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III. Kormányrendeletek

A Kormány 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány Magyarország közrendjét és belső biztonságát fenyegető komoly veszély fennállása miatt 
az  államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 13.  §-a alapján kihirdeti, hogy 2015. október 17. napján 
Magyarország és a Szlovén Köztársaság közötti belső határon a határellenőrzést ideiglenesen visszaállította.

2. §  A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása feltételeinek a  fennállását a  határrendészetért felelős miniszter, 
a  rendészetért felelős miniszter, a  polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter és a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter együttesen 20 naponként felülvizsgálja, és ha 
a  határellenőrzés ideiglenes visszaállításának a  feltételei nem állnak fenn, haladéktalanul kezdeményezi 
a Kormánynál az ideiglenes határellenőrzés megszüntetését.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet 2016. április 16-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A beszerzési eljárásban biztosítani kell a minősített adat, valamint a nemzetbiztonsági érdek védelmét.
 (2) A beszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny 

tisztaságát és átláthatóságát.
 (3) A beszerzési eljárás során figyelembe kell venni az ajánlatkérő szükségleteit az áru egész életciklusa alatt.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1. ajánlatkérő:

a) az Országos Rendőr-főkapitányság,
b) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,
c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
e) a Terrorelhárítási Központ,
f ) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
g) a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
h) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,
i) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala,
j) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
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k) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
l) az Országos Mentőszolgálat,
m) a legfőbb ügyész,
n) a Nemzeti Közlekedési Hatóság,
o) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
p) a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
q) az Országos Bírósági Hivatal,
r) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
s) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
t) az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet;

2. ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a beszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
3. alvállalkozó: az  a  gazdasági szereplő, aki (amely) a  beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 

teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a szerződés teljesítéséhez igénybe 
venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, építési beruházás esetén az építőanyag 
eladóját;

4. beszerzési eljárás: az e rendeletben szabályozott eljárás;
5. gazdasági szereplő: a  közbeszerzésekről szóló törvényben (a  továbbiakban: Kbt.) meghatározott gazdasági 

szereplő fogalma;
6. miniszter:

a) az 1. pont a)–j) alpontja vonatkozásában az ajánlatkérő szervet irányító miniszter;
b) az 1.  pont k)–t)  alpontja vonatkozásában az  a  miniszter, akinek a  szakpolitikai vagy ágazati 

feladatkörébe tartozik az ajánlatkérő szervezet által ellátott közfeladat;
c) amennyiben a  b)  alpont szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter nem állapítható meg, 

a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter;
7. minősített adat: a  minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3.  § 1.  pontjában meghatározott 

adat;
8. tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet: a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a  továbbiakban: 

Met.) 80/A. §-ában foglaltak alapján, a Kormány által elrendelt helyzet.

3. § (1) A rendelet hatálya a Met. 80/E. §-ban meghatározott, a válsághelyzet kezeléséhez szükséges beszerzésekre terjed ki, 
amennyiben a beszerzés becsült értéke árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés esetén a 8 millió forintot, illetve 
építési beruházás esetén a 15 millió forintot eléri.

 (2) A rendelet hatálya alá tartozó beszerzés tárgya árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés vagy építési beruházás lehet.
 (3) Ha a szerződés több – egymással összefüggő – beszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű beszerzési 

tárgy szerint kell a szerződést minősíteni.

4. § (1) A  beszerzés becsült értékén a  beszerzés Kbt. alapján megállapított értékét kell érteni (a  továbbiakban: becsült 
érték).

 (2) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e rendelet megkerülése céljával megválasztani.
 (3) Tilos e rendelet alkalmazásának megkerülése céljából a beszerzést részekre bontani.

5. § (1) Az ajánlatkérő minden beszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig 
terjedően – írásban köteles dokumentálni.

 (2) Az  ajánlatkérő az  e  rendelet hatálya alá tartozó beszerzésével kapcsolatban – a  törvényben szabályozott 
adatszolgáltatási kötelezettségei kivételével – kizárólag a miniszter felé tartozik adatszolgáltatási kötelezettséggel.

 (3) A  beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot – ide nem értve 
a  minősített adatot – a  beszerzési eljárás lezárulásától, vagy a  szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot 
a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a beszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, 
az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.

 (4) A minősített adat kezelésére a minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

6. § (1) Az  ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje 
az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.
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 (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt a beszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében 
olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen 
gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

 (3) Az  ajánlatkérő nevében eljáró és az  ajánlatkérő által az  eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § 
szerinti összeférhetetlenség.

7. § (1) A  beszerzési eljárás megindítását megelőzően az  ajánlatkérő – a  beszerzéssel összefüggő szerződés tárgyának és 
a becsült érték bemutatásával – tájékoztatja a minisztert a beszerzési eljárásról.

 (2) Amennyiben a beszerzés becsült értéke
a) nem éri el a b) pontban megjelölt értékhatárt és a miniszter a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon 

belül nem tesz kifogást e rendelet alkalmazása tekintetében, a beszerzést az e rendeletben foglaltak szerint 
kell lefolytatni;

b) árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés esetén a  25 millió forintot, illetve építési beruházás esetén 
a  125  millió forintot eléri, az  ajánlatkérő nem indíthat beszerzési eljárást a  miniszter előzetes jóváhagyása 
nélkül, mely jóváhagyás keretében a  miniszter a  tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül 
nyilatkozik arról, hogy a beszerzés tekintetében e rendelet alkalmazásának van helye;

c) az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárt eléri, az  ajánlatkérő az  (1)  bekezdés 
szerinti tájékoztatás keretében egyben kezdeményezi a  Kbt. alkalmazásának kizárását és a  miniszter 
haladéktalanul intézkedik a mentesítési kérelem Országgyűlés illetékes bizottsága elé terjesztéséről.

 (3) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti beszerzés esetében az  ajánlatkérő az  Országgyűlés illetékes bizottságának a  Kbt. 
alkalmazásának kizárására vonatkozó döntését követően indíthatja el a beszerzést e rendelet alkalmazásával.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerint tervezett beszerzésekről, valamint a  miniszter ezekre vonatkozó (2)  bekezdés szerinti 
döntéséről, illetve az Országgyűlés illetékes bizottságának határozatáról a miniszter nyilvántartást vezet. A beszerzés 
tekintetében a nyilvántartás tartalmazza annak tárgyát és a becsült értéket.

8. § (1) A beszerzési eljárás megindítását megelőzően a nemzetbiztonsági érdek védelme érdekében a beszerzési eljárásba 
bevonni kívánt gazdasági szereplők tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 
74.  § f )  pontja alapján a  beszerzéshez kötődő cégellenőrzést, az  ajánlatkérő erre irányuló megkeresése alapján 
az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) folytatja le. Az AH saját, e rendelet hatálya alá tartozó beszerzései 
tekintetében az e szakaszban szabályozott ellenőrzést a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat folytatja le.

 (2) Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a beszerzési eljárásban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők 
bevonása a beszerzési eljárásba jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot.

 (3) Az  ajánlatkérő a  gazdasági szereplő által kitöltött 1–3.  melléklet szerinti adatlap és nyilatkozatok megküldésével 
kezdeményezi az AH-nál a beszerzéshez kötődő ellenőrzés lefolytatását.

 (4) A  beszerzéshez kötődő ellenőrzés cégellenőrzésből és személyellenőrzésből áll, amelyet az  AH a  megkereséstől 
számított 30 napon belül végez el. A határidő egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

 (5) Ha a  gazdasági szereplő nem, vagy hiányosan nyújtja be a  (3)  bekezdés szerinti adatlapokat, és hiánypótlási 
kötelezettségének a  felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, az  AH elutasítja 
az ellenőrzés lefolytatását.

 (6) Az  ellenőrzés elvégzését követően, az  AH írásban tájékoztatja az  ajánlatkérőt, amelyben a  nemzetbiztonsági 
kockázati tényező fennállását vagy annak hiányát állapítja meg. Az  elutasítást indokolni nem kell, ellene 
jogorvoslatnak helye nincs.

 (7) Amennyiben a gazdasági szereplő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési 
eljárás indult, vagy a  gazdasági szereplő hamis adatot szolgáltat, az  AH a  megkeresést további ellenőrzések 
lefolytatása nélkül elutasítja.

9. § (1) A beszerzési eljárás az ajánlattételi felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével indul.
 (2) A beszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás tartalmazza különösen:

a) az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét;
b) a szerződés meghatározását, amire ajánlatot kérnek;
c) a beszerzés tárgyát, mennyiségét;
d) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot;
e) a teljesítés helyét;
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f ) a teljesítés végrehajtását, illetve ütemezését;
g) az ajánlattételi határidőt;
h) az ajánlat benyújtásának címét és módját;
i) az ajánlattétel nyelvét;
j) annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő tárgyalást tart-e;
k) az ajánlatok elbírálásának és ajánlattevők eljárás eredményéről történő értesítésének határidejét;
l) a szerződéskötés várható időpontját;
m) az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételeit;
n) az ajánlatok elbírálásának szempontjait;
o) az ajánlattevő által benyújtandó dokumentumok körét;
p) az ajánlati kötöttség minimális időtartamát; valamint
q) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az  érintett projektre, programra 

vonatkozó adatokat.
 (3) Az  ajánlatkérő az  ajánlattételi felhíváshoz köteles megadni a  beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást. 

Az ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározza a beszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek 
alapján a beszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek.

 (4) Az  ajánlatkérő az  ajánlattételi felhívásban köteles meghatározni az  általa ismert szerződéses feltételeket. 
Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló szerződéstervezetet csatolhatja az ajánlattételi felhíváshoz.

 (5) A „Bizalmas” vagy annál magasabb minősítési szintű adatot érintő beszerzési eljárásban kizárólag az  a  gazdasági 
szereplő vehet részt, aki érvényes és megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

 (6) Az  ajánlatkérő köteles az  ajánlattételi felhívásban szerepeltetni, hogy a  beszerzési eljárás egyes dokumentumai, 
valamint a  részvételi vagy ajánlati felhívással érintett munkafázisok, feladatok milyen minősítési szintű adatokat 
érintenek.

10. § (1) Az ajánlatkérőnek lehetőség szerint legalább három gazdasági szereplőt kell ajánlattételre felhívnia. Az ajánlatkérő 
egy ajánlatot is bekérhet, ha a  beszerzés tárgya a  beszerzés tárgyának műszaki-technikai sajátosságai, 
a  nemzetbiztonsági érdek fokozott védelme vagy kizárólagos jogok védelme miatt csak egy meghatározott 
gazdasági szereplőtől szerezhető be.

 (2) A  beszerzési eljárás során az  ajánlattevőkkel más ajánlattevőre, illetve annak ajánlatára vonatkozó információ 
nem közölhető. Ha a  beszerzési eljárásban az  ajánlatkérő tárgyalást tart, a  tárgyalások során – az  ajánlattevő 
megnevezése nélkül – az ajánlati árakról az ajánlattevőknek felvilágosítás adható.

11. § (1) Az  ajánlatkérő az  ajánlattételi határidőt úgy köteles meghatározni, hogy – tekintettel a  szerződés tárgyára, 
a benyújtandó ajánlatok összetettségére, a benyújtandó dokumentumok körére – elegendő idő álljon rendelkezésre 
az ajánlat összeállításához és benyújtásához.

 (2) Az  ajánlatkérő az  ajánlatok benyújtását követően az  ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal a  beszerzés tárgyának 
műszaki paramétereiről és a  szerződéses feltételekről, feltéve, hogy az  ajánlatkérő az  ajánlattételi felhívásban 
lehetővé tette tárgyalás tartását.

 (3) Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig, vagy – tárgyalás tartása esetén – a tárgyalások lezárásáig 
módosíthatja.

 (4) Az ajánlattevő az ajánlatában köteles megjelölni a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozót.

