, derogációs projektnek minősülő kiemelt projekt esetén azt,
hogy a projekt megvalósításához szükséges önerő megtéríthető-e Magyarország központi költségvetéséből, és
ha igen, akkor az önerő lehetséges legnagyobb összegét is.”
3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/B. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 44. § (3)–(5) bekezdése és a 44/A. § nem alkalmazható akkor, ha]
„a) jogszabály, a program vagy a többéves nemzeti keret módosítása miatt szükséges az éves fejlesztési keret
módosítása, és az éves fejlesztési keret módosításának tárgya, mértéke, illetve módja a jogszabály, a program vagy
a többéves nemzeti keret módosulásának átvezetéséhez szükséges kereteket nem lépi túl,”
4. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A derogációs projektek esetében az (1) bekezdés c) pontja szerinti dokumentumokat és nyilatkozatokat nem
kell benyújtani abban az esetben, ha a projekt önereje a 41. § (2a) bekezdése alapján biztosított.”
5. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 192/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 4. § g) pont szerinti külön jogszabály hatálya alá tartozó projektek (e fejezet vonatkozásában a továbbiakban:
projekt) esetén a projekt megvalósítása a külön jogszabályban kijelölt miniszter irányítása alatt álló szervezettel
(a továbbiakban: kijelölt szervezet) kötött konzorciumi megállapodásban meghatározott együttműködés keretében
történik.”
6. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 192/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„192/B. § (1) A kijelölt szervezet a támogatási szerződés megkötését követően jogosult – a projekt összes
elszámolható költségére vetített – az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,
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a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti feladatok, valamint a rezsiköltség finanszírozására az 5. melléklet
3.12.1. pontjában meghatározott maximális mértékű támogatást előzetesen, egy összegben lehívni.
(2) Az irányító hatóság a projektek megvalósítására a 192/A. § (1) bekezdés szerinti konzorciummal köt támogatási
szerződést.”
7. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
44/B. § c) pontjában az „(5) f )” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés f )” szöveg,
b)
5. melléklet 3.12.1. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a „Projektelőkészítés” szövegrész helyébe
a „Projekt-előkészítés” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
192/C. §-a,
b)
192/D. §-ában a „(2) bekezdése és a 192/C. §” szövegrész és
c)
a 192/F. §-a.

2. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és
tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet] 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet hatálya nem terjed ki a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 49. pontjában meghatározott azon szakaszolt projektekre, amelyek
megvalósítása nem a miniszter felelősségi körébe tartozik és nem a Kormány saját hatáskörében történik.”
10. §

(1) A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. előkészítés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3. pont 3.2. alpontja szerinti költség alapját képező
tevékenység vagy dokumentum,”
(2) A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. végső kedvezményezett: az a kedvezményezett, amely vagy aki az e rendelet hatálya alá tartozó fejlesztéseket
a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli nyilvántartásába és rendeltetésszerűen használatba vette.”

