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Kormányrendeletek

A Kormány 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelete
a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alapelvek
1. §

(1) A felek a birtokvédelmi eljárás során kötelesek jóhiszeműen eljárni.
(2) A jegyző a birtokvédelmi eljárás során
a)
biztosítja a törvény előtti egyenlőséget, valamint a felek közötti esélyegyenlőséget;
b)
indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül jár el, biztosítva a birtokvita pártatlan eldöntését;
c)
elősegíti az eljárásban részt vevő felek jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlását;
d)
a szakszerűség, az egyszerűség és a felekkel való együttműködés követelményeinek betartásával biztosítja
a tisztességes ügyintézést;
e)
a költségtakarékosság és a hatékonyság követelményeinek figyelembevételével szervezi meg
a tevékenységét;
f)
valamely fél jogát és jogos érdekét csak a másik fél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges
mértékben korlátozza.

2. Az eljárás megindítása
2. §

(1) A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi
területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.
(2) A kérelem tartalmazza
a)
a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,
b)
annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik
(a továbbiakban: ellenérdekű fél),
c)
a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény
leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
d)
a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére
történő utalást,
e)
a birtoksértés időpontjára történő utalást,
f)
a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.
(3) A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására
szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.
(4) A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban
nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

3. Az eljárás
3. §

(1) A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított három napon belül
nyilatkozattétel céljából saját kézbesítője útján vagy személyesen átadott iratként kézbesíti, vagy hivatalos iratként
postai úton megküldi az ellenérdekű félnek.
(2) A jegyző az eljárás során tájékoztatja az eljárásban részt vevőket az eljárással kapcsolatos jogaikról és
kötelezettségeikről.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 16. szám

797

4. §		
Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet. A szóban tett
nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni.
5. §		
A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig
fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza
a határozatát.
6. §		
A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól
eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.
7. §

(1) A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha
a)
a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak,
b)
megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
c)
valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá
vált,
d)
a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott,
e)
a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének – az illetékekről szóló törvény szerinti felhívásban
foglaltaknak megfelelően – nem tett eleget,
f)
a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő,
g)
ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi
szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely
tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új
bizonyíték merül fel.
(2) A jegyző a kérelmet az (1) bekezdésben meghatározott okok alapján – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak
kivételével – bármikor elutasíthatja.

4. Az eljárási határidő, a határidő számítása
8. §

(1) Az eljárási határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését, vagy
a kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik. A birtokvédelmi
eljárást a jegyző – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tizenöt napon belül folytatja le.
(2) A birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik
szükségessé.
(3) Az eljárási határidőbe nem számít bele
a)
a 3. § (1) bekezdésében foglalt jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak
kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
b)
a 3. § (1) bekezdésében foglalt jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának
megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő
legfeljebb nyolc napos időtartam.
(4) Kijelölés esetén a kijelölt jegyző vonatkozásában az eljárási határidő a kijelölő határozat átvételét követő napon
újrakezdődik.
(5) Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a jegyző által vezetett polgármesteri hivatalnál vagy közös
önkormányzati hivatalnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

5. Képviselet
9. §		
A fél helyett törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által teljes bizonyító erejű
magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott cselekvőképes személy, továbbá a fél és képviselője együtt is
eljárhat.
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6. Kizárás és kijelölés
10. §

(1) A birtokvédelmi eljárásban nem vehet részt az a jegyző, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti.
(2) A jegyző nem vehet részt annak a birtokvédelmi ügynek az elintézésében, amelyben az illetékességi területén
működő helyi önkormányzat, a képviselő-testület vagy annak szerve az ügy érintettje.
(3) A birtokvédelmi eljárásban nem vehet részt az a jegyző, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.
(4) A jegyző a kizárási okról történő tudomásszerzést követő munkanapon az ügy iratait – a kizárással kapcsolatos
álláspontjával együtt – felterjeszti az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére.
(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal nyolc napon belül határozattal dönt a kizárásról, és az ügy iratait megküldi
az eljáró jegyző részére.

11. §		
Ha a jegyző a birtokvédelmi eljárást az eljárási határidőn belül nem folytatja le, az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal – az arról történő tudomásszerzést követő nyolc napon belül – határozatával másik jegyzőt jelöl ki
a birtokvédelmi eljárás lefolytatására, és ezzel egyidejűleg fegyelmi eljárást kezdeményez a mulasztó jegyző ellen
a polgármesternél.
12. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatal határozata a jegyző birtokvédelmi határozata elleni jogorvoslatban támadható
meg.

7. A tényállás tisztázása
13. §

(1) A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint
a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.
(2) A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat
a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.