12. § (1) Az  ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az  ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. 
A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

 (2) Az  ajánlatok felbontásánál csak az  ajánlatkérő nevében eljáró személyek, valamint az  ajánlatkérő által meghívott 
személyek, továbbá – a  beszerzéshez támogatásban részesülő esetében – jogszabályban meghatározott szervek 
képviselői lehetnek jelen.

 (3) Az  ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az  ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat 
a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

13. § (1) Az  ajánlatok elbírálása során az  ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az  ajánlatok megfelelnek-e az  ajánlattételi 
felhívásban, a műszaki leírásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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 (2) A  beszerzési eljárás nyertese az  az ajánlattevő, aki az  ajánlatkérő részére az  eljárást megindító felhívásban 
meghatározott, a  (3)  bekezdés szerinti értékelési szempontok egyike szerint a  legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
tette.

 (3) Az ajánlatok értékelési szempontja a következő lehet:
a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy
b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.

 (4) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, köteles meghatározni
a) az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat;
b) részszempontonként az azok súlyát meghatározó – a részszempont tényleges jelentőségével arányban álló –  

szorzószámokat;
c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határát, amely minden részszempont esetében azonos; valamint
d) azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok közötti pontszámot.

 (5) Az  ajánlatok elbírálásáról hozott döntésről írásbeli összegezést kell készíteni, a  közbeszerzési és tervpályázati 
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a  hirdetmények mintáiról és egyes 
tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. mellékletében 
található adattartalommal.

 (6) Az  ajánlatok elbírálásáról hozott döntés nyilvánosan nem hirdethető ki. A  döntésről az  ajánlattevőket 
5 munkanapon belül egyidejűleg, külön-külön, írásban kell értesíteni.

 (7) Az ajánlat érvénytelenségére, az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

14. § (1) Eredményes beszerzési eljárás alapján a  szerződést a  nyertes ajánlattevővel kell írásban megkötni a  beszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

 (2) A szerződésnek tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel – a nyertes ajánlat 
azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

 (3) Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a beszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell 
szerződést kötni.

 (4) Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes 
ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 – építési beruházás 
esetén további 60 – nappal meghosszabbodik. Az  ajánlatkérő a  szerződést az  ajánlati kötöttség időtartama alatt 
köteles megkötni.

 (5) A beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre az e rendeletben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. § (1) A szerződést a beszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.
 (2) Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítésébe a 11. § (4) bekezdésében megjelölten túli alvállalkozót 

különösen indokolt esetben, az ajánlatkérő előzetes engedélyével vonhat be.

16. § (1) A felek nem módosíthatják a beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést, ha
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a  szerződéskötést megelőző 

beszerzési eljárásban, a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna,
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg, vagy
c) a módosítás a  szerződés tárgyától, illetve rendeltetésétől független, az  eredeti szerződésben foglalt 

ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.
 (2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését 

minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az  a  szerződés gazdasági egyensúlyát a  nyertes ajánlattevő javára 
megváltoztatja.

17. § (1) A beszerzésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a feleknek törekedniük kell a megegyezésre.
 (2) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatban a  jogorvoslati eljárásra a  Kbt. jogorvoslati eljárásra 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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18. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §  E rendeletet a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

20. §  Ez a  rendelet a  honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló 2009. július 13-i 
2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

Adatlap a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó 
beszerzésekről szóló kormányrendelet szerinti, a nemzetbiztonsági érdek védelme érdekében 
szükséges ellenőrzéshez

 1. Általános azonosító adatok
1.1. Megnevezés (cégek esetén cégszerű megnevezés a cégforma megjelölésével):
1.2. A gazdasági szereplő főtevékenységének megnevezése és TEÁOR kódja:
1.3. A gazdasági szereplő székhelye:
1.4. Cégek esetén a  cég alapításának kelte, egyéni vállalkozó esetén az  egyéni vállalkozók nyilvántartásába 

történő felvétel napja:
1.5. Cégek esetén a  cégbírósági bejegyzés helye, kelte, száma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, ha 

van, az egyéni vállalkozói igazolvány száma, kiállításának helye és kelte, a kiállító hatóság megnevezése:
1.6. Jogelőd neve, címe, alapításának ideje:
1.7. A cég tulajdonosainak megnevezése a tulajdoni arányok%-ban történő feltüntetésével:

– magyar állami tulajdon:
– önkormányzati tulajdon:
– magyar állampolgárságú természetes személy tulajdona:
– külföldi állampolgárságú természetes személy tulajdona:
– Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tulajdona:
– külföldön bejegyzett gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tulajdona:
– egyéb (megnevezve):

 Valamennyi cégtulajdonos esetében fel kell tüntetni a  tulajdonos nevét, természetes személyek esetében 
a  személyes adatokat (születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakó- és tartózkodási hely), nem 
természetes személyek esetében a  székhelyét, a  központi ügyintézés helyét, a  telephelyek és fióktelepek 
címét, a szervezet nyilvántartási számát és a nyilvántartást vezető szervezet megnevezését.

1.8. A gazdasági szereplő érdekeltségei más vállalkozásokban (név, cím, részesedés):
1.9. Számlavezető bankok megnevezése és a pénzforgalmi számlaszámok:
1.10. Banki igazolás:
1.11. A gazdasági szereplő adószáma:

 2. A cég vezetésére, illetve az egyéni vállalkozóra vonatkozó információk
A cég valamennyi vezető tisztségviselőjének, valamint az egyéni vállalkozó személyes adatai:
– Név (születési név):
– Születési hely és idő:
– Anyja neve:
– Lakóhely és tartózkodási hely:
– Jelenlegi tisztsége:
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– A cégnél alkalmazásban állás/az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának ideje:
– Elérhetősége (telefon, e-mail):
– valamennyi érintett személy hozzájáruló nyilatkozata a  személyes adatainak a  nemzetbiztonsági szolgálat 

által történő, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges mértékű kezeléséhez:
 3. A 12 hónapnál nem régebbi, beszerzési eljárás részvételi szakaszában történő eredményes részvételek megjelölése 

az ajánlatkérő feltüntetésével:
 4. A  gazdasági szereplő által elvégzett, kivitelezett jelentősebb munkák, valamint a  beszerzések irányításában 

és szervezésében résztvevők adatai (születési név, idő, hely, anyja neve, valamint a  hozzájáruló nyilatkozata 
a  személyes adatainak a  nemzetbiztonsági szolgálat által történő, az  ellenőrzés elvégzéséhez szükséges mértékű 
kezeléséhez:

Kelt: ......................., év ............................... hó .......... nap

P. H.

  ............................................................ 
  cégszerű aláírás

2. melléklet a 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó 
beszerzésekről szóló kormányrendelet szerinti, a nemzetbiztonsági érdek védelme érdekében 
szükséges ellenőrzéshez

A ............................................................................................................................................................................................................................ cég 
vezető tisztségviselője/egyéni vállalkozó büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem a következőket:

 1. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 
kormányrendelet szerinti, a  nemzetbiztonsági érdek védelme érdekében szükséges ellenőrzéshez tartozó 
adatlapban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

 2. A cég Magyarországon a  cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság vagy külföldön bejegyzett gazdasági 
társaság (a  letelepedés helye szerinti ország megjelölésével)./Egyéni vállalkozóként Magyarországon az  egyéni 
vállalkozók nyilvántartásába bejegyeztek vagy külföldön nyilvántartásba vettek (a letelepedés helye szerinti ország 
megjelölésével).

 3. A gazdasági szereplő a  székhelye szerinti országban az  állammal, az  önkormányzatokkal szembeni 
kötelezettségeinek eleget tesz, 60 napon túli köztartozása (társadalombiztosítási, adó-, adók módjára behajtható 
egyéb tartozása, valamint vám- stb. tartozása) nincs.

 4. A cég ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban.
 5. A gazdasági szereplőnek az  államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 

egyenlített tartozása nincs.
 6. Tudomásul veszem, hogy a  hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által készített nemzetbiztonsági 

szakvélemény ellen fellebbezésnek helye nincs.
 7. Az általam képviselt gazdasági szereplő Magyarország területén közbeszerzési eljárástól nincs eltiltva.
 8. A gazdasági szereplő a  korábbi, 5 évnél nem régebben lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattételkor hamis 

adatszolgáltatás miatt közbeszerzési eljárásból nem zárták ki.
 9. A gazdasági szereplő közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős 

közigazgatási vagy bírósági határozat nem állapította meg.
 10. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vagy szolgáltatóknál a  gazdasági szereplő számláján a  pénzforgalom 

rendszeres, a hitelezők sorban állása nem fordult elő, a gazdasági szereplő a fizetési kötelezettségének eleget tesz.
 11. A gazdasági szereplő üzletviteli körében 5 évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági ítéletben, jogerős-

versenyfelügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.
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 12. Hozzájárulok ahhoz, hogy a  cégellenőrzés során a  hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat a  gazdasági 
szereplő székhelyén, illetve telephelyén vizsgálatot folytasson, amelyhez minden segítséget megadok.

Kelt: ......................., év ............................... hó .......... nap

P. H.

  ............................................................ 
  cégszerű aláírás

3. melléklet a 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez 
kapcsolódó beszerzésekről szóló kormányrendelet szerinti, a nemzetbiztonsági érdek védelme 
érdekében szükséges ellenőrzéshez

Alulírott  ......................................................................................................................................................................................................................   
(születési hely, idő, anyja neve, lakcím) hozzájárulok a  személyes adataim – a  nemzetbiztonsági szolgálat által 
történő ellenőrzés elvégzéséhez történő – kezeléséhez.

Kelt: ......................., év ............................... hó .......... nap

  ............................................................ 
  aláírás

A Kormány 317/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi CXXXV.  törvény 46.  § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: IH rendelet) 2. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Igazságügyi Hivatalt főigazgató vezeti.”

2. § (1) Az IH rendelet 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az  áldozat a  (9)  bekezdés e)  pontjában megjelölt módon igényel tájékoztatást, akkor a  tájékoztatást 
az Igazságügyi Hivatal nyújtja, függetlenül attól, hogy az áldozat korábban nyújtott-e be kérelmet valamely fővárosi 
és megyei kormányhivatalhoz.”

 (2) Az IH rendelet 6. § (9) bekezdése a következő e)–f ) ponttal egészül ki:
(Az Igazságügyi Hivatal)
„e) az  áldozatsegítési eljárásban érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás keretében személyre szabott 
tájékoztatást nyújt, és ennek érdekében megszakítás nélkül, folyamatosan működteti az  erre a  célra fenntartott, 
díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalat,
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f ) háromévente adatot szolgáltat a  miniszternek a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 
védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a  2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 
szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 28.  cikke szerinti beszámoló 
elkészítéséhez.”

3. §  Az IH rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A 6. § (9) bekezdés f ) pontjában meghatározott beszámolót első alkalommal 2017-ben kell elkészíteni.”

4. §  Az IH rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendelet 6. § (9) bekezdése a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 
2012/29/EU parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (1) bekezdésének és 28. cikkének való megfelelést szolgálja.”

5. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

6. §  Ez a rendelet a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (1) bekezdésének és 28. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 318/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági 
felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § c) pontjában,
az 2. § és 3. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a  rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági 
felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 1.  § 
21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„21. TEMPEST követelmények: a „Titkos!” és „Szigorúan titkos!” minősítési szintű nemzeti minősített adat, valamint 
a  „Bizalmas!” vagy magasabb minősítési szintű külföldi minősített adat bizalmasságának védelme érdekében 
kialakított biztonsági intézkedések – amelyek kiterjednek az elektromos és adatkábelek vonalvezetésére, a rendszer 
környezetében alkalmazható berendezésekre, árnyékolástechnikai megoldásokra, valamint csökkentett kisugárzású 
eszközökre – együttese, amelyet a  rendszer valamennyi eleme vezetett és elektromágneses kompromittáló 
kisugárzásának csökkentése érdekében alakítottak ki,”

2. §  A Korm. rendelet 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a legfeljebb „Bizalmas!” minősítési szintű nemzeti minősített adatokat kezelő rendszer és elemei II. osztályú 
biztonsági területen helyezkednek el, a rendszer minősített adathordozói tekintetében biztonsági tárolónak, illetve 
zárnak tekinthető, ha az adathordozóhoz való hozzáférést legalább 1. kategóriájú tárolóval azonos szintű védelmet 
nyújtó zárható burkolattal vagy az  adathordozó eltávolítását legalább 1. kategóriájú zárszerkezet alkalmazásával 
akadályozzák meg.”
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3. §  A Korm. rendelet 43. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  rendszer működésének meghosszabbítására irányuló kérelmet a  rendszerengedély érvényességi idejének 
lejárta előtt legalább 30 nappal kell kezdeményezni.
(7) A  soron kívül elrendelt katonai műveletek, gyakorlatok, bemutatók, valamint a  honvédelmi szervezetek soron 
kívüli feladatainak végrehajtásához szükséges rendszer működésének meghosszabbítására irányuló kérelem 
kezdeményezésének határideje a (6) bekezdésben meghatározottnál rövidebb is lehet.”

4. §  A Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  „Titkos!” és „Szigorúan titkos!” minősítési szintű nemzeti minősített adatot kezelő rendszer, valamint 
a „Bizalmas!” és magasabb minősítési szintű külföldi minősített adatot kezelő rendszer védelme megfelel a TEMPEST 
követelményeknek.”

5. §  A Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  „Titkos!” és „Szigorúan titkos!” minősítési szintű nemzeti minősített adatot kezelő rendszer, valamint 
a „Bizalmas!” és magasabb minősítési szintű külföldi minősített adatot kezelő rendszer esetén az NBF meghatározza 
a rendszer telepítési helyének TEMPEST zóna besorolását.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában,
az 5.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 6. és 
27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Budapest VI. kerület, Andrássy út 101. és Bajza utca 31. szám 
alatt található, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 29634 és 29635 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított ingatlanon 
megvalósuló, a  Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással (a  továbbiakban: 
Beruházás) függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek
a) az útépítési és közmű csatlakozási munkák érdekében az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos 

ingatlanokat érintik,
b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.
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2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti
a) építésügyi hatósági ügyekben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) építésügyi hatósági ügyekben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
c) Beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye, valamint
d) építési engedélyezési eljárásokban az  építésügyi hatóság az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
Korm.  rendelet 14/A.  §-a szerint kikéri a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ Műemléki Tanácsadó Testületének szakértői véleményét.

5. §  A Beruházás vonatkozásában a  beépítési szabályok az  1.  § (1)  bekezdésében megjelölt ingatlanok esetében 
a következők:
a) a beépítettség mértéke legfeljebb 65%,
b) a szintterületi mutató legfeljebb 2,6.

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

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított eljárások

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. hírközlési hatósági eljárások,
 9. környezetvédelmi hatósági eljárások,
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10. természetvédelmi hatósági eljárások,
11. útügyi hatósági eljárások,
12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. azok az  1–18.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2015. (X. 30.) MEKH rendelete
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 4.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015.  
(II. 13.) MEKH rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

  Dr. Paróczai Csaba s. k.,
  elnökhelyettes

1. melléklet a 8/2015. (X. 30.) MEKH rendelethez
„2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez

A 8. § (4) bekezdés szerinti, a kapacitásdíjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések mértéke

  A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint befizetésre 

kötelezett

 A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint 

kifizetésre jogosult

 Engedélyes megnevezése  FGSZ Földgázszállító Zrt.  Magyar Gáz Tranzit Zrt.

 Kiegyenlítő összeg mértéke Ft  298 300 000 –298 300 000
”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 67/2015. (X. 30.) FM rendelete
az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásól szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva
a 2. alcím vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló  
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: Inyvhr.) 50. § (2) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(A településekkel kapcsolatban művelés alól kivett területek:)
„f ) az 50/B. §-ban meghatározott esetben a zárkerti művelés alól kivett terület,
g) az  50/C.  §-ban meghatározott esetben a  zártkerti művelés alól kivett terület, mellette feltüntetve a  fennálló 
épület fő rendeltetésének jellege.”

2. §  Az Inyvhr. a következő 47/A. alcímmel egészül ki:
„47/A. A zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályok
50/A. § (1) A tv. 89/A. § (1) bekezdése szerinti kérelmet – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvényben (a  továbbiakban: Ket.) meghatározottakon túl a  9.  mellékletben meghatározott 
adattartalommal – a járási hivatalnál kell benyújtani.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok rendszeresítésére és 
közzétételére a 60. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(3) Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi 
tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát.
(4) A  tv. 89/A.  § (1)  bekezdése szerinti kérelemre induló adatváltozás átvezetése iránti eljárás eredményeként 
a  zártkerti ingatlant alrészletekre történő bontás nélkül kell az  50.  § (2)  bekezdés f ) vagy g)  pontjában 
meghatározottak szerint nyilvántartásba venni.
(5) A  tv. 89/A.  § (1)  bekezdése szerinti kérelemre induló adatváltozás átvezetése iránti eljárás nem mentesíti 
a  tulajdonost a  zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más 
hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
50/B.  § A  zártkerti ingatlan művelési ágát az  50.  § (2)  bekezdés f)  pontja szerinti megnevezéssel kell feltüntetni, ha 
a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, amelyen az ingatlan-nyilvántartás szerint épület nem áll.
50/C. § (1) A zártkerti ingatlan művelési ágát az 50. § (2) bekezdés g) pontja szerinti megnevezéssel kell feltüntetni, 
ha a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, melyen az ingatlan-nyilvántartás szerint a kérelem 
benyújtásának időpontjában épület áll.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  zártkerti ingatlant zártkerti művelés alól kivett területként az  épület fő 
rendeltetésének megjelölésével együtt kell nyilvántartani.
50/D.  § Ha az  50.  § (2)  bekezdés f ) vagy g)  pontjában meghatározott művelési ágak szerint nyilvántartásba vett 
ingatlanra épület feltüntetése iránti kérelem kerül benyújtásra, a  kérelem tartalmára és a  kérelemhez csatolandó 
okiratokra az épület feltüntetésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ingatlan művelés 
alól kivett megnevezését az 50/C. § (2) bekezdése szerinti tartalommal kell nyilvántartásba venni.
50/E.  § (1) A  tv. 89/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben a  kérelemben meg kell jelölni, hogy a  zártkerti 
ingatlannak a  megosztása során kialakuló ingatlanok közül mely ingatlan művelési ága kerüljön az  ingatlan-
nyilvántartásba az 50. § (2) bekezdés f ) vagy g) pontjában meghatározott megnevezéssel átvezetésre.
(2) A megosztást a telekalakítási eljárásra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell elvégezni.”
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3. §  Az Inyvhr. 54. alcíme a következő 68/B. §-sal egészül ki:
„68/B.  § Az  ingatlan-nyilvántartási eljárás a  tulajdonjog átruházásról szóló szerződés hatósági jóváhagyásának 
hiányában a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 36. § (1) bekezdés e) pontja 
szerinti esetben akkor folytatható le, ha a  jogügylet eredményeként az  érintett ingatlan egyetlen személy 
tulajdonába kerül.”

4. §  Az Inyvhr. 75. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltak alkalmazása a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény 20. § b) pontja alapján akkor mellőzhető, ha a jogügylet eredményeként az érintett ingatlan egyetlen 
személy tulajdonába kerül.”

5. §  Az Inyvhr. 112/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112/B.  § (1) A  FÖMI – egyedi megállapodás alapján – az  ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatműveleti, 
adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben országos statisztikai célú adatgyűjtéshez, hatósági ellenőrzések 
teljesítéséhez, valamint több járási hivatal illetékességi területére kiterjedő adatigénylés esetén adatleválogatást és 
a tulajdoni lap – 2–4. §-ban meghatározott – teljes tartalmára kiterjedő adattovábbítást végezhet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatleválogatás eredményének elektronikusan feldolgozható elektronikus 
dokumentumként történő továbbítására nincs lehetőség.”

6. §  Az Inyvhr. a következő 112/C. §-sal egészül ki:
„112/C.  § (1) Az  ingatlanügyi hatóság az  ingatlan-nyilvántartás adatbázisából – egyedi megállapodás alapján – 
adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben
a) országos statisztikai célú adatgyűjtéshez,
b) hatóság részére hatósági eljárások teljesítéséhez, vagy
c) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásához
adatleválogatást végezhet, amelynek eredményét elektronikusan feldolgozható elektronikus dokumentumként 
továbbítja a  megkeresőnek. A  tulajdoni lap – a  2–4.  §-ban meghatározott – teljes tartalma elektronikusan 
feldolgozható formában nem továbbítható (részadat-szolgáltatás). Több ingatlanügyi hatóság illetékességi 
területére kiterjedő adatigénylés esetén a részadat-szolgáltatást a FÖMI végzi.
(2) Részadat-szolgáltatást bárki igényelhet, ha a részadat-szolgáltatásra irányuló kérelmében igazolja, hogy
a) a megjelölt adatok megismerése az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott feladatok elvégzéséhez 
szükséges, és
b) – amennyiben az  adatigénylés személyes adatokra is vonatkozik – személyes adatok kezelésére vonatkozó 
törvényi felhatalmazással rendelkezik.
(3) A  részadat-szolgáltatás során átadott adatokat az  igénylő csak törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott feladata ellátásának teljesítéséhez használhatja fel.
(4) Amennyiben a részadat-szolgáltatás iránti igény természetes személy tulajdonjogára vonatkozóan, annak családi, 
utónevén és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcímén felül a születési családi és utónevére, vagy a születési 
évére, vagy anyja születési családi és utónevére, vagy ezen adatok mindegyikére kiterjed, az  igénylőnek meg kell 
jelölnie azt a  törvényt és a  meghatározott célt, amely a  tv. 70.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 
A tv. 70. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő törvény általi felhatalmazás, valamint meghatározott cél 
hiányában a természetes személy tulajdonos családi és utóneve, valamint az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett 
lakcíme szolgáltatható.
(5) Az egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) az adatfeldolgozási tevékenység meghatározását,
b) az adatleválogatás adattartalmát,
c) azon jogszabályhelyek megjelölését, melyek alapján az  igénylő az  adattovábbítás keretében kapott adatok 
kezelésére jogosult,
d) az átadásra kerülő adattartalom formátumát, valamint az adattovábbítás teljesítésének a határidejét,
e) a költségtérítés mértékét, illetve a  kedvezményes költségtérítés fizetésre való jogosultság tényét és 
a kedvezményes költségtérítés mértékét,
f ) az igénylő nyilatkozatát, miszerint a kapott adatokat csak a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 
feladatai ellátásához használja fel.
(6) A  számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő részadat-szolgáltatás során a  megkeresőnek átadott 
elektronikus dokumentumért fizetendő költségtérítést úgy kell megállapítani, hogy az  egyedi megállapodásban 
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a  nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatásának díjáról, valamint annak a  FÖMI és a  kormányhivatal közötti 
megosztásáról szóló jogszabályokban meghatározott díjat és díjmegosztást, továbbá az  ingatlanügyi hatóságnál 
az adatok leválogatásával és továbbításával kapcsolatban felmerülő költséget is figyelembe kell venni.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatásának teljes költsége – a  (8)  bekezdésben foglalt 
esetet kivéve – a megkeresőt terheli.
(8) Az a megkereső, akinek részére a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatás esetére törvény díjmentességet biztosít, 
helyrajzi számonként évente egy alkalommal – a kizárólag az adatok leválogatásával és továbbításával kapcsolatban 
felmerülő költséget tartalmazó – kedvezményes költségtérítés fejében jogosult részadat-szolgáltatásra. 
E  kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a  megkereső a  megkeresésben megjelöli a  nem hiteles tulajdoni lap 
szolgáltatás esetére díjmentességet biztosító törvényi rendelkezést.”