11. §		
A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:
[A Társaság az 1. § b) pontja szerinti projektekkel összefüggésben
konzorciumvezetőként]
„bc) ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat.”
12. §		
A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a §
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A konzorciumban részt vevő konzorciumi tagok a projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi
megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a 7. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátására vonatkozó költségtípusok és az egyéb elszámolható költségek konzorciumi
tagok közötti megosztását, ami a támogatási szerződés mellékletét képezi.
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(5) A Társaság konzorciumvezetőként ellátja az 1. § b) pontja szerinti projekt előkészítéséhez kapcsolódó és
a projektmenedzsmenti feladatokat, gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról és a közbeszerzési
eljárások lebonyolításáról.
(6) Ha az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződés megkötésére a derogációs projektek esetén nem kerül sor,
vagy ha a határidőben történő projekt megvalósítás elmaradásának reális veszélye tapasztalható – a miniszter
kezdeményezésére – a Mötv. 16. §-át kell alkalmazni.
(7) A végső kedvezményezett biztosítja az 1. § b) pontja szerinti projekt megvalósítása során a vonatkozó
jogszabályban meghatározottak szerinti tájékoztatást és nyilvánosságot.”
13. §		
A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. Átmeneti rendelkezések
17. § Az ivóvízminőség-javító projektek megvalósításával összefüggő feladatok ellátása érdekében az Országos
Vízügyi Főigazgatóság – az állami szervek közti átadás-átvételi eljárásra vonatkozó szabályoknak megfelelően –
a Társaság részére 2015. október 31-ig elektronikus formában teljes körűen átadja a KEHOP keretében megvalósuló
ivóvízminőség-javító projektek 2007–2013 programozási időszakban elérhető uniós források felhasználásával
elkészített valamennyi dokumentumát.”
14. §		
A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
a)
1. § a) pontjában a „szennyvízelvezetési és -tisztítási, ivóvízminőség-javító” szövegrész helyébe
a „szennyvízelvezetési és tisztítási” szöveg,
b)
1. § b) pont nyitó szövegrészében a „Program terhére” szövegrész helyébe a „Program (a továbbiakban:
KEHOP) terhére” szöveg,
c)
15. § (2) bekezdésében a „192/F. §-ában” szövegrész helyébe a „192/A–192/E. §-ában” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „derogációs”
szövegrész.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelete
az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj
összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezés
1. §		
Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben
(a továbbiakban: energiahatékonyságról szóló törvény) meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. Regisztrációs díj
2. §		
Az energiahatékonyságról szóló törvény 30. § (1) bekezdése szerinti regisztrációs díj mértékét az 1. melléklet
A. pontja tartalmazza.
3. §		
A regisztrációs díjat az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentéssel
egyidejűleg a regisztráló szervezet által a honlapján közzétett fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel vagy
az arra történő átutalással kell megfizetni.

3. Nyilvántartási díj
4. §		
Az energiahatékonyságról szóló törvény 34. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartási díj mértékét az 1. melléklet
B. pontja tartalmazza.
5. §		
A nyilvántartási díjat – a 6. §-ban foglalt eltéréssel – az energiahatékonyságról szóló törvény 34. § (1) bekezdése
szerint nyilvántartási díjfizetésre kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) tárgyév január 31-éig fizeti meg a regisztráló
szervezet által a honlapján közzétett fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel vagy az arra történő átutalással.
6. §		
Ha kötelezett az energetikai auditálási tevékenységét év közben kezdi meg, akkor a nyilvántartási díj időarányos
részét a névjegyzékbe történő felvétel jóváhagyásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik
munkanapig köteles az 5. § szerint megfizetni.
7. §		
A kötelezett a nyilvántartási díj teljes tárgyévi összegét köteles megfizetni abban az esetben, ha a tárgyév január
31-éig írásban nem jelenti be a regisztráló szervnek, hogy az energetikai auditálási tevékenységét nem kívánja
folytatni.

4. A nyilvántartási díj visszatérítésének szabályai
8. §		
A nyilvántartási díj a kötelezettnek a regisztráló szervnek benyújtott kifejezett kérelme alapján, kizárólag abban
az esetben téríthető vissza, ha a kötelezett a tárgyévre vonatkozó nyilvántartási díjfizetési kötelezettségének a tárgyév
január 31-ig eleget tett, és a fizetési kötelezettség teljesítését követően, de legkésőbb a tárgyév január 31-éig bejelenti,
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hogy energetikai auditálási tevékenységét nem kívánja folytatni. Egyéb esetben a nyilvántartási díj kötelezett részére
való visszatérítésének nincs helye.
9. §		
A kötelezett kérelmét – annak beérkezését követően – a regisztráló szerv megvizsgálja és a 8. §-ban meghatározott
feltételek fennállása esetén a kérelem beérkezését követő 30 napon belül a kötelezett által megadott
bankszámlaszámra történő utalással teljesíti.

5. Záró rendelkezés
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelethez
A. Regisztrációs díj
Kötelezett megnevezése

Díj mértéke

1.

energetikai auditor

40 000 Ft

2.

energetikai auditáló szervezet

60 000 Ft

B. Éves nyilvántartási díj
Kötelezett megnevezése

Díj mértéke

1.

energetikai auditor

16 000 Ft

2.

energetikai auditáló szervezet

200 000 Ft
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 63/2015. (X. 16.) FM rendelete
a természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánításáról
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 18. pontjában,
a 3. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 23. pontjában,
a 4. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21. és 23. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Védetté nyilvánítom az 1. mellékletben meghatározott mesterséges üregeket.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
3. §