8. A helyszíni szemle
14. §

(1) A helyszíni szemle során a jegyző a tényállás tisztázása érdekében a birtokvita eldöntése szempontjából
jelentőséggel bíró ingó vagy ingatlan megtekintését vagy személy magatartásának megfigyelését végezheti.
(2) A helyszíni szemle során a jegyző a megfigyelni kívánt ingatlanra beléphet, ott a birtokvitával összefüggő bármely
iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, a szemle helyszínén tartózkodó személytől felvilágosítást
kérhet, a helyszínről, az ingóról és ingatlanról fényképet vagy kép- és hangfelvételt készíthet, továbbá egyéb
bizonyítást folytathat le.
(3) Az ingó vagy ingatlan birtokosa a helyszíni szemle lefolytatását tűrni köteles.
(4) A szemle eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében, ha annak jellege indokolttá teszi, a jegyző a rendőrség
közreműködését kérheti.

9. A meghallgatás
15. §

(1) A felek a bizonyítási eljárás során bármikor írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. A jegyző a feleket
egyidejűleg is meghallgathatja.
(2) Tanúként az hallgatható meg, aki a birtokvédelmi eljárással összefüggésben tanúvallomást kíván tenni, és akitől
bizonyítékként értékelhető vallomás várható.
(3) Tanúvallomás-tétel esetén meg kell állapítani a tanú személyazonosságát. A tanút figyelmeztetni kell a hamis
tanúzás jogkövetkezményeire.
(4) A cselekvőképtelen, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és a korlátozottan cselekvőképes
kiskorú tanú meghallgatását csak a tanú gondnokának vagy törvényes képviselőjének jelenlétében lehet lefolytatni.
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10. Az eljárás nyelve
16. §

(1) Az eljárás nyelve a magyar.
(2) A jegyző a magyar nyelvet nem ismerő fél vagy tanú esetén tolmács, hallássérült, siketvak vagy beszédfogyatékos
fél vagy tanú esetén jelnyelvi tolmács közreműködésével folytatja le az eljárást, amennyiben az a nyilatkozat vagy
a tanúvallomás megtétele szempontjából szükséges.

11. A jegyzőkönyv
17. §

(1) A jegyző az egyes eljárási cselekményekről a (2) bekezdés szerinti adattartalommal jegyzőkönyvet vesz fel.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a)
készítésének helyét, időpontját,
b)
az eljáró jegyző megnevezését,
c)
az ügyintéző nevét,
d)
az ügy tárgyát, ügyiratszámát,
e)
a nyilatkozatot vagy tanúvallomást tevő személy nevét, továbbá lakcímét, eljárásjogi helyzetét, egyéb
elérhetőségét,
f)
a nyilatkozatot vagy tanúvallomást tevő személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés
megtörténtének megjelölését,
g)
az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat, megállapításokat, az ügy eldöntése szempontjából lényeges
körülmények megjelölését,
h)
a nyilatkozatot tevő személy, valamint a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását.

12. Adatkezelés és iratbetekintés
18. §

(1) A birtokvédelmi eljárás során az adatkezelésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy
ahol a Ket. ügyfelet említ, azon a birtokvédelmi eljárásban részt vevő feleket kell érteni.
(2) A birtokvédelmet kérő, valamint az ellenérdekű fél az eljárás bármely szakaszában betekinthet – a határozat
tervezete, valamint a zártan kezelt adatokat tartalmazó irat kivételével – az eljárás során keletkezett bármely iratba.
A tanú a vallomását tartalmazó iratba tekinthet be. Az iratbetekintés során az eljárásban keletkezett iratról másolat
készíthető vagy kérhető.

13. A határozat
19. §		
A birtokvédelmi eljárásban hozott határozat tartalmazza
a)
az eljáró szerv megnevezését, az eljáró ügyintéző nevét és az ügy számát,
b)
a felek nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét,
c)
az ügy tárgyának megjelölését,
d)
a rendelkező részben
da)
a döntést, a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást,
db)
a kérelemnek helyt adó határozat esetén a kötelezettség teljesítése elmaradásának
jogkövetkezményeit,
dc)
a birtokvédelmi eljárásban felmerült eljárási költség megfizetésre vonatkozó döntést,
e)
az indokolásban
ea)
a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
eb)
a fél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait,
ec)
azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján az eljáró szerv a határozatot hozta,
ed)
az eljáró szerv hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást,
f)
a határozathozatal helyét és idejét,
g)
a határozat kiadmányozójának nevét, aláírását, és az eljáró szerv bélyegzőlenyomatát.
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14. A határozat közlése és kézbesítése
20. §

(1) A határozatot közölni kell a felekkel – képviselő eljárása esetén a képviselővel – és azzal, akire nézve az jogot vagy
kötelezettséget állapít meg.
(2) Az eljáró szerv a határozatot hivatalos iratként postai úton, személyesen átadott iratként vagy saját kézbesítője útján
közli a felekkel, továbbá képviselő eljárása esetén a képviselővel.
(3) A közölt határozatot az átvétel napján kell kézbesítettnek tekinteni. A hivatalos iratként postai úton közölni kívánt
határozatot annak sikertelen kézbesítése esetén azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor a határozat
a jegyzőhöz visszaérkezik.