7. §  Az Inyvhr. 64. alcíme a következő 118/B. §-sal egészül ki:
„118/B.  § (1) A  járási hivatal az  ingatlan-nyilvántartásból saját illetékességi területére vonatkozóan adatműveleti, 
adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatást, illetve az elektronikus formában lekérdezett adatok utólagos 
feldolgozását a technikai lehetőségek függvényében, egyedi megállapodás alapján teljesítheti.
(2) Ha a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvi kivonat szolgáltatását, illetve az (1) bekezdés 
szerinti leválogatást, adatfeldolgozást természetes személyek vonatkozásában kérik a járási hivataltól, a kérelemben 
meg kell jelölni azt a  törvényhelyet, amelyre figyelemmel az  adatszolgáltatás teljesíthető. Ennek hiányában 
az  adatok csak az  érintett személyek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása 
esetén szolgáltathatók.”

8. § (1) Az Inyvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Inyvhr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Inyvhr. a 3. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.

9. §  Az Inyvhr. 60.  § (1)  bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvényben (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „a Ket.-ben” szöveg lép.

10. §  Hatályát veszti az Inyvhr.
a) 126/C. §-a,
b) 50. § (2) bekezdés f ) és g) pontja, valamint a 47/A. alcím.

2. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-
nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-
nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének 
részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

11. § (1) A  számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási 
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az  ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának megállapításáról és a  díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.)  
FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének C/2.  pontjában meghatározott, 
a  számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő adatszolgáltatásért – az  évenkénti egy alkalommal történő 
díjmentes adatszolgáltatást követően – ingatlanonként a  2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

 (2) A Díjvhr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1a)  bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 65%-a az  adatszolgáltatással érintett ingatlan 
fekvése szerint illetékes kormányhivatalt, 35%-a a  Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a  továbbiakban: FÖMI) 
illeti meg. A  díjbevétel azon részét, amely a  FÖMI-t illeti meg, az  adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal 
a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a FÖMI előirányzat-felhasználási keretszámlájára.”

12. §  Hatályát veszti a Díjvhr. 2. § (3) bekezdése.
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3. Záró rendelkezés

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (2) A 10. § b) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 67/2015. (X. 30.) FM rendelethez

 1.  Az Inyvhr. 1. számú melléklet 1.4. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.4. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);”

 2.  Az Inyvhr. 1. számú melléklet 1.17. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.17. az ingatlan-nyilvántartási kérelem vizsgálatával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási megállapítások.”

2. melléklet a 67/2015. (X. 30.) FM rendelethez

 1.  Az Inyvhr. 8. számú melléklet 1.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.3. ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat száma;”

3. melléklet a 67/2015.(X. 30.) FM rendelethez
„9. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

 1.  A  zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem első része az  alábbi adatokat 
tartalmazza:
1.1. a tulajdonos (tulajdonosok) értesítési címe, ügyintézőjének neve;
1.2. ha az  érintett ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai) helyett meghatalmazott jár el, a  meghatalmazott neve 
(megnevezése), lakcíme (székhelye vagy telephelye);
1.3. a tulajdonos (tulajdonosok) személyi azonosítója, vagy statisztikai számjele/belső egyedi azonosítója;
1.4. a tulajdonos (tulajdonosok) állampolgársága, vagy cégjegyzékszáma;
1.5. a bejelentéshez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);
1.6. a változással érintett ingatlanok darabszáma;
1.7. a tulajdonos (tulajdonosok) soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;
1.8. az egyes ingatlanokra is tekintettel fizetendő összes soron kívüli ügyintézési díj megjelölése;
1.9. a  soron kívüli ügyintézési díjfizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, 
átutalási megbízás);
1.10. készpénzbefizetés vagy bankkártyával történő fizetés esetén a díj megfizetését igazoló nyilatkozat;
1.11. egyéb megjegyzés;
1.12. mellékletek megjelölése;
1.13. a bejelentés keltének helye és ideje;
1.14. a tulajdonos (tulajdonosok), vagy a meghatalmazott (meghatalmazottak) aláírása;
1.15. a  zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem vizsgálatával kapcsolatos 
földhivatali megállapítások.

 2.  A  zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem második része a  változással érintett 
ingatlan (ingatlanok) tekintetében az alábbi adatokat tartalmazza:
2.1. sorszámszerű megjelölés;
2.2. település megnevezése;
2.3. helyrajzi szám megjelölése;
2.4. a kérelmező, vagy meghatalmazott aláírása.”
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Az igazságügyi miniszter 29/2015. (X. 30.) IM rendelete
a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti 
együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106.  § (2)  bekezdés e) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) adós alatt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 

5. § 5. pontja szerinti adóstársat,
b) családi vagyonfelügyelő alatt az  Are. tv. 31.  § (6)  bekezdése alapján kijelölt, teljes jogkörrel rendelkező 

helyettesét,
c) egyéni vállalkozás, egyéni vállalkozó alatt az Are. tv. 5. § 19. pontja szerinti vállalkozási formákat és az  ilyen 

önálló tevékenységet végző személyeket
is érteni kell.

 (2) E rendelet alkalmazásában
a) egyéb kötelezett: az Are. tv. 5. § 18. pontjában felsorolt személy, ha az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a), b) vagy 

c) pontja szerinti nyilatkozatot tett,
b) fizetési számla: a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 

2. § 8. pontja szerinti olyan számla, amelynek tulajdonosa az adós, de a számla pénzforgalma nem az adós 
egyéni vagy társas vállalkozása vagy egyéb önálló gazdasági tevékenysége pénzforgalmának lebonyolítására 
szolgál,

c) felek: az Are. tv. szerinti adós, adóstárs, hitelező és az egyéb kötelezett,
d) megélhetési számla: az  adós és a  vele közös háztartásban élő hozzátartozók mindennapi megélhetése és 

lakásfenntartása költségeinek fedezésére szolgáló fizetési számla,
e) adósságtörlesztési számla: az  adósnak az  adósságtörlesztés teljesítése céljából nyitott és fenntartott fizetési 

számlája.
 (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adós és adóstárs

a) az Are. tv. és e rendelet szerinti, a családi vagyonfelügyelővel kötött együttműködési megállapodást együtt 
írják alá,

b) az  a)  pont szerinti együttműködési megállapodással összefüggő jogokat – a  megállapodásban rögzítettek 
szerint – bármelyikük gyakorolhatja vagy együttesen is gyakorolhatják,

c) a fizetési számlák megnyitásával kapcsolatos jogokat bármelyikük gyakorolhatja – ha pedig a számlavezető 
lehetővé teszi – akkor együttesen is gyakorolhatják,

d) a  megélhetési számlára vonatkozóan az  Are. tv. és e  rendelet szerinti rendelkezési jogok gyakorlásával 
kapcsolatos jogokat bármelyikük gyakorolhatja.

 (4) Az (1) bekezdés b) pontjában említett családi vagyonfelügyelő és teljes jogkörű helyettese
a) az  Are. tv. és e  rendelet szerinti együttműködési megállapodást családi vagyonfelügyelőként önállóan is 

aláírhatják,
b) az  együttműködési megállapodással összefüggő jogokat egyenként is gyakorolhatja, a  megállapodással 

összefüggő kötelezettségeket bármelyikük teljesítheti,
c) az adósságtörlesztési számla feletti rendelkezési jogokat egyenként is gyakorolhatja.

 (5) Ahol e rendelet valamely kötelezettség haladéktalan teljesítését írja elő az adós, a hitelező, az egyéb kötelezett vagy 
a családi vagyonfelügyelő számára, ennek a kötelezettségnek legkésőbb három munkanapon belül kell eleget tenni.

2. §  Az Are. tv.-ben szabályozott bírósági adósságrendezési eljárásban a  családi vagyonfelügyelő feladata az  eljárás 
alábbi céljainak elősegítése:
a) az adós és hitelezői érdekeinek összehangolásával méltányos adósságrendezés,
b) az  adós, adóstárs joggyakorlásának támogatása, kötelezettségei végrehajtásának ellenőrzése, 

pénzgazdálkodásának felügyelete a bírósági adósságrendezési eljárás során,
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c) bírósági adósságrendezési eljárásban a  feladatkörét érintő eljárási cselekmények átlátható, ellenőrizhető 
végrehajtása, az  eljárás lefolytatásának dokumentálása, az  eljárás szabályait megszegő felekkel szemben 
jogszabályban meghatározott intézkedések kezdeményezése,

d) az  adósságrendezés elősegítése egyezségkötés megkísérlésével, ennek sikertelensége esetén 
adósságtörlesztési bírósági határozat szakmai előkészítésével, végrehajtásának felügyeletével,

e) együttműködés elősegítése a felek között, valamint a felek és az állami és önkormányzati szervek között.

3. §  A 2. §-ban meghatározott célok érdekében a családi vagyonfelügyelő a bírósági adósságrendezés során
a) a feleket tájékoztatja a jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges tudnivalókról,
b) a felek számára a jogaik gyakorlásával és a kötelezettségeik teljesítésével összefüggő együttműködési rendet 

alakít ki,
c) előkészíti az  adósságrendezési egyezséget és lebonyolítja, dokumentálja az  egyezségkötési, illetve 

az egyezségmódosítási folyamatot,
d) előkészíti a  bírósági adósságtörlesztési tervet, ennek érdekében az  Are. tv.-ben meghatározott feltételek 

figyelembevételével javaslatot tesz
da) az adós adósságrendezésbe tartozó bevételeinek az adósságrendezéssel összefüggő felosztására,
db) az adósnál visszahagyható vagyonra és bevételekre,
dc) az adós vagyontárgyainak értékesítésére és az értékesítés ütemezésére,
dd) az  adós és a  vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók lakhatását biztosító lakóingatlan 

tulajdonjogának megtartására, vagy a  lakóingatlan értékesítését követően a  méltányolható 
lakásigényt meg nem haladó másik lakóingatlan vásárlására,

de) a dd) alpont alkalmazhatóságának hiányában a  lakhatást biztosító lakásbérleti (lakáshasználati) díj 
megfizetéséhez szükséges összegek adósnál történő visszahagyására,

e) az  Are. tv. és e  rendelet, valamint az  együttműködési megállapodás keretei között felügyeli az  adós 
gazdálkodását, ellenőrzi az  adósságrendezési egyezség, illetve az  adósságtörlesztési bírósági határozat 
végrehajtását és az adós fizetési számlái forgalmáról készült kimutatásokat,

f ) az adósságok rendezéséhez szükséges keretek között az adósságrendezésbe tartozó vagyonra és bevételekre 
vonatkozóan – az Are. tv.-ben és e rendeletben meghatározott módon – rendelkezési jogot gyakorol, elvégzi 
a  pénzösszegek hitelezők közötti felosztásával, a  hitelezők részére történő kifizetésekkel és a  kifizetések 
nyilvántartásával összefüggő feladatokat,

g) az  Are. tv.-ben meghatározott esetekben előkészíti az  adósságrendezési egyezség, illetve 
az adósságtörlesztési bírósági határozat módosítását,

h) az adósságrendezési, illetve az adósságtörlesztési időszak lejártával elvégzi a záró elszámolást,
i) a bírósági határozathozatalhoz szakmai előkészítő feladatokat végez,
j) az Are. tv.-ben meghatározott esetekben kezdeményezi az adósságrendezési eljárás megszüntetését,
k) elvégzi a  bírósági adósságrendezési eljárásban a  hirdetményi rendszerrel, továbbá az  adósságrendezési 

nyilvántartással összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat,
l) elvégzi az adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő, az Are. tv.-ben és e  rendeletben meghatározott 

intézkedéseket, valamint az adminisztratív feladatokat és az iratkezelési teendőket.

4. § (1) A  Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveként eljáró kormányhivatal az  e  rendelet szerinti együttműködési 
megállapodásokra vonatkozóan – a  Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervével egyeztetve – 
mintaszövegeket alakít ki és bocsát a családi vagyonfelügyelők rendelkezésére.