(1) A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok
kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) 2. § b) pontja helyébe a következő
szöveg lép:
(A Nyilvántartás szempontjából barlangnak tekintendő:)
„b) a Tvt. 48. §-ának (2) bekezdése alapján védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított mesterséges üreg
(a továbbiakban: védett mesterséges üreg).”
(2) A KTM rendelet 15. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Barlangban, barlangszakaszban vagy védett mesterséges üregben történő kutatásra engedélyt kaphat
a) az a természetes személy, aki
b) az a jogi személy, amelynek a kutatásért felelős személye
(a továbbiakban együtt: kutatásvezető) rendelkezik – az e rendelet szerinti – barlangi kutatásvezetői képzettséggel,
vagy védett mesterséges üreg kutatása esetén a kutatás végzéséhez szükséges, a kutatás jellegének megfelelő
szakismeretet igazoló képesítéssel, tudományos fokozattal vagy legalább öt éves szakmai gyakorlattal.”
(3) A KTM rendelet 18/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Védett mesterséges üregre vonatkozó természetvédelmi hatósági engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a mesterséges üreg tulajdonosának (vagyonkezelőjének) hozzájárulását
a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott tevékenységhez.”
(4) A KTM rendelet a következő 18/F. §-sal egészül ki:
„18/F. § A védett mesterséges üregekkel kapcsolatosan végzett, a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott
tevékenységekre e rendelet szabályait – a 17/B. § (1) bekezdés, 17/C. § (2) bekezdés, a 18/B. § (2) bekezdés c) pontja
és a 18/C. § (1) bekezdés kivételével – megfelelően alkalmazni kell.”

4. §

(1) A KTM rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontjában „a barlang és környezeti tényezőinek felmérése” szövegrész helyébe
„a barlang, a védett mesterséges üreg és környezeti tényezőik felmérése” szöveg lép.
(2) A KTM rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontjában a „barlangszakasz használatával járó szolgáltatás” szövegrész
helyébe a „barlangszakasz, védett mesterséges üreg vagy szakasza használatával járó szolgáltatás” szöveg lép.
(3) A KTM rendelet 11. § (2) bekezdésében a „barlangban folytatható kísérletre” szövegrész helyébe „barlangban, védett
mesterséges üregben folytatható kísérletre” szöveg lép.
(4) A KTM rendelet 15. § (2) bekezdésben az „(1) bekezdésben meghatározott képzettségi feltétel” szövegrész helyébe
a „(1) bekezdésben meghatározott barlangi kutatásvezetői képzettségi feltétel” szöveg lép.
(5) A KTM rendelet 18/B. § (4) bekezdés a) pontjában a „címét, kutatásvezetői igazolványának számát” szövegrészek
helyébe a „címét, barlangi kutatásvezetői igazolványának számát” szöveg lép.
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(6) A KTM rendelet 1. számú melléklet 1. pont III. alpontjában a „mesterséges üreg” szövegrész helyébe a „védett
mesterséges üreg”, V. alpontjában „A barlang vagyonkezelőjének neve, címe” szövegrész helyébe „A barlang
vagyonkezelőjének neve, címe [kivéve a Tvt. 48. § (2) bekezdés szerinti védett mesterséges üreg esetén]” szöveg lép.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 63/2015. (X. 16.) FM rendelethez
Természetvédelmi (földtudományi, élővilágvédelmi) jelentőségük alapján védett mesterséges üregek
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
A

B

C

Név

Település

1.

Bomboly-bánya Alsó-táró

2.

D

Bejáratnak helyt adó ingatlan

Bejárati koordináta

helyrajzi száma

EOV X

EOV Y

Mád

058/3

319898

818050

Bomboly-bánya Felső-táró

Mád

065/1

320082

818066

3.

Bomboly-bánya Pihenő-vágat

Mád

065/1

319978

817994

4.

Hosszú-táró

Mád

075/2

319001

818780

5.

Korom-hegyi Kajati-táró

Füzérkajata

053/2

354152

832788

6.

Mogyorós-tetői üregrendszer

Edelény

0108/15

332541

773148

7.

Patkós-akna

Mád

075/3

319115

818717

8.

Zsolnay bánya

Sárospatak

7680

337723

836893

2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
A

1.