15. A határozat kijavítása és kiegészítése
21. §

(1) Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, az eljáró szerv a hibát kijavítja, ha az nem
hat ki az ügy érdemére.
(2) A kijavítást az eljáró szerv önálló kijavító határozattal, vagy a hibás határozat bevonása mellett a határozat
kicserélésével teljesíti.
(3) A kijavítást közölni kell azzal, akivel a kijavítandó határozatot közölték.

22. §

(1) Ha a határozatból kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés,
az eljáró szerv a határozatot kiegészíti.
(2) Nincs helye a határozat kiegészítésének, ha
a)
a határozat meghozatalától számított egy év már eltelt, vagy
b)
az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene.
(3) A kiegészítést az eljáró szerv önálló kiegészítő határozattal, vagy a hiányos határozat bevonása mellett az eredeti
döntést és a kiegészítő döntést egységes határozatba foglalva a határozat kicserélésével teljesíti.
(4) A kiegészítést közölni kell azzal, akivel a kiegészítendő határozatot közölték.

16. A végrehajtás
23. §

(1) A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.
(2) Ha a bíróság a határozat megváltoztatása iránt indított birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a határozat
végrehajtásáról – a hasznok, károk és költségek kivételével – a jegyző gondoskodik.

24. §

(1) A birtokvédelmi határozatban foglalt kötelezettség végrehajtására irányuló eljárásban (a továbbiakban: végrehajtási
eljárás) a Ket. végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy
a)
ahol a Ket. jogosultat említ, azon a jegyző birtokvédelmi határozatában foglaltak jogosultját,
b)
ahol a Ket. kötelezettet említ, azon a jegyző által a birtokvédelmi határozatban kötelezettet,
c)
ahol a Ket. ügyfelet említ, azon a birtokvédelmi eljárásban részt vevő feleket
kell érteni.
(2) A végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult.
(3) A birtokvédelmi határozatban foglalt kötelezettség végrehajtása iránt indult eljárásban a jegyző felügyeleti szerve
az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.

17. Az eljárási költség és viselése
25. §

(1) Eljárási költségek a birtokvédelmi eljárásban:
a)
az eljárási illeték,
b)
a tolmács, valamint jelnyelvi tolmács közreműködési költsége,
c)
a helyszíni szemlével jogszerűen okozott kárért járó kártalanítás összege,
d)
az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség,
e)
az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,
f)
jogszabályban meghatározott, az a)–e) pont alá nem tartozó eljárási költség.
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(2) A jegyző az eljárási költségek viselésére kötelezi
a)
a kérelem elutasítása esetén a birtokvédelmet kérőt,
b)
birtoksértést megállapító döntés esetén a birtoksértőt.
26. §		
A 11. § szerinti határozatban a fővárosi és megyei kormányhivatal kötelezi a birtokvédelmi eljárás lefolytatására
eredetileg illetékes jegyzőt, hogy a kijelölt jegyző részére a birtokvédelmi határozat meghozatalát követő harminc
napon belül tízezer forint összegű eljárási költségátalányt fizessen meg.

18. Záró rendelkezések
27. §

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 18/2015. (II. 16.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 28. pontjában, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
82. § (1) bekezdésében a „február 28-ig” szövegrész helyébe az „április 15-ig” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 19/2015. (II. 16.) Korm. rendelete
a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának
rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint
az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és
jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és
felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § d)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) díszítő mák: virágkötészeti célra előállított étkezési mákfajta;
e) mákszalma: teljes éréskor szárrésszel betakarított mák magot már nem tartalmazó tokja;
f ) kifejtetlen máktok: teljes éréskor szárrésszel betakarított mák magot tartalmazó tokja;”
2. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termesztető köteles)
„b) az adott év július 15-ig az eseti termesztetési engedély kiadása érdekében a KKR. 10. §-ában meghatározott
adatokat az EEKH-nak, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban:
Minisztérium) megküldeni,”
(2) Az R. 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termesztető köteles)
„g) a felhasználni nem kívánt mákszalmát legkésőbb november 30-ig megsemmisíteni,”
(3) Az R. 5. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A termesztető köteles)
„j) a vetőmaggal kapcsolatos számlák másolatát a földművelésügyi igazgatóságnak az a) pont szerinti bejelentéssel
egyidejűleg megküldeni.”
(4) Az R. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A termesztető köteles őszi vetésű ipari mák kipusztulása esetén a földművelésügyi igazgatóságnak a vetést
követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett termesztő nevét, címét, a terület azonosítóit (település
neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint
a kipusztult állomány fajtáját.”