 (2) Az  együttműködési megállapodásokban a  családi vagyonfelügyelő és a  felek rendelkezhetnek a  kapcsolattartás 
módjáról is. Ennek során rögzítik, hogy elektronikus kapcsolattartásra
a) az adós, illetve az egyéb kötelezett ügyfélkapus regisztráció alapján történő azonosítással,
b) jogi személy hitelező esetében az Are. tv. 4. § (5) bekezdés szerinti módon,
c) az  együttműködési megállapodásban felsorolt egyszerűsített módon teljesíthető értesítésekre, 

bejelentésekre, adatszolgáltatásokra azonosított elektronikus úton – elektronikus hírközlő eszközök útján 
vagy jelszavas hozzáférésű elektronikus levélhez szkennelt formában csatolt dokumentummal –

kerülhet sor.
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5. § (1) A  családi vagyonfelügyelő és a  felek közötti együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, a  megállapodást 
a  Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szerveként eljáró kormányhivatal vezetője vagy az  általa kijelölt, 
vezető beosztású kormánytisztviselő ellenjegyzi.

 (2) Az e rendelet szerinti együttműködési megállapodásokat és azok módosítását az adósságrendezési ügy iratai között 
kell kezelni, és tájékoztatás céljából haladéktalanul meg kell küldeni az  érintett feleknek, az  eljáró bíróságnak és 
a hitelezőknek.

2. A családi vagyonfelügyelő és az adós közötti együttműködési megállapodás

6. § (1) Az  Are. tv. 45.  § (7)  bekezdése szerinti együttműködési megállapodás célja különösen annak biztosítása, hogy 
az adós
a) pénzfizetésre, vagyoni érték szolgáltatására vonatkozó vagy azt eredményező kötelezettséget csak a saját és 

a vele közös háztartásban élő hozzátartozók mindennapi életviteléhez szükséges kiadásokra és a takarékos 
gazdálkodás követelményei között vállaljon, egyéni vállalkozói tevékenységét pedig úgy folytassa, hogy 
kerülje az olyan üzleti kockázatokat, amelyek a fizetőképességét vagy a törlesztési képességét veszélyeztetik,

b) az adósságrendezésbe tartozó vagyonát elkülönítetten kezelje, tegye meg az állagmegóvásra, a megőrzésre, 
a karbantartásra és a károsodásoktól való megóvásra vonatkozó intézkedéseket,

c) az adósságrendezésbe tartozó bevételeit elkülönítetten kezelje, és az adósságrendezésre fordítsa,
d) az  adósságrendezésbe nem tartozó pénzeszközei és vagyoni eszközei állományára vonatkozóan 

a nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítse,
e) ne tegyen olyan jognyilatkozatot, amely a  törlesztési képességét hátrányosan befolyásolja vagy 

vagyonvesztést eredményezhetne,
f ) ne alapítson olyan vállalkozást vagy ne szerezzen részesedést olyan vállalkozásban, ahol a  vagyoni 

felelőssége korlátlan, vagy amelynél a  jegyzett tőke biztosításával vagy a  tagi jogviszonnyal összefüggő 
kötelezettségvállalás ellentétes az  adósságrendezési egyezségben vagy az  adósságtörlesztési végzésben 
foglaltakkal,

g) a  hitelezői között ne tegyen jogellenesen különbséget, ne részesítse egyik hitelezőjét sem jogellenesen 
előnyben, ne okozzon nekik jogellenesen hátrányt,

h) ne tegyen olyan intézkedést, amely a  hitelezők érdekeinek kijátszását célozza vagy elvonja kielégítésük 
fedezetét,

i) ne teljesítsen olyan hitelezői követelést, amelyet az adósságrendezési eljárásba be kellett volna jelenteni, de 
erre nem került sor,

j) ne ismerjen el bizonytalan vagy nem igazolt pénzügyi vagy vagyoni érték kiadására vonatkozó követeléseket,
k) tegyen meg mindent, ami tőle elvárható a  pénzfizetésre vagy vagyoni érték kiadására irányuló követelései 

érvényesítése érdekében,
l) ne teljesítse az  adósságrendezés kezdeményezése előtt vállalt ellenszolgáltatás nélküli vagy bírósági úton 

nem érvényesíthető, pénzfizetésre irányuló kötelezettségeit az adósságrendezési eljárás alatt,
m) esedékességkor teljesítse a bírósági adósságrendezési eljárás alatt az Are. tv., e rendelet, az adósságrendezési 

egyezség vagy az  adósságtörlesztési határozat alapján őt terhelő fizetési kötelezettségeket, továbbá 
azokat a  kifizetéseket, amelyeket az  Are. tv. 45.  § (4), (5) vagy (6)  bekezdése értelmében esedékességkor 
folyamatosan teljesíteni kell,

n) teljesítse az  Are. tv. és az  e  rendelet szerinti számlanyitással összefüggő, továbbá a  fizetési számlák 
fenntartásával, továbbá a  számlavezetés és a  számlaműveletek költségeinek biztosításával összefüggő 
kötelezettségeit,

o) teljesítse az  adósságtörlesztési számla feletti rendelkezési jog családi vagyonfelügyelő részére történő 
átadásával összefüggő feladatait,

p) olyan feltételekkel nyisson megélhetési számlát, továbbá oly módon kezdeményezze az  egyéb  
– jogszabály alapján vagy a vagyonfelügyelő által engedélyezett – egyéb számlára vonatkozó megállapodás 
módosítását, hogy a  családi vagyonfelügyelővel kötött együttműködési megállapodásban meghatározott 
összeghatár felett fizetési megbízás adására csak akkor kerüljön sor, ha ezt a  családi vagyonfelügyelő 
előzetesen jóváhagyja, továbbá ezen számlák forgalmáról a  családi vagyonfelügyelőt az  e  rendeletben és 
az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint tájékoztassa,

q) folyamatosan tegye lehetővé a családi vagyonfelügyelővel történő írásbeli vagy elektronikus kapcsolattartás 
lehetőségét az együttműködési megállapodásban rögzített módokon.
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 (2) Az (1) bekezdés p) pont szerinti jóváhagyás nem feltétele a fizetési megbízás számlavezető általi teljesítésének, de 
a fizetési számla terhére történő fizetési műveletet tartalmazó bankszámlakivonatot az adós köteles
a) az Are. tv.-ben előírt beszámolás során, valamint
b) a családi vagyonfelügyelő felhívására a felhívás kézhezvételét követően haladéktalanul
bemutatni.

7. § (1) Ha az  adósnak van a  természetes személyek adósságrendezési eljárásában az  adósságrendezésbe nem tartozó 
vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendeletben meghatározott bevétele, a  családi 
vagyonfelügyelővel kötött együttműködési megállapodásban vállalhatja, hogy
a) ezeket a bevételeket részben vagy egészben a megélhetési számlán kezeli, illetve
b) ezen bevételek meghatározott részét az adósságrendezésre fordítja, és ebből a célból befizetést teljesít vagy 

átutaltat az adósságtörlesztési számlára.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalás bármikor, indokolás nélkül, a  családi vagyonfelügyelőhöz benyújtott 

nyilatkozattal visszavonható.

8. §  Az együttműködési megállapodásban az  adós kötelezettséget vállal arra, hogy milyen módon teljesíti a  családi 
vagyonfelügyelő számára az adatváltozással összefüggő bejelentési és intézkedési kötelezettségét.

9. §  Adatváltozás
a) az  Are. tv. 1.  melléklet 1.  pontja, valamint a  természetes személyek adósságrendezési eljárása 

kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az  ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és 
nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet
aa) 1. melléklet I–II. pontja szerinti adatok megváltozása,
ab) 1. melléklet III. pont 1–3. alpontja szerinti vagyonleltár elemeinek bővülése ajándékozás, adomány, 

öröklés, illetve halál esetére szolgáló rendelkezés alapján, valamint
ac) 1. melléklet III. pont 4. alpontja szerinti tagsági részesedés vagy követelések megszűnése,

b) a  hitelezői igények besorolását vagy összegszerűségét befolyásoló jogi eljárások megindítása, azok 
eredménye,

c) a  bírósági adósságrendezési eljárás alatt az  adóssal szemben olyan új pénzfizetésre vagy vagyoni érték 
szolgáltatására vonatkozó követelés keletkezése és összege, amely alapján új hitelezői igénybejelentésre 
kerülhet sor,

d) az adós követelései érvényesítésével összefüggő eljárások megindítása, eredménye,
e) az adós tartós befektetéseire vonatkozóan

ea) a kifizetésekre,
eb) a befektetésre vagy az abból származó eszközök kezelésére vonatkozó megállapodások felmondása, 

vagy
ec) a befektetések hozamára vonatkozó rendelkezési jog megnyílása,

f ) a  munkavállalás, az  egyéb jövedelemszerző tevékenység, illetve egyéni vállalkozás létesítése, az  egyéni 
vállalkozói tevékenység felfüggesztése, az  egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggésben az  adózás 
rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint pénzforgalmi számla nyitása, a  számlavezető pénzügyi 
intézmény megnevezése és a számla száma,

g) a  munkaviszony, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnése, a  megszűnés jogcíme, egyéni 
vállalkozási tevékenység megszüntetése,

h) az adós vagy a vele együtt élő Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozók Are. tv. 5. § 
52. pont szerinti súlyos betegsége, illetve az említett állapot megszűnése,

i) az  adós vagy a  vele együtt élő, Ptk. szerinti hozzátartozók h)  pontban nem említett, a  munkaképességet 
befolyásoló egyéb tartós – legalább három hónapon át fennálló – egészségromlása vagy balesete,

j) az adós és az adóstárs között a vagyonközösség vagy a közös háztartás fenntartásának megszűnése,
k) a házasságkötés vagy élettársi jogviszony létesítse, az említett jogviszonyok megszüntetése – ha ezek érintik 

az adós vagyonát, vagy az adós tulajdonában lévő vagy az általa lízingelt ingatlanban együtt élők számának 
megváltozásával járnak –,

l) a tartásra jogosult gyermek születése vagy nevelésbe fogadása,
m) a házastársi tartási, gyermektartási vagy rokontartási kötelezettség keletkezése, megszűnése,
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n) az adós tulajdonában lévő vagy az általa lízingelt ingatlanban együtt élők számának megváltozása, valamint 
az a tény, hogy milyen jogcímen történik a beköltözés, a beköltözéssel érintett személy aktív korú-e,

o) az  olyan ok vagy körülmény, amely az  Are. tv. értelmében az  adósságrendezési eljárás megszüntetését 
alapozhatja meg.