B

C

Név

Település

Kislődi bauxitbánya szállítóvágata

Kislőd

D

Bejáratnak helyt adó ingatlan

Bejárati koordináta

helyrajzi száma

EOV X

EOV Y

0106/1

198622

542570

3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
A

B

C

D
Bejárati koordináta

Név

Település

1.

Antal-táró

2.

Béke-táró

Bejáratnak helyt adó ingatlan
helyrajzi száma

EOV X

EOV Y

Recsk

056/1

287021

726343

Parádsasvár

023/1

285963

717588
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3.

Denevér-táró

Szarvaskő

05/22

293812

746570

4.

Ezüstbánya-táró

Gyöngyösoroszi

029/1

281012

711388

5.

Etelka I. táró

Parád

02

287060

725770

6.

Vizeslyuk-táró I.

Mátraszentimre

034/17

284024

709942

7.

Y-táró

Miskolc III. kerület

01049

305563

766778

4. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
A

B

Név

Település

1.

Dömösi Vizes bánya

2.

C
Bejáratnak helyt adó ingatlan

D
Bejárati koordináta

helyrajzi száma

EOV X

EOV Y

Dömös

062/2

267900

639600

Gánt-bányatelepi bányavágat

Gánt

049/2

224655

600434

3.

Gánti bányavágat

Csákvár

0195

226055

600604

4.

Szokolyai vasbánya

Szokolya

0411/4

282649

647004

5.

Keselő-hegyi eocénbánya
K-i bányavágata

Tatabánya

0368/2

245737

605735

6.

Keselő-hegyi II. triászbánya tárója

Tatabánya

0286

247019

605285

7.

Lukácsszállási bánya

Szokolya

0449/11

283543

644192

8.

Nógrádi-úti hevérlyuk

Szokolya

0427/4

284015

645232

A földművelésügyi miniszter 64/2015. (X. 16.) FM rendelete
a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól
szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 2. és 4. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól
szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása
1. §		
A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003.
(VII. 16.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt „b) Erdészeti gépek” táblázat 6. sor b oszlopának „Aprítógépek”
szövegrésze helyébe az „Aprítógépek, a behordó asztal nélküli, kézi adagolású aprítógépek kivételével” szöveg lép.
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2. A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosítása
2. §		
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet [a továbbiakban: 152/2009.
(XI. 12.) FVM rendelet] 30. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Hatályát veszti a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
a)
1. § (2) bekezdés 31. pontja,
b)
3. § 34. pontja, és
c)
33. melléklete.

3. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. § b) pontja és az 1. melléklet 2015. december 1-jén lép hatályba.

5. §

(1) Ez a rendelet a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és
a 86/217/EGK mérésügyi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/17/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet az élelmiszerek erukasav-tartalmának hatósági ellenőrzése során alkalmazandó mintavételi módszerek
és az analitikai módszerekre vonatkozó teljesítménykritériumok megállapításáról, valamint a 80/891/EGK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. április 30-i 2015/705/EU bizottsági rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 64/2015. (X. 16.) FM rendelethez
A 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 30. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

„A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1/15-1 számú előírása az etilalkohol–víz elegyek alkoholtartalmának
meghatározásához szükséges táblázatról1”

„1 Az előírás számának megváltoztatása a 76/766/EGK irányelv hatályon kívül helyezése miatt szükséges.”

20621

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 153. szám

Az igazságügyi miniszter 27/2015. (X. 16.) IM rendelete
a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló
17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet módosításáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:
1. §		
A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet
(a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az NVI
a) az országgyűlési képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás
kivételével – megelőző év októberében, valamint
b) az országos népszavazási kezdeményezés aláírásai ellenőrzésének eredményét megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő tizenöt napon belül, ha az érvényes aláírások száma a kétszázezret eléri
– a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – tájékoztatja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat
a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, illetve az adatmódosítási, törlési kérelem benyújtásával kapcsolatos
tudnivalókról.
(2a) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást, valamint
a) a 3. melléklet szerinti kérelemnyomtatványt a központi névjegyzékben nem, de az SZL-ben szereplő
választópolgár részére az SZL-ben nyilvántartott címre,
b) a 4. melléklet szerinti kérelemnyomtatványt a központi névjegyzékben szereplő választópolgár részére a Ve. 92. §
(2) bekezdése szerinti postacímre, e-mail címre vagy telefax számra
kell – kettős állampolgárságot tiltó államokban lévő postacímek kivételével – megküldeni.
(2b) A (2) és a (2a) bekezdés rendelkezéseit csak abban az esetben kell alkalmazni, ha azok alkalmazására
a (2) bekezdésben megjelölt hónap első napját megelőző egy éven belül nem került sor.”
2. §		
Az R. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § Az NVI a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel
iránti kérelem, illetve az adatmódosítási, törlési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról – a 6. §
(2a) bekezdésében meghatározott módon – első alkalommal 2015 októberében tájékoztatja.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		
		