3. §		
Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A földművelésügyi igazgatóság az ipari mákot termesztők bejelentési, nyilvántartási, valamint a 4. § (1) és
(2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek betartását a virágzástól a betakarításig terjedő időszakban
évente legalább egyszer ellenőrzi. A földművelésügyi igazgatóság a fajtaazonosság vagy az alkaloid tartalom
laboratóriumi vizsgálattal történő megállapítása érdekében a betakarítás előtt a máktokból mintát vehet.”
4. §

(1) Az R. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termesztő az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése, illetve az étkezési mák 500 m2-t meghaladó
termőterületen történő termesztése esetén köteles a földművelésügyi igazgatóság részére a termesztés megkezdése előtt,
de legkésőbb tárgyév május 15-ig a következő adattartalmú bejelentést tenni a NÉBIH által rendszeresített, és a NÉBIH
honlapján közzétett formanyomtatványon:)
„a) a termesztő
aa) természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme,
ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma,
a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a képviselet jogcíme,”
(2) Az R. 8. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A termesztő köteles a vetőmaggal kapcsolatos számlák másolatát a földművelésügyi igazgatóságnak
a (2) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg megküldeni.
(2b) A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a földművelésügyi igazgatóságnak a vetést
követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi
száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.”
(3) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A termesztőnek a (2) bekezdés szerint bejelentett adatairól a földművelésügyi igazgatóság a bejelentést követő
tizenöt napon belül a NÉBIH által rendszeresített, és a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti
igazolást állítja ki. A földművelésügyi igazgatóság az igazolás kiállítását megtagadja, amennyiben a termesztő
a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget és azt legkésőbb a mák
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virágzásának befejezését megelőző tizenöt napig nem pótolja, vagy alapos okkal feltételezi, hogy a termesztő
bejelentésében valótlan adatot közölt és felhívására a termesztő az adatot nem tudja igazolni.”
(4) Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A földművelésügyi igazgatóság a NÉBIH-en keresztül a (2) bekezdés szerinti bejelentésben foglalt
adatokat az érintett személyek azonosítására alkalmatlan statisztikai adat formájában május 31-ig megküldi
a Minisztériumnak, amely azt június 15-ig összesítve továbbítja az EEKH-nak.”
5. §		
Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az étkezési mák fel nem használt mákszalmáját a termesztő felajánlhatja az ipari mákot termesztetőnek
átvételre, aki a mákszalma elfogadása esetén az elszállításról saját költségén gondoskodik. Az ipari mákot
termesztető jegyzőkönyvvel dokumentálja az elszállítást, és a jegyzőkönyv másolatát megküldi az EEKH-nak.
(2) A fel nem ajánlott, továbbá át nem vett mákszalmát égetéssel vagy talajba forgatással legkésőbb november 30-ig
meg kell semmisíteni.”
6. §		
Az R. „Étkezési mák termesztése” alcíme a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A földművelésügyi igazgatóság ellenőrzi az étkezési mák termesztője számára e rendeletben
megállapított kötelezettség teljesítését.
(2) Étkezési mák 500 m2-t meghaladó termőterületen történő termesztése esetén a földművelésügyi igazgatóság
évente egyszer, az állomány virágzó állapotának végéig, szántóföldi ellenőrzést végez. Amennyiben a máktábla
nagysága étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén nem haladja meg az 500 m2-t,
a földművelésügyi igazgatóság szántóföldi ellenőrzést szúrópróbaszerűen végez az állomány virágzó állapotának
végéig.
(3) A földművelésügyi igazgatóság a szántóföldi ellenőrzés keretében ellenőrzi a bejelentett adatok megfelelőségét.
A földművelésügyi igazgatóság a szántóföldi ellenőrzés során a fajtaazonosság vagy az alkaloid tartalom
laboratóriumi vizsgálattal történő megállapítása érdekében a máktokból mintát vehet.
(4) A földművelésügyi igazgatóság a termesztő költségére elrendelheti az étkezési máktábla talajba forgatással
történő megsemmisítését, amennyiben az étkezési mák termesztése a 8. § (2) bekezdése alapján bejelentési
kötelezettség alá tartozik és a termesztő a bejelentési kötelezettségének határidőre nem tett eleget, illetve azt
legkésőbb a mák virágzásának befejezését megelőző tizenöt napig nem pótolta, vagy a termesztő valótlan adatokat
jelentett be.
9/B. § (1) Az étkezési mák termesztője köteles tárgyév szeptember 30-ig a földművelésügyi igazgatóságnak
bejelenteni a mákszalma és a betakarított mákmag mennyiségét, megjelölve, hogy a tisztított vagy tisztítatlan
állapotú mákmag mennyiségét adta-e meg, valamint a mákszalma megsemmisítésének tervezett módját.
A bejelentés és a mákszalma megsemmisítése között legalább hét napnak kell eltelnie.
(2) A mákszalma megsemmisítéséről az étkezési mák termesztőjének nyilvántartást kell vezetnie, megjelölve
a megsemmisítés időpontját és módját. A mákszalma megsemmisítését, valamint a nyilvántartás meglétét
a földművelésügyi igazgatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Amennyiben a mákszalma megsemmisítését
a termesztő nem végzi el a 9. § (2) bekezdése szerinti határidőig, a földművelésügyi igazgatóság a termesztő
költségére elrendeli a mákszalma megsemmisítését.
(3) A földművelésügyi igazgatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentést követő hét napon belül igazolást állít ki