10. § (1) Az együttműködési megállapodásban rendezni kell az adós bejelentési kötelezettségét
a) arról, ha az adóstársa vagy az egyéb kötelezett elhalálozott,
b) az  a)  pont szerinti esetben az  örökös törlesztési kötelezettségének szüneteléséről mindaddig, amíg 

az örökség felett a rendelkezési jogot a hagyatéki eljárás során meg nem szerzi,
c) arról, ha örökségben vagy más – halál esetére szóló rendelkezés alapján járó – juttatásban részesült, és 

a juttatást vagy a hagyatékátadó végzést kézhez kapta,
d) arról, ha a  jelzáloghitel törlesztőrészletéhez az  adósságrendezésben részt vevő természetes személyek 

lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. 
rendelet szerinti állami törlesztési támogatás iránti igényét a  hitelintézet elfogadta, vagy ha a  kérelem 
hitelintézet általi elutasítása esetén a  kérelmének elsőfokon az  illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal, 
vagy pedig másodfokon a Magyar Államkincstár központja helyt adott,

e) arról, ha az  adósságrendezési kötelezettsége teljesítéséhez munkáltatótól, közhasznú szervezettől, 
önkormányzattól, egyházi jogi személytől pénzbeli vagy vagyoni támogatást, adományt kapott,

f ) arról, ha az Are. tv. 3. melléklet 21. pontja szerint a  lakóingatlana értékesítéséről a  települési önkormányzat 
részére történő adatszolgáltatásra vonatkozóan az eljárás során nyilatkozatot tesz, vagy a korábban tett ilyen 
nyilatkozatát visszavonja,

g) arról, ha a  hitelezőjével az  adósságrendezési eljárás kezdeményezése előtt indult per, peren kívüli eljárás, 
polgári nemperes eljárás, közigazgatási hatósági eljárás vagy adóigazgatási eljárás jogerősen befejeződött, 
és az  említett eljárásokban az  adósnak pénzfizetésre irányuló kötelezettsége vagy követelése keletkezett, 
ennek összegét, azt a tényt, hogy a hitelező – az Are. tv. 41. § (7) és (8) bekezdése szerint – érvényesített-e 
beszámítási kifogást, vagy beszámítás iránti igényt,

h) arról, ha az adósságrendezésbe tartozó vagyontárgya
ha) jogellenesen kikerült birtokából vagy a rendelkezése alól,
hb) megsemmisült, vagy jelentős értékvesztéssel károsodott, és
hc) a  ha)–hb) szerinti körülményekre tekintettel biztosítási összegre jogosulttá teszi-e, ezt az  összeget 

megkapta-e,
i) arról, ha szabálysértési eljárásban vagy közigazgatási hatósági eljárásban 500  000 Ft-ot meghaladó 

bírságfizetésre irányuló kötelezettsége keletkezik, vagy az  500  000 Ft-ot meg nem haladó összegű bírság 
esetében a fizetési kötelezettsége a járulékokkal számítottan éri el az 500 000 Ft-ot,

j) arról, ha kamattal és járulékokkal 50 000 Ft-ot meghaladó egyéb fizetési kötelezettsége keletkezik, amelyre 
vonatkozóan az adósságrendezési eljárásban hitelezői igénybejelentésre kerülhet sor,

k) járulékokkal együtt 200 000 Ft-nál nagyobb összegű köztartozása keletkezik, amelyet az esedékességkor nem 
tudott kifizetni, és a hatóság nem engedélyezte annak részletekben történő megfizetését,

l) az Are. tv., valamint az adósságrendezési egyezség vagy az adósságtörlesztési határozat szerint az adós saját 
jogkörében történő vagyonértékesítések megtörténtéről és a  bevétel adósságtörlesztési számlára történő 
befizetéséről.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti eseményeket, adatokat igazoló dokumentumokat a  családi vagyonfelügyelő részére 
az együttműködési megállapodásban meghatározott módon be kell mutatni vagy meg kell küldeni.

11. § (1) A  családi vagyonfelügyelő és az  adós között létrejött együttműködési megállapodásban – a  jogerős végzéssel 
jóváhagyott egyezségben foglaltakkal összhangban – kell részletezni különösen
a) az  adós hitelezőkkel szemben vállalt kötelezettségei végrehajtásának módját, ide értve az  adós saját 

jogkörében végrehajtható vagyonértékesítést és a bevételnek az adós tulajdonában álló adósságtörlesztési 
számlára történő haladéktalan befizetését vagy átutalását,

b) az adós rendelkezését arra vonatkozóan, hogy felhatalmazást ad a családi vagyonfelügyelőnek az a) pontban 
említett számla feletti rendelkezési jog gyakorlására, – amely jogot a  családi vagyonfelügyelő kizárólag 
az általa végzett vagyonértékesítés bevételének, továbbá az adós által oda utalt pénzösszegeknek a számlán 
történő kezelése, a számlán lévő pénzeszközök hitelezők számára történő kifizetése érdekében gyakorolhat, 
és kizárólag ilyen célú vagy ezekhez kapcsolódó számlaműveletekre adhat a számlavezetőnek megbízást –,
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c) az adós kötelezettségvállaló nyilatkozatát arról, hogy
ca) az  adósságtörlesztési számla megszüntetését az  adósságrendezési eljárást megszüntető vagy 

az eljárást mentesítéssel lezáró bírósági határozat jogerőre emelkedéséig nem kezdeményezi, és
cb) a  ca)  pontban meghatározott időpontig nem tesz a  halála esetére szóló rendelkezést, vagy 

a korábban tett ilyen tartalmú nyilatkozatát haladéktalanul visszavonja,
d) az  adós kötelezettségvállalását arra, hogy a  hitelezők számára – kivéve az  Are. tv. 45.  § (5)  bekezdés 

c)–f )  pontja alapján rendszeresen esedékessé váló kifizetéseket – az  adósságtörlesztéshez szükséges 
fedezetet, továbbá a számlavezetéssel, számlaműveletekkel összefüggő díjak fedezetét az adósságtörlesztési 
számlára külön felszólítás nélkül, legalább havi rendszerességgel átutalja vagy átutaltatja,

e) az  adós kötelezettségvállalását arra, hogy az  egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben nyitott 
pénzforgalmi számlája számlaforgalmáról két hónaponként beszámol a  családi vagyonfelügyelőnek  
– a számlavezető intézmény által kiállított számlakivonat másolatának megküldésével –,

f ) az  egyezség végrehajtásának a  családi vagyonfelügyelő által történő, az  a)–e)  pontban nem említett 
felügyeletével kapcsolatos intézkedéseket,

g) az  adós egyezség végrehajtásával összefüggő tevékenységének – a  bíróság, a  hitelező vagy az  egyéb 
kötelezett kezdeményezésére – a családi vagyonfelügyelő által foganatosítható célellenőrzésének szabályait,

h) az adós rendszeres beszámolási kötelezettségét és annak formáját az egyezség végrehajtására vonatkozóan,
i) az  adós megélhetési számlájára vonatkozóan azt az  összeghatárt és időintervallumot, amely keretei között 

az  adós a  megélhetési számláról pénzt vehet fel, átutalási megbízásokat adhat, csoportos beszedési 
megbízásra felhatalmazást adhat, betéti bankkártyával fizetési műveletet kezdeményezhet,

j) az  adós részéről a  családi vagyonfelügyelő számára kéthavonta elszámolás bemutatását a  megélhetési 
számla kifizetési műveleteiről és számlaegyenlegéről,

k) az  adós tulajdonát képező egyéb fizetési számla, értékpapír számla, ügyfélszámla takarékbetét, 
betétszerződéssel pénzügyi intézménynél elhelyezett összeg felett a  családi vagyonfelügyelő 
számlakivonattal történő tájékoztatásának módját,

l) az adósnak az adósságrendezésbe vont vagyontárgyai megőrzésével, állagmegóvásával, vagyonbiztosítások, 
kötelező gépjármű felelősségbiztosítások megkötésével és díjainak megfizetésével összefüggő 
kötelezettségeit,

m) az  adós vagyontárgyainak az  adós birtokából történő jogellenes kikerülése vagy károsodása esetében 
az adóst terhelő bejelentési, eljárás-kezdeményezési, illetve kárenyhítési kötelezettségeket,

n) az adósságrendezési eljárás kezdeményezése előtt keletkezett, az adós által bejelentett 50 000 Ft-ot el nem 
érő tartozások kifizetésére vonatkozóan a családi vagyonfelügyelő jóváhagyásának megadásával összefüggő 
feltételeket, valamint a kifizetés megtörténtének igazolását,

o) az  Are. tv. 55.  § (5)  bekezdése szerinti rendkívüli bevételeknek az  egyezségben vállalt törlesztési 
kötelezettségek teljesítésére történő felhasználásának szabályait.

 (2) Az  (1)  bekezdés e) és i) és k)  pontja szerinti számlák esetében az  adós a  családi vagyonfelügyelővel kötött 
együttműködési megállapodásban az  adósságrendezés lezárásáig terjedő időszakra hozzájárul a  számlakivonat 
családi vagyonfelügyelő általi megismeréséhez.

 (3) Az  (1)  bekezdés e) és i) és k)  pontja szerinti számlák tekintetében a  betekintési jogot a  családi vagyonfelügyelő 
az adós gazdálkodásának és a hitelezők részére történő kifizetések ellenőrzéséhez, a jogszabályban meghatározott 
feladatköre keretein belül, és kizárólag az indokolt esetekben gyakorolja.

12. §  Az együttműködési megállapodásban a családi vagyonfelügyelő
a) vállalja, hogy a bírósági adósságrendezési eljárásban az eljárás folyamán bejelentkezett hitelezői igényekről 

az adóst észrevételezési jog biztosításával haladéktalanul tájékoztatja,
b) tájékoztatja az adóst, hogy a hitelezői igények befogadásával és besorolásával kapcsolatban milyen módon 

adhat nyilatkozatot,
c) tájékoztatja az  adóst az  egyezség, illetve az  egyezségmódosítás megkötésével összefüggésben a  jogai 

gyakorlásával összefüggő jogi és gyakorlati tudnivalókról,
d) vállalja, hogy az  adós által az  adósságrendezésre rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközökből 

és a  vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételekből a  hitelezők részére történő kifizetésekről 
nyilvántartást vezet és azt legalább kéthavonta eljuttatja az  adósnak, illetve a  nyilvántartásba történő 
betekintést az adós számára lehetővé teszi,
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e) vállalja, hogy elkészíti és a  feleknek félévente megküldi az  adósságok törlesztésére vonatkozó összesített 
adatokat,

f ) vállalja, hogy az  adósságrendezési egyezség, illetve az  adósságtörlesztési határozat végrehajtásának 
lezárásával összefüggésben elkészített záró elszámolás tervezetét és véglegesített szövegét 
az együttműködési megállapodásban meghatározott módon eljuttatja a feleknek,

g) vállalja, hogy a jogerős bírósági mentesítő határozat alapján elkészíti az adós számára
ga) azoknak az  adósságrendezési eljárásban érvényesített hitelezői követeléseknek a  tételes listáját, 

amelyeket a mentesítő határozat folytán nem kell megfizetni,
gb) azoknak az  adósságrendezési eljárásban érvényesített, az  Are. tv. 5.  § 28.  pontja szerinti 

jelzálogszerződésből vagy lakóingatlanra kötött pénzügyi lízingszerződésből eredő követeléseknek 
a  listáját, amelyek az adósságrendezés időszakánál hosszabb futamidejű szerződések tekintetében 
az  adóst az  egyezségben vagy adósságrendezési határozatban meghatározott módon kötelezik 
az adósságrendezés lezárását követően, a futamidő lejártáig még esedékessé váló törlesztőrészletek 
megfizetésére.

13. § (1) A  bírósági adósságtörlesztési eljárásban a  családi vagyonfelügyelő és az  adós között az  együttműködési 
megállapodás megkötésére és tartalmára vonatkozóan a  11–12.  §-ban foglaltakat az  Are. tv. 29. alcímében 
szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. Ha a  bírósági adósságrendezési egyezségkötési eljárásban 
az  adós és a  családi vagyonfelügyelő már kötött együttműködési megállapodást, akkor azt kell módosítani 
az adósságtörlesztési eljárás külön szabályai és az adósságtörlesztési végzés végrehajtása által érintett kérdésekben.

 (2) Az Are. tv. 80. § (2) bekezdése szerinti külön bejelentést az adósnak
a) a  közterhekkel csökkentett, adósságrendezésbe vonási kötelezettség alá eső, rendszeres nettó bevételek 

legalább 10%-os emelkedése, és
b) az Are. tv. 64. § (1) bekezdésében meghatározott, 500 000 Ft-ot meghaladó rendkívüli bevétel
tekintetében kell teljesítenie.

 (3) Az adós a (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli bevételeit a (2) bekezdésben hivatkozott összeghatár alatt is 
az  adósságtörlesztési számlára köteles befizetni, és engedélyezi a  családi vagyonfelügyelőnek ebből az  összegből 
előtörlesztés teljesítését a  hitelezők közötti, az  adósságtörlesztési végzésben meghatározott felosztás szabályai 
szerint.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti rendkívüli bevétel hitelezők közötti – adósságtörlesztési határozatban jóváhagyott módon 
történő – felosztásáról és a  hitelezők részére történő átutalásáról a  családi vagyonfelügyelő az  adósságtörlesztési 
számlán történő jóváírástól számított 30 napon belül, a  (3)  bekezdés szerinti rendkívüli bevétel esetében pedig  
60 napon belül intézkedik.