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

A köztársasági elnök 418/2015. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a Magyarország és Baden-Württemberg tartomány közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlesztése
érdekében végzett tevékenysége, valamint csaknem egy évtizedes tiszteletbeli konzuli munkája elismeréseként
Rolf Kurz, a KURZ Business Aviation Centre GmbH, a KURZ Verwaltungs- und Fuhrparkmanagement GmbH
ügyvezető igazgatója, Magyarország stuttgarti tiszteletbeli konzulja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
a magyar–finn kapcsolatok továbbfejlesztése, valamint a két ország közötti együttműködés új területekre történő
kiterjesztése terén végzett tevékenysége elismeréseként
Pasi Tuominen, Finnország budapesti nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. szeptember 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. szeptember 22.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05342-2/2015.
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A köztársasági elnök 419/2015. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
példamutató életpályája, valamint a magyar népművészetet egyedülálló módon gazdagító alkotótevékenysége
elismeréseként
Sárdi János kékfestő iparművész részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. szeptember 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. szeptember 22.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05343-2/2015.

A Kormány 1761/2015. (X. 16.) Korm. határozata
egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló
kormányhatározatok módosításáról szóló 1791/2014. (XII. 19.) Korm. határozat visszavonásáról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a és az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a Kormány úgy dönt, hogy visszavonja az egyes
ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló kormányhatározatok
módosításáról szóló 1791/2014. (XII. 19.) Korm. határozatot.
A Kormány e határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselő-testülete a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselő-testülete,
alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli.
A keresetlevelet a belügyminiszternél kell benyújtani a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított tizenöt
napon belül.

Indokolás
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére finanszírozott derogációs kötelezettséggel érintett
projektek, valamint derogációs kötelezettséggel nem érintett szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási

20624

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 153. szám

és ivóvízminőség-javító projektek megvalósításáért a nemzeti fejlesztési miniszter felelős, aki a feladatait
az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el.
A Környezet és Energia Operatív Program terhére finanszírozott ivóvízminőség-javító beruházásokat az Európai Unió
vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban
a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási
időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe utalta,
azonban ezeket a beruházásokat – a rövid teljesítési határidőre tekintettel – a feladat teljesítését ellátó szervezet
és az általa kialakított eljárási gyakorlat tekintetében szükséges egységesen kezelni, így célszerű a hivatkozott
projektekkel összefüggő feladatok ellátására az Országos Vízügyi Főigazgatóság kijelölését visszaállítani.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság kezelésében lévő projektek ugyanis zárás alatt vagy zárás közeli állapotban
vannak, egy átadás-átvételi folyamat a projektek megvalósulását előre nem becsülhető (3–6 hónap) időszakra
indokolatlanul felfüggesztené. Az intézkedéssel lehetővé válik a csatlakozási szerződésben foglalt, az uniós jog
alóli ideiglenes mentességet biztosító átmeneti intézkedések (derogáció) megszűnésével teljesítendővé váló
kötelezettség mielőbbi teljesítése.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1762/2015. (X. 16.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program módosításáról
A Kormány
1. elfogadja a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) módosításáról szóló javaslatot az Európai
Bizottsággal történő hivatalos tárgyalások alapjául az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az Európai
Bizottsággal folytatott egyeztetések során az 1. pontban foglalt módosítások érdekében járjon el,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti módosítási javaslatnak az érintett
monitoring bizottság elé terjesztéséről, és az Európai Bizottság részére történő hivatalos benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program módosításáról szóló 1411/2015. (VI. 23.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1762/2015. (X. 16.) Korm. határozathoz
A KEOP 1., 2., 7., 8. és 5. prioritása közötti forrásátcsoportosítás:
A

1.