a termesztő számára a bejelentett mákmag mennyiségéről. A földművelésügyi igazgatóság az igazolás kiállítását
megtagadja, amennyiben a termesztő a 8. § (3) bekezdése szerinti igazolással nem rendelkezik, vagy alapos okkal
feltételezi, hogy a termesztő bejelentésében valótlan adatot közölt és felhívására a termesztő az adatot nem tudja
igazolni.
(4) Az étkezési mák termesztője az (1) bekezdés szerinti adatokat az (1) bekezdésben foglalt határidő végéig
több részletben is megadhatja, megjelölve, hogy az adott bejelentés nem a termesztő által termesztett és
betakarított mák teljes mennyiségére vonatkozik. Az (1) bekezdésben foglalt adatok mellett a termesztőnek meg
kell adnia a bejelentéssel érintett területnagyságot is. A földművelésügyi igazgatóság minden egyes bejelentésről
a (3) bekezdésben foglaltak szerint igazolást állít ki.
(5) A termesztő az étkezési mákot kizárólag a (3) bekezdés szerinti igazolás birtokában hozhatja kereskedelmi
forgalomba. A termesztő köteles az étkezési mákot továbbforgalmazó személynek az igazolást bemutatni.
Az igazolás számát az étkezési mák forgalomba hozatala során a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell.
(6) A földművelésügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)
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ellenőrzi a forgalomba hozott étkezési mák (3) bekezdés szerinti igazolásának meglétét. Amennyiben a termesztő
igazolás nélkül hozta forgalomba az étkezési mákot, a földművelésügyi igazgatóság vagy az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság az étkezési mákot lefoglalja és elrendeli a termesztő költségén való
megsemmisítését.”
7. §		
Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A fel nem ajánlott, továbbá át nem vett, valamint virágkötészeti célra nem értékesített díszítő mák mákszalmáját
égetéssel vagy talajba forgatással legkésőbb november 30-ig meg kell semmisíteni. A megsemmisítés módjáról
és tervezett időpontjáról legalább hét nappal a megsemmisítés időpontja előtt a díszítő mák termesztőjének
tájékoztatnia kell a földművelésügyi igazgatóságot. A 9/B. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat a díszítő mák
szalmájának megsemmisítésével kapcsolatban alkalmazni kell.”
8. §		
Az R. 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek; egyidejűleg a 11. § a következő (3a) és
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ipari mák és étkezési mák magja csak megfelelő tisztítás után hozható étkezési célra forgalomba.
(3) Az ipari mákmagot első alkalommal étkezési céllal forgalomba hozónak az alkaloidtartalom meghatározása
céljából a mákmagot erre akkreditált laboratóriumban be kell vizsgáltatnia. Az ipari mákmagot étkezési céllal első
alkalommal forgalomba hozónak a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet a mákmagot továbbforgalmazó személy
számára be kell mutatnia. A vizsgálati jegyzőkönyv számát a mákmag forgalomba hozatala során a kereskedelmi
dokumentumoknak tartalmaznia kell.
(3a) A forgalomba hozatalra kerülő étkezési és ipari mákfajta magjának megfelelő tisztítottságát a földművelésügyi
igazgatóság, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság ellenőrzi. Az étkezési
céllal forgalmazott mákmagból a földművelésügyi igazgatóság, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság szúrópróbaszerűen mintát vehet, és azt az élelmiszerekben előforduló egyes
szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos
követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet] szerinti
határértékeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat céljából megküldi az erre akkreditált hatósági laboratóriumnak.
(3b) A földművelésügyi igazgatóság, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
elrendelheti a forgalomba hozó költségére a mákmag ismételt tisztítását vagy a forgalomból való kivonását,
amennyiben a mákmag a természetes eredetű ártalmas anyag tartalma tekintetében nem felel meg a 49/2014.
(IV. 29.) VM rendelet szerinti határértékeknek.”
9. §		
Az R.
1.
5. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „tárgyév május 15-ig” szövegrész helyébe a „tavaszi vetésű
ipari mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű ipari mák esetén a vetési évben november 30-ig”
szöveg,
2.
5. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában a „mákszalma vagy kifejtetlen ipari máktok” szövegrész helyébe
a „kifejtetlen ipari máktok” szöveg,
3.
5. § (1) bekezdés c) pontjában a „mákszalmájának” szövegrész helyébe a „kifejtetlen tokjának” szöveg,
4.
5. § (1) bekezdés f ) pontjában az „előállított kifejtetlen ipari mák mákszalmájának” szövegrész helyébe
a „termesztett ipari mák kifejtetlen tokjának” szöveg,
5.
5. § (1) bekezdés h) pontjában a „mákszalma, a kifejtett máktok” szövegrész helyébe a „mákszalma,
a kifejtetlen máktok” szöveg,
6.
6. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontjában a „mákszalma vagy kifejtetlen ipari máktok” szövegrész helyébe
a „kifejtetlen ipari máktok” szöveg,
7.
6. § (1) bekezdés d) pontjában az „az ipari mák mákszalmáját teljes mennyiségben” szövegrész helyébe
az „a kifejtetlen ipari máktok teljes mennyiségét” szöveg,
8.
6. § (1) bekezdés e) pontjában a „kifejtetlen ipari mák mákszalmájának a” szövegrész helyébe a „kifejtetlen
ipari máktok” szöveg,
9. 7. § (2) bekezdésében az „a 6. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az e rendeletben” szöveg,
10.
7. § (2) bekezdésében a „termesztetőt” szövegrész helyébe a „termesztetőt, a rendőrséget és az EEKH-t”
szöveg,
11.
7. § (3) bekezdésében az „e) pontja” szövegrész helyébe az „a) pontja” szöveg,
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12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
lép.