 (5) Ha az adósságtörlesztési számláról a pénzügyi fedezet hiánya miatt a kifizetések nem teljesíthetők teljes mértékben, 
a  családi vagyonfelügyelő az  erről szóló tudomásszerzést követően haladéktalanul felhívja az  adóst, hogy 
a törlesztőrészletek megfizetéséhez szükséges összegeket az adósságtörlesztési számlára 15 napon belül fizesse be.

3. A családi vagyonfelügyelő és az egyéb kötelezett közötti együttműködési megállapodás

14. § (1) A családi vagyonfelügyelő és az egyéb kötelezett közötti együttműködési megállapodás alapján az egyéb kötelezett 
a családi vagyonfelügyelőnek adatszolgáltatást teljesít
a) az  adósságrendezés kezdeményezése előtt és a  bírósági adósságrendezési eljárás elrendeléséig – az  adós, 

adóstárs fizetési kötelezettségéért fennálló helytállási kötelezettsége alapján – teljesített kifizetésekről, 
hitelezői követelésenkénti bontásban,

b) az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerint vállalt helytállási kötelezettsége alapján a bírósági 
adósságrendezési eljárás elrendelését követően teljesített kifizetésekről, hitelezői követelésenkénti 
bontásban.

 (2) Az  adósságrendezési eljárásban az  egyéb kötelezett köteles bejelenteni a  vagyonfelügyelőnek, ha az  adóssal 
szemben – a  helytállási kötelezettsége teljesítését követő megtérítési igénye kivételével – olyan új, pénzfizetésre 
vagy vagyoni érték megfizetésére vonatkozó igénye keletkezik, amelynek értéke járulékokkal együtt meghaladja 
a 200 000 forintot.
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15. § (1) A  családi vagyonfelügyelő és az  egyéb kötelezett közötti együttműködési megállapodásban a  felek részletes 
rendelkezéseket állapíthatnak meg
a) az egyéb kötelezett és a családi vagyonfelügyelő közötti elektronikus kapcsolattartás módjára,
b) az  egyéb kötelezettnek a  családi vagyonfelügyelő részére az  Are. tv. és a  természetes személyek 

adósságrendezési eljárásában az  egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról szóló 235/2015. 
(IX. 4.) Korm. rendelet alapján fennálló bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségére,

c) a  bírósági adósságrendezési eljárásban – az  adós helyett, illetve az  adós törlesztési kötelezettsége 
kiegészítéseként – az  egyéb kötelezett által teljesített kifizetésekről az  egyéb kötelezett által történő 
nyilvántartás-vezetés részletes szabályaira,

d) az egyéb kötelezett által az adós adósságtörlesztési számlájára befizetett, túlfizetésként teljesített összegek 
visszafizetéséről vagy az egyéb kötelezett engedélye alapján a túlfizetésként teljesített összegek tartalékként 
történő kezeléséről arra az esetre, ha az adós törlesztési késedelembe esik.

 (2) Az  együttműködési megállapodást és annak módosításait a  családi vagyonfelügyelő tájékoztatásul megküldi 
az adósnak, a hitelezőknek és a bíróságnak.

4. A családi vagyonfelügyelő és a hitelezők közötti együttműködés

16. § (1) A hitelező adatszolgáltatást teljesít a családi vagyonfelügyelőnek
a) az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően elrendelt, felfüggesztett végrehajtásokból hozzá 

ténylegesen befolyt követelések jogcíméről és összegéről,
b) az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően megkezdődött, és az Are. tv. alapján befejezhető 

vagyonértékesítésekről és az azokból származó bevételéről, a bevétel adóssal történő elszámolásáról,
c) az óvadék tárgyából a közvetlen kielégítési jog gyakorlásáról és a bevételből az adóssal történő elszámolás 

adatairól,
d) az  egyezségkötéshez, illetve az  adósságtörlesztési határozat előkészítéséhez a  követelései összegéről, 

jogcíméről, összetételéről,
e) ha a  bírósági adósságrendezési eljárás alatt – saját elhatározásából, az  egyezségtől vagy a  bírósági 

adósságtörlesztési határozattól függetlenül – a  követelése egészéről vagy egy részéről az  adós, adóstárs 
javára egyoldalúan lemond,

f ) az  Are. tv. 45.  § (4), (5), illetve (6)  bekezdése, valamint 72.  § (1)  bekezdése alapján esedékessé vált, de 
az  adós által meg nem fizetett összegekről, amelyeket a  hitelező jogosult és köteles új hitelezői igényként 
bejelenteni, ha annak bejelentésére korábban még nem kerülhetett sor,

g) az  Are. tv. 43.  § (8) és (10)  bekezdése alapján a  hitelezők számára a  végrehajtási eljárásokból megtérült 
összegekről.

 (2) Az adatszolgáltatást
a) az (1) bekezdés szerinti körülmények bekövetkeztekor haladéktalanul,
b) a családi vagyonfelügyelő felhívása esetén a felhívásban meghatározott határidőben, illetve
c) az Are. tv. 43. § (10) bekezdése szerinti esetekben az ott meghatározott határidőn belül
kell teljesíteni.

17. § (1) A  családi vagyonfelügyelő felhívására – az  Are. tv.-ben meghatározott határidőn belül illetve az  Are. tv.-ben nem 
szabályozott esetekben a családi vagyonfelügyelő által megszabott határidőn belül – a hitelező adatot szolgáltat és 
okirati bizonyítékokat nyújt be a hitelezői követelések összegének és besorolásának megállapításához.

 (2) A  hitelező a  jogutód nélküli megszűnéssel vagy a  jogutódlással összefüggő eljárások Are. tv. 42.  § (2) és 
(3)  bekezdésében felsorolt adatait az  eljárások megindításáról, illetve jogerős befejezéséről szóló döntések 
kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles írásban bejelenteni a családi vagyonfelügyelőnek.

18. §  A családi vagyonfelügyelő tájékoztatja a hitelezőket
a) az adós adósságrendezésbe tartozó bevételeire, vagyonára vonatkozó felosztási tervről,
b) az  adós adósságrendezésbe vont vagyontárgyainak értékesítéséről és a  bevétel hitelezők közötti 

felosztásáról,
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c) az adós mellett az Are. tv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett által 
a kiegészítő kötelezettségvállalása keretében megfizetett összegek hitelezők közötti felosztásáról,

d) az  egyezség szerinti féléves, éves és a  záró elszámolási kötelezettség kötelező tartalmáról, formájáról, 
részletes szabályairól, valamint az elszámolási kötelezettség teljesítéséről,

e) a  törlesztőrészletek megfizetésére az  adós és az  adóstárs által nyitott adósságtörlesztési fizetési számla 
számlavezetőjére és a  számlaszámra vonatkozó adatokról, a  számla feletti rendelkezési jog családi 
vagyonfelügyelő általi gyakorlásának feltételeiről.

5. Az adós fizetési számlái

19. § (1) Ha az adós és az adóstárs már nem élnek közös háztartásban vagy megszűnt közöttük a vagyonközösség, az Are. 
tv. 45.  § (3)  bekezdésében előírt adósságtörlesztési számlát és a  megélhetési számlát nem kötelesek közös 
tulajdonukban álló számlaként megnyitni vagy fenntartani. A közös háztartás, illetve a vagyonközösség fennállása 
alatt az 1. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint kell eljárniuk.

 (2) Az  adós akkor köteles az  adósságtörlesztési és a  megélhetési számlanyitás érdekében új fizetési 
számlaszerződéseket kötni a számlavezetővel, ha
a) nincs fizetési számlája, vagy
b) a meglévő fizetési számlái nem kerülnek módosításra az e rendeletben foglaltaknak megfelelően.

 (3) Az adós köteles a családi vagyonfelügyelőnek bejelenteni, hogy a fizetési számlái közül melyik az adósságtörlesztési 
számla és melyik a megélhetési számla. A számlanyitás vagy a fizetési számla szerződésmódosításának megtörténtét 
az adós a családi vagyonfelügyelő számára a szerződés másolatának megküldésével igazolja.

 (4) A (3) bekezdésben említett fizetési számlaszerződéseket az adós csak a családi vagyonfelügyelő jóváhagyása esetén 
mondhatja fel. A számlaszerződés felmondásának a családi vagyonfelügyelő általi jóváhagyását a számlavezető nem 
vizsgálja.

 (5) Az  adós haladéktalanul bejelenti a  családi vagyonfelügyelőnek, ha a  (3)  bekezdésben említett számlaszerződést 
a  számlavezető felmondta. Ebben az  esetben haladéktalanul új fizetési számlaszerződés megkötése iránt kell 
intézkednie, az e rendeletben foglaltak szerint.

20. §  Az adósságtörlesztési számlával és a  megélhetési számlával szemben a  számlavezető nem teljesíthet hatósági 
átutalást és beszedési megbízást – ide nem értve a csoportos beszedést –, továbbá nem hajthatja végre az átutalási 
végzést; erről a tényről haladéktalanul tájékoztatja a hatósági átutalási megbízást, illetve a hatósági átutalási végzést 
kibocsátó szervet.

21. § (1) Az  adós köteles az  adósságtörlesztési számlájára vonatkozó rendelkezési jogot – ide értve a  keretszerződésen 
alapuló fizetési megbízások körének meghatározását, a  fizetési műveletek teljesítésének jóváhagyására, 
helyesbítésére, teljesítésére vonatkozó jogokat is – a családi vagyonfelügyelőnek átadni, erre vonatkozóan az adós 
és a  családi vagyonfelügyelő megállapodik. Az  adós a  szerződés megkötésekor vagy módosításakor intézkedik 
a  rendelkezési jog családi vagyonfelügyelő részére történő átadásáról, és erről a  családi vagyonfelügyelőt értesíti. 
A családi vagyonfelügyelő a rendelkezési joga gyakorlásához a számlavezetőnél személyesen azonosítja magát, és 
a számlavezető számára megadja az aláírás-mintáját.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban
a) az  adós nyilatkozik arról, hogy a  rendelkezési jog átadásának visszavonására az  adósságrendezési eljárás 

lezárásáig nem jogosult,
b) a családi vagyonfelügyelő és az adós figyelembe veszi, hogy a számlavezető a fizetési megbízások és egyéb 

rendelkezések teljesítésekor kizárólag azok pénzforgalmi jogszabályoknak való megfelelését és a vele kötött 
pénzforgalmi keretszerződésben foglaltakat vizsgálja.

 (3) Az  adósságtörlesztési számlán a  családi vagyonfelügyelő megbízása alapján teljesített fizetési műveletekről és 
a  számla egyenlegéről szóló havi tájékoztatást (a  továbbiakban: bankszámlakivonat) a  számlavezető – az  adós 
felhatalmazó nyilatkozata alapján – a  családi vagyonfelügyelőnek küldi meg. Az  adós köteles megadni az  erre 
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot. A családi vagyonfelügyelő a bankszámlakivonat megismerhetőségét az adós 
számára biztosítja vagy az adós kérésére arról másolatot készít.
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 (4) Az  adós a  családi vagyonfelügyelőtől a  fizetési megbízásokra és azok teljesítésére vonatkozóan kiegészítő 
felvilágosítást kérhet annak érdekében, hogy figyelemmel tudja kísérni a  bírósági adósságrendezési eljárásban 
fennálló azon törlesztési kötelezettségei teljesítését, amelyek megfizetése a családi vagyonfelügyelő intézkedésével, 
az adósságtörlesztési számla megterhelésével történik.