B
Forráselvonás helye

C
Érintett szakterület/
minisztérium

2. KEOP

1. prioritás:
Egészséges tiszta
települések (KA)

környezet/
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

3. KEOP

2. prioritás:
Vizeink jó
kezelése (KA)

környezet/
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

4. KEOP

7. prioritás:
Projekt
előkészítés (KA)

környezet/
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

8. prioritás: Az
operatív program
lebonyolításának
finanszírozása
5. KEOP
(technikai
segítségnyújtás)
(KA)

környezet/
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

D
Forrásátadás
mértéke
(Mrd Ft)

E
Érintett szakterület/
minisztérium

61,00

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

17,00

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

20,00

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

5,00

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

F

G

Többletforrás helye

KEOP

5. prioritás:
Hatékony
energiafelhasználás

KEOP

5. prioritás:
Hatékony
energiafelhasználás

KEOP

5. prioritás:
Hatékony
energiafelhasználás

KEOP

5. prioritás:
Hatékony
energiafelhasználás

A Kormány 1763/2015. (X. 16.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú („GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó
szolgáltatások” című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. egyetért a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú, „GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó
szolgáltatások” című nagyprojekt (a továbbiakban: nagyprojekt) – 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 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
2. egyetért a nagyprojekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a nagyprojekt 1. és 2. pontban foglaltakra figyelemmel
átdolgozott támogatási kérelmének Európai Bizottság részére történő ismételt benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. hozzájárul a nagyprojekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 31.
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programmal
(a továbbiakban: IKOP) összefüggő tervezési tevékenysége során vegye figyelembe a nagyprojekt 1. mellékletben
meghatározott költségeit,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
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6. hozzájárul a nagyprojekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az IKOP-ban a nagyprojektre vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal
7. jóváhagyja a Közlekedés Operatív Program 2. prioritása keretének átmeneti növeléséről és egyes vasútfejlesztési
nagyprojektek finanszírozásának megváltoztatásáról szóló 1296/2015. (V. 7.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
szerinti többlet-kötelezettségvállalás összegének az 1. mellékletben foglalt táblázat H:3 mezője szerinti összeggel
történő csökkentését,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. december 15.
8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban:
KÖZOP) módosításának előkészítéséről, ha a KÖZOP 2. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke
a 110%-os korlátot meghaladja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

1.

E

F

Módosítás előtti forrásszerkezet
Projekt

2.

D

azonosító
száma

Projekt
megnevezése

Támogatást igénylő neve

KÖZOP
(nettó, Ft)

3.

GSM-R
rendszer
beszerzése és
kapcsolódó
szolgáltatások

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

23 674 144 250

H

I

KÖZOP hazai

Hazai

társfinanszírozás

társfinanszírozás

költségvetési

(általános forgalmi
adó)

6 069 172 896

J

Módosított forrásszerkezet

KÖZOP hazai
KÖZOP
(nettó, Ft)

(általános forgalmi
adó)

IKOP
(nettó, Ft)

20 392 117 353

5 222 468 329

forrás (általános

Projekt rövid bemutatása

forgalmi adó)
(Ft)

(Ft)

(Ft)