8. § (1) bekezdésében a „tenyészidőszak végéig” szövegrész helyébe a „vetési évet követő második év végéig”
szöveg,
8. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „kereskedelmi céllal történő termesztése, illetve az étkezési mák
500 m2-t meghaladó termőterületen” szövegrész helyébe az „500 m2-t meghaladó termőterületen történő
termesztése, valamint területnagyságtól függetlenül az étkezési mák kereskedelmi céllal” szöveg,
8. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „tárgyév május 15-ig” szövegrész helyébe a „tavaszi vetésű étkezési
mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben november 30-ig”
szöveg,
10. § (2) bekezdésében a „tárgyév május 15-ig” szövegrész helyébe a „tavaszi vetésű díszítő mák esetén
a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű díszítő mák esetén a vetési évben november 30-ig” szöveg,
10. § (3) bekezdésében a „formájában megküldi” szövegrész helyébe a „formájában május 31-ig megküldi”
szöveg,
10. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „mákszalmát” szövegrész helyébe a „díszítő mák mákszalmáját vagy
kifejtetlen máktokját a szárával” szöveg,
10. § (4) bekezdés b) pontjában a „díszítő mákot, illetve mákszalmát” szövegrész helyébe a „máktokot” szöveg,
10. § (4) bekezdés c) pontjában a „díszítőmákot, illetve a mákszalmát” szövegrész helyébe a „máktokot”
szöveg,
10. § (6) bekezdésében a „mákszalmáját” szövegrész helyébe a „mákszalmáját vagy kifejtetlen máktokját”
szöveg,
10. § (6) bekezdésében a „mákszalma” szövegrész helyébe a „mákszalma vagy kifejtetlen máktok” szöveg

10. §		
Hatályát veszti az R.
a)
1. § g) pontja,
b)
5. § (1) bekezdés ah) pontja.

2. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. §
27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„27. mákszalma: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának
rendjéről szóló kormányrendelet 1. § e) pontja szerinti fogalom;”

3. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

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

A Kormány 1051/2015. (II. 16.) Korm. határozata
az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága budapesti Globális Szolgáltató Központjának és Globális Képzési
Központjának bővítéséhez szükséges ingatlan biztosításáról, valamint a meglevő irodaépület helyzetének
rendezéséről
A Kormány az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (a továbbiakban: UNHCR) budapesti Globális Szolgáltató Központjának és
Globális Képzési Központjának elhelyezése és tevékenységének támogatása érdekében
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság útján gondoskodjon a UNHCR
budapesti Globális Szolgáltató Központjának és Globális Képzési Központjának bővítéséhez szükséges ingatlan
bérléséről és folyamatos üzemeltetéséről 2025. december 31-ig;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a UNHCR-al megkötésre kerülő használati megállapodás szerint
2. egyetért azzal, hogy a 1133 Budapest, Ipoly utca 5/b–c–d. szám alatt található teljes irodaépület a UNHCR budapesti
Globális Szolgáltató Központja és Globális Képzési Központja ingyenes használatába álljon az 1. pontban leírt
időtartamig, azaz 2025. december 31-ig;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon:
a)
az 1. pontban leírt irodaépület bérléséhez és üzemeltetéséhez, valamint a közüzemi díjak (ide nem értve
a telefon- és számítástechnikai költségeket) viseléséhez,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015-ben a költségek felmerülésekor, 2016-tól folyamatos
b)
a 2. pontban leírt irodaépület üzemeltetéséhez és a közüzemi díjak (ide nem értve a telefon- és
számítástechnikai költségeket) viseléséhez
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
		 szükséges források biztosításáról és költségvetési tervezéséről 2025. december 31-ig.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról
A Kormány elkötelezett szándéka, hogy 2020-ra a magyar közigazgatás
szervezetten, következetes és átlátható intézményi struktúrában, korszerű és ügyfélbarát eljárásrenddel, mindenki számára
elérhetően;
professzionálisan, nemzeti hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és motivált személyi állománnyal, modern
szervezeti keretek között; és
költséghatékonyan, a lehető legkisebb adminisztratív teherrel, versenyképes szolgáltatási díjakkal és rövid ügyintézési
határidőkkel működjön, azaz létrejöjjön az emberek bizalmát élvező szolgáltató állam.
1. A fenti célok elérése érdekében a Kormány elfogadta a Kormány részére bemutatott, a „Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014–2020” című tervdokumentumot (a továbbiakban: Stratégia).
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2. A Kormány felhívja
a)
a minisztereket, hogy a felelősségi körükbe tartozó szakterületen gondoskodjanak a Stratégia céljainak
megvalósulásáról;
Felelős:
valamennyi miniszter
Határidő:
folyamatos
b)
a minisztereket, hogy biztosítsák a meglévő és tervezett ágazati, szakpolitikai és intézményi stratégiáik
igazgatási elemeinek illeszkedését a Stratégia célrendszeréhez;
Felelős:
valamennyi miniszter
Határidő:
folyamatos
c)
az érintett minisztereket, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programhoz
kapcsolódó többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállítása során gondoskodjanak arról,
hogy az azokban nevesítésre kerülő konstrukciók illeszkedjenek a Stratégiában meghatározott intézkedési
csomagokhoz, az azokban nevesített beavatkozásokhoz;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
d)
a Miniszterelnökséget vezető minisztert – mint a Stratégia végrehajtásának koordinációjáért felelős
minisztert – a Stratégia végrehajtását segítő monitoring rendszer kialakítására és üzemeltetésére;
felhívja továbbá az érintett minisztereket, hogy a monitoring tevékenység ellátásához szükséges, és
a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kért adatokat részére biztosítsák;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter,
érintett miniszterek
Határidő:
a monitoring rendszer létrehozására: a Stratégia elfogadását követő egy hónapon belül,
az adatszolgáltatásra: folyamatos
e)
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy évente számoljon be a Kormánynak a Stratégia végrehajtásáról
a tárgyévet követő év február 15-ig.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
első alkalommal 2016. február 15.,
azt követően évente
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1053/2015. (II. 16.) Korm. határozata
a 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
módosításáról
1. A 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1053/2015. (II. 16.) Korm. határozathoz
1. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Fsz.

„22.

Projekt kód

B180/15

A gyakorlat megnevezése

WARLORD ROCK 2015

Felelős

MH ÖHP

A gyakorlat tervezett
helye

Olaszország/
Németország/
Magyarország

A gyakorlat
tervezett
időpontja

I–II. n. é.

Létszám (fő)
legfeljebb

700”

2. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Fsz.

„25.

Projekt kód

B184/15

A gyakorlat megnevezése

TYTAN 2015 CBRN
gyakorlat

Felelős

MH ÖHP

A gyakorlat tervezett
helye

Lengyelország

A gyakorlat
tervezett
időpontja

II. n. é.

Létszám (fő)
legfeljebb

50”

3. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Fsz.

„30.

Projekt kód

B226/15

A gyakorlat megnevezése

JCET magyar–amerikai
közös KM felkészítés

Felelős

MH ÖHP

A gyakorlat tervezett
helye

Németország/
Magyarország

A gyakorlat
tervezett
időpontja

I–IV. n. é.

Létszám (fő)
legfeljebb

250”

4. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Fsz.

„12.

Projekt kód

B211/15

A gyakorlat megnevezése

MLF felkészítések

Felelős

MH ÖHP

A gyakorlat tervezett
helye

Olaszország/
Magyarország/
Szlovénia

A gyakorlat
tervezett
időpontja

II–III. n. é.

Létszám (fő)
legfeljebb

50”

5. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Fsz.

„30.

Projekt kód

C237/15

A gyakorlat megnevezése

Hajózó állomány
szimulátoros felkészítése
2015.

Felelős

MH ÖHP

A gyakorlat tervezett
helye

NATO/EU
tagállam

A gyakorlat
tervezett
időpontja

I–IV. n. é.

Létszám (fő)
legfeljebb

100”
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A Kormány 1054/2015. (II. 16.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány a 2014. évi költségvetési maradványokból az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §
(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 98 924 ezer forint
összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak, valamint a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
fejezetnél a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30.) Korm.
határozattal visszahagyott 400 000 ezer forint összegű kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványnak az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1054/2015. (II. 16.) Korm. határozathoz
1. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz
A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
XI.

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

12

B2

13
30

XV.

XLIII.

25

2

Kiemelt
előir.szám

K8
1

7

1

66

B2

9

1

K8

2

K7

Ezer forintban

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Kiemelt előirányzat neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányablak program megvalósítása
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetgazdasági programok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Felújítások

Átcsoportosítás (+/-)

18 924
-98 924

80 000

-400 000

400 000
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A Kormány 1055/2015. (II. 16.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány a 2014. évi költségvetési maradványokból
a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §-ában
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 681 616 ezer
forint, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 16 000 ezer forint összegű
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványnak a felhasználását és
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1055/2015. (II. 16.) Korm. határozathoz
A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
XI.

Címszám
30

Alcímszám

1

Jogcímcsop.szám

4
13
17

Jogcímszám

Kiemelt
előir.szám

B1
K5
K5

Ezer forintban

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Kiemelt előirányzat neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Egyéb működési célú kiadások

Átcsoportosítás (+/-)

46 640
-10 640
-36 000
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A Kormány 1056/2015. (II. 16.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 55. Településrendezési feladatok
jogcímcsoport megnevezését – a címrendi besorolás megváltoztatása nélkül – Területrendezési feladatok
megnevezésre változtatja.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1057/2015. (II. 16.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
és egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében meghatározott jogkörében
eljárva 1718,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról, valamint
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1091/2014.
(II. 28.) Korm. határozat 2. pontjában a „2015. január 30.; a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 2. Egyedi kormánydöntésen alapuló
közlekedési beruházások jogcímcsoport javára átcsoportosított 350,0 millió forint tekintetében 2015. június
30.” szövegrész helyébe a „2015. január 30.; a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 2. Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési
beruházások jogcímcsoport javára átcsoportosított 350,0 millió forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím,
7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport részére átcsoportosított 100,0 millió forint
tekintetében 2015. június 30.” szöveg lép.
3. A Kormány a büntetés-végrehajtás szirmabesenyői új objektumának építése érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1229/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
1. pontjában meghatározottaktól eltérően úgy dönt, hogy az ott átcsoportosítani rendelt összeget az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Solt) férőhelybővítéssel kapcsolatos feladatok finanszírozására kell
felhasználni.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a

/2015. (
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1. melléklet az 1057/2015. (II. 16.) Korm. határozathoz
) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államház-tartási
egyedi azonosító
218672

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

20

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
23

55

340628
XI.

Jogcím
csop.
szám

11

298280

297102

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

9

K1
K2
K3

11

K8

32

K5

Fejezet
név

Címnév

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Államház-tartási
egyedi azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportegészségügyi ellátás támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Címnév

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Címnév

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

24,1
6,5
9,4

29,6
8,0
87,4
1 553,0
-1 718,0

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

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

Államház-tartási
egyedi azonosító
218672

340628

XX.

Cím
szám

11
20

Alcím
szám

23
55

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

9
11

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportegészségügyi ellátás támogatása
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

40,0
125,0
1 553,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
1 718,0

1 718,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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298280

Fejezet
szám
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A Kormány 1058/2015. (II. 16.) Korm. határozata
a budavári Várgarázs beruházás befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 1300,0 millió forint forrás biztosításáról
a 2015. évi központi költségvetés terhére a Miniszterelnökség fejezetben a budavári Várgarázs beruházás befejezése
érdekében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 17/2015. (II. 16.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) között az Egyiptomi Arab
Köztársaság és Izrael Állam közötti Békeszerződés Jegyzőkönyve alapján békefenntartói feladatokat ellátó
MFO kötelékében történő magyar részvételről szóló Megállapodás megszüntetésére adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a honvédelmi miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) között az Egyiptomi
Arab Köztársaság és Izrael Állam közötti Békeszerződés Jegyzőkönyve alapján békefenntartói feladatokat ellátó
MFO kötelékében történő magyar részvételről szóló Megállapodás megszüntetésére vonatkozó Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a honvédelmi minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