KÖZOP2.5.0-09-112012-0014

G

3 250 969 655

877 761 809

A GSM-R rendszer
egységes európai
szabványokon alapuló,
a vasúti forgalom
biztosításához szükséges
vezeték nélküli
kommunikációt biztosító
rendszer, az európai
vonatbefolyásoló
rendszer (ETCS L2)
alapinfrastruktúrája.
A GSM-R projekt első
fázisában mintegy
935 km hosszon kerül
fejlesztésre a hazai
vasúthálózat.
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1. melléklet az 1763/2015. (X. 16.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1764/2015. (X. 16.) Korm. határozata
a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése:
akadálymentesítés” című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az irányítása alatt álló szervezetek
a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú, „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése:
akadálymentesítés” című konstrukció (a továbbiakban: konstrukció) keretében támogatást elnyert projektjei
tekintetében arról, hogy a kedvezményezettek terjesszék elő a konstrukcióért felelős irányító hatóságnál a projektek
támogatási szerződésben rögzített megvalósítási határidejének meghosszabbítására irányuló szerződésmódosítási
kérelmet, valamint azt alátámasztó, havi bontású kifizetési és szakmai megvalósítási ütemtervet,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. október 20.
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti szerződésmódosítási kérelmek
értékeléséről és a projektek fizikai befejezése határidejének legkésőbb 2015. december 20-ában történő
meghatározásáról,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. pont szerinti kérelem benyújtást követő harminc napon belül
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a hazai források rendelkezésre állásáról
az 1. pont szerinti projektek keretében felhasznált források mértékéig, illetve azon projektek esetére, amelyek
2015. december 20-áig nem fejeződnek be, abban az esetben, ha a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
(a továbbiakban: TIOP) 2013. évi kötelezettségvállalás értékének nem teljesítéséből eredő forrásvesztésre kerül sor
a TIOP-ban az érintett projektek vonatkozásában,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
4. visszavonja a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése:
akadálymentesítés” című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1706/2014. (XII. 3.)
Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1765/2015. (X. 16.) Korm. határozata
az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről
A „Földet a gazdáknak!” Program keretében és az egyes állami földterületek értékesítésével kapcsolatos szabályozásnak
megfelelően az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) kedvezményesen
elérhető földvásárlási hitelterméket dolgozott ki a helyben lakó, magyar állampolgárságú, élethivatásszerűen a földműveléssel
foglalkozó gazdák számára. Általános érvényű vállalkozás- és gazdaságfejlesztési kötelezettségei és törekvései alapján
az MFB Zrt. megbízható, hosszú távra tervezhető, a gazdák számára előnyös pénzügyi finanszírozási lehetőséget nyújt az érintett
állami földek megvásárlásához. Az MFB Zrt. által nyújtott hitel célja, hogy minden arra jogosult gazda megkülönböztetésmentes
módon, egyenlő eséllyel indulhasson a vidék megerősítése, a magyar agrárium stratégiai szerepének és versenyképességének
növelése, a hazai családi gazdaságokra építő birtokrendszer helyzetének javítása érdekében életre hívott állami földvásárlási
programban.
1. A fentiek érdekében a Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy az MFB Zrt. 2016. december 31-ig történő hitelszerződés-kötési lehetőség biztosításával,
150 milliárd forint keretösszeggel meghirdesse az MFB Földvásárlási Hitelprogramot (a továbbiakban:
Hitelprogram)
a)
földműves őstermelők és
b)
földműves egyéni vállalkozók
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számára, maximum 20 éves lejárattal, a futamidő első 10 évében a Magyar Nemzeti Bank által elindított
Növekedési Hitelprogram második szakaszában igénybe vehető forrás felhasználásával fix 1,95%/év
kamatozással, a futamidő második 10 évében az elérhető legmagasabb kamattámogatás mellett, az állam
visszavásárlási joga és jelzálogjog, valamint az ezekhez kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom
mint biztosíték kikötése mellett, minimum 3 millió forint összegű és maximum 300 millió forint összegű
hitelösszeggel, amely a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek
részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat alapján
a nyertes árverező által árverésen megvásárolt földrészlet vételárának megfizetésére használható fel;
1.2. egyetért azzal, hogy amennyiben a hitelfelvevő a megvásárolni kívánt földrészlet haszonbérlője, vagy
a földrészletre vonatkozó megkötött jövőbeni haszonbérleti szerződéssel, illetve a Nemzeti Földalapról
szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (4) és (5) bekezdése szerinti megbízási szerződéssel rendelkezik, akkor
a Hitelprogram keretében a hitelfelvételhez szükséges saját erő mértéke a földrészlet vételárának 10%-a,
minden más esetben a vételár 20%-a;
1.3. egyetért azzal, hogy a Hitelprogram keretében benyújtott hitelkérelmek elbírálása során az MFB Zrt.
egyszerűsített adósminősítést alkalmazzon;
1.4. egyetért azzal, hogy a Hitelprogram közvetítését a Budapest Bank Zrt. mint kiemelt pénzügyi közvetítő
végezze;
1.5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az MFB Zrt. útján gondoskodjon a Hitelprogram
meghirdetéséről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzététele napján 15 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