 (5) Az  e  §-ban foglaltak irányadók abban az  esetben is, ha az  egyéb kötelezett nyit az  adósságrendezési eljárásban 
vállalt fizetési kötelezettségei teljesítése érdekében adósságtörlesztési számlát, és hozzájárul az (1) bekezdés szerinti 
rendelkezési jogok családi vagyonfelügyelő részére történő átadásához.

22. § (1) A  megélhetési számla az  adós tulajdonában álló fizetési számla, amelynek megnyitására, a  számla feletti 
rendelkezésre és a  számla megszüntetésére az  e  rendeletben nem szabályozott kérdésekben az  Are. tv.-ben, 
a  Pft.-ben, valamint az  Are. tv. és a  Pft. végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni. A  számlavezető 
a fizetési megbízások és egyéb rendelkezések teljesítésekor azok pénzforgalmi jogszabályoknak való megfelelését 
és a vele kötött pénzforgalmi keretszerződésben foglaltakat vizsgálja.

 (2) Az  adós a  vagyonfelügyelővel kötött együttműködési megállapodásban a  megélhetési számlájára vonatkozóan 
az  adósságrendezés lezárásáig terjedő időszakra hozzájárul a  bankszámlakivonat családi vagyonfelügyelő általi 
megismerhetőségéhez. A  családi vagyonfelügyelő vállalja, hogy ezt a  jogot csak az  adós gazdálkodásának 
ellenőrzéséhez, a  jogszabályban meghatározott feladatköre keretein belül és kizárólag az  indokolt esetekben 
gyakorolja.

 (3) A megélhetési számlára az adós
a) választása szerint a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó 

vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet szerint az  adósságrendezésbe nem 
tartozó bevételeit,

b) az  adósságrendezési egyezségben az  adós, adóstárs és a  velük közös háztartásban élők megélhetésére, 
a  lakásfenntartási kiadásokra – a  lakóingatlan elidegenítése esetén a  természetes személyek 
adósságrendezési eljárásában a  méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj 
megállapításáról szóló 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 3. címe és 2.  melléklete szerint a  méltányolható 
mértékű lakásbérleti, illetve lakáshasználati díj kifizetésére – visszahagyott összegeket,

c) az  Are. tv. 45.  § (6)  bekezdés szerinti jövedelemfelosztási tervben, továbbá az  Are. tv. 72.  § (1)  bekezdése 
alapján az  adósságtörlesztési bírósági végzésben a  mindennapi megélhetési és lakásfenntartási kiadásokra 
fordítható összegeket,

d) a vagyontárgyakkal összefüggő vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás díját,
e) a számlavezetési díjak, költségek és az átutalási megbízások díjainak megfizetéséhez szükséges összeget,
f ) választása szerint az  Are. tv. 26.  § (11)  bekezdése alapján a  családi vagyonfelügyelő által kifizetni 

engedélyezett, 50 000 Ft-ot meg nem haladó tartozásai rendezéséhez szükséges fedezetét,
g) az  Are. tv. 45.  § (3)  bekezdése alapján – az  indokolt esetekben a  rendkívüli családi kiadások fedezéséhez 

szükséges – a családi vagyonfelügyelő által engedélyezett összeget,
h) az Are. tv. 45. § (5) bekezdés c), d) és e) pontja, valamint (6) bekezdése alapján a bírósági adósságrendezési 

eljárás alatt folyamatosan teljesítendő kiadások fedezetét
utaltathatja át vagy fizetheti be.

 (4) Az  adós a  kifizetők felé rendelkezik arról, hogy a  kifizetőktől származó rendszeres bevételeit a  megélhetési 
számlára utalják át, és a számlavezető számára haladéktalanul fizetési megbízást ad az adósságrendezésre szolgáló 
bevételeinek az adósságtörlesztési számlára történő rendszeres átutalására vonatkozóan.

23. § (1) Az  adósságtörlesztési számla az  adós tulajdonában álló fizetési számla. A  számla megnyitására, fenntartására, 
a  számla feletti rendelkezésre és a  számla megszüntetésére az  e  rendeletben nem szabályozott kérdésekben  
az Are. tv.-ben, a Pft.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

 (2) A családi vagyonfelügyelő és az adós az együttműködési megállapodásban rendelkezik arról, hogy
a) az adós havi rendszerességgel milyen összeget utal az adósságtörlesztési számlára,
b) az adós az Are. tv., valamint az adósságrendezési egyezség vagy az adósságtörlesztési határozat szerint a saját 

jogkörében történő vagyonértékesítésekből származó bevételeket az  adósságtörlesztési számlára köteles 
befizetni vagy átutalni, és
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c) az  adósságtörlesztési számlára beérkezett befizetéseket – a  számlavezetési díjak, költségek levonását 
követően – milyen arányban, mely hitelezők között kell felosztani.

 (3) Az  együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az  adós kezdeményezi a  számlavezetővel a  Pft. szerinti 
keretmegállapodás létrehozását vagy módosítását.

 (4) A  családi vagyonfelügyelő – az  adós értesítése mellett – rendszeres átutalási megbízásokat ad a  hitelezők mint 
kedvezményezettek javára, a vagyonértékesítésekből származó bevételek hitelezők közötti szétosztására pedig eseti 
átutalási megbízást ad a pénzügyi intézménynek.

 (5) Az adós a családi vagyonfelügyelő számára az együttműködési megállapodásban – az adósságtörlesztési számlára 
vonatkozóan – vállalja, hogy az  adósságtörlesztési számlát az  adósságrendezésből eredő fizetési kötelezettségei 
teljesítésére nyitja meg és tartja fenn, továbbá a számlán biztosítja a fedezetet
a) az adósságrendezéssel összefüggő fizetési kötelezettségeire,
b) a számlavezetési díjakra, költségekre,
c) a fizetési megbízások teljesítésének díjára,
d) a számla forgalmáról a díjköteles tájékoztatások, számlakimutatások díjaira.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti kötelezettség nemteljesítésének jogkövetkezményei és többletköltségei az  adóst 
terhelik, ide értve azt is, ha a számlavezető a családi vagyonfelügyelő által adott fizetési megbízást a  teljesítéshez 
szükséges fedezet hiányában nem tudja teljesíteni, vagy ha a számlavezető a számlatulajdonos kötelezettségeinek 
megszegése miatt mondja fel a számlaszerződést.

 (7) A  családi vagyonfelügyelő felelős azért, hogy az  adósságtörlesztési számláról a  fizetési megbízások általa történt 
kezdeményezése megfeleljen a  pénzforgalmi jogszabályoknak és a  számlavezetővel kötött szerződésben 
foglaltaknak.

 (8) Az  adós számlavezetőnek adott írásbeli felhatalmazása alapján a  családi vagyonfelügyelő jogosult eljárni a  Pft. 
szerinti fizető félként az  adósságtörlesztési számláról teljesítendő adósságrendezési célú fizetési megbízások 
kezdeményezésekor, illetve a fizetési műveletek jóváhagyásakor.

24. § (1) A megélhetési számlához az adós betéti bankkártyát is igényelhet a számlavezetőtől, de a fizetési számlaszerződés 
olyan módosítását kell kezdeményeznie, amely nem ad lehetőséget
a) hitelkeret nyitására, vagy
b) a  pozitív számlaegyenleg túllépésére (ide nem értve a  számlavezetéshez és a  fizetési műveletekhez 

kapcsolódó költségeknek a számlaegyenlegre történő terhelését).
 (2) Az  adós a  megélhetési számla bankszámlakivonatait az  Are. tv. és e  rendelet szerinti elszámolási kötelezettsége 

teljesítésekor csak akkor köteles bemutatni a családi vagyonfelügyelőnek, ha erre a családi vagyonfelügyelő felhívja. 
A családi vagyonfelügyelő ilyen felhívást akkor küldhet, ha az az adós Are. tv. szerinti kötelezettségei ellenőrzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges, és a betekintési jogot kizárólag az ellenőrzéshez szükséges keretek között gyakorolja.

6. Záró rendelkezések

25. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 30/2015. (X. 30.) IM rendelete
a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet tekintetében a  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami 
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím, valamint a  3.  melléklet, a  4.  melléklet és az  5.  melléklet tekintetében a  jogi segítségnyújtásról szóló 2003.  évi 
LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló  
7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása

1. §  A pártfogó ügyvéd és a  kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) 
IM rendelet [a továbbiakban: 7/2002. (III. 30.) IM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pártfogó ügyvédet és a  kirendelt védőt (a  továbbiakban együtt: ügyvéd) a  bírósági eljárásban és 
a büntetőeljárás vádemelésig terjedő szakaszában végzett tevékenységért munkadíj és költségtérítés illeti meg.”

2. §  A 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 5. § (4)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az 5. § a következő (9) és 
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Büntetőeljárásban a fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj a vádemelésig a kirendelt 
ügyvédi óradíj hatszorosának megfelelő összeg.
(5) A  munkadíj megállapítása során a  munkadíj összegét a  jogi segítségnyújtó szolgálat indokolt esetben 
mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel.
(6) A  pernyertes fél pártfogó ügyvédjének díját – ha a  polgári eljárási jogszabály a  költség viseléséről eltérően 
nem rendelkezik – az ellenérdekű fél viseli; a pervesztes felet képviselő pártfogó ügyvéd díjának viseléséről külön 
jogszabály rendelkezik.
(7) Ha az  eljárás (1), (2), továbbá (4)  bekezdésben megjelölt szakaszain belül több pártfogó ügyvéd járt el, 
a  munkadíjat, költségtérítést közöttük arányosan – a  képviselet időtartama vagy erre irányuló kérelem esetén 
az elvégzett munka arányában – kell megosztani. Mindegyik pártfogó ügyvéd jogosult legalább a kirendelt ügyvédi 
óradíj összegének megfelelő összegű munkadíjra; az  (1), (2) és (4)  bekezdés szerinti összeghatár ilyen esetben 
túlléphető a munkadíj megállapítása során.
(8) A  pártfogó ügyvédi díjat a  pártfogó ügyvéd kérelmére a  jogi segítségnyújtó szolgálat a  külön jogszabályban 
foglaltak szerint állapítja meg. A  pártfogó ügyvédnek a  díjigényét – a  támogatás megvonásának esetét kivéve  – 
a büntetőeljárást megszüntető, a nyomozás részbeni mellőzéséről, a vádemelés részbeni mellőzéséről, a vádemelés 
elhalasztásáról szóló, vagy az eljárást jogerősen befejező határozat kézhezvételét követően kell írásban bejelentenie 
a  fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Bejelentésében meg kell jelölni azt, hogy mely időszakban képviselte 
a felet, indítványt tehet a készkiadásai megállapítására és igazolnia kell az időarányostól eltérő munkadíjmegosztás 
iránti igényének alaposságát.
(9) A  pernyertes felet képviselő pártfogó ügyvéd részére, kérelmére a  jogi segítségnyújtó szolgálat az  államot 
terhelő pártfogó ügyvédi díjnak megfelelő összegű díjelőleget fizet, ebben az  esetben a  pártfogó ügyvéd a  jogi 
segítségnyújtó szolgálat által megállapított díjnak az  előlegen felüli részét követelheti az  ellenérdekű féltől. 
Az előleg megállapítására megfelelően alkalmazni kell a (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.
(10) A  sértett felet a  büntetőeljárás vádemelésig terjedő szakaszában képviselő pártfogó ügyvéd részére, 
a  vádemelést követően előterjesztett kérelmére a  jogi segítségnyújtó szolgálat a  (4)  bekezdés szerinti, államot 
terhelő pártfogó ügyvédi díjnak megfelelő összegű eljárási előleget fizet. Az  eljárási előleg megállapítása során 
megfelelően alkalmazni kell az (5) és a (7), (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.”



21106 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 162. szám 

3. §  A 7/2002. (III. 30.) IM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendelet 1–5.  §-a a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 
2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja.”

4. §  Hatályát veszti a 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése.

2. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló  
1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása

5. §  Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 
[a továbbiakban: 1/2006. (I. 6.) IM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) Érdekérvényesítés elősegítése – a  (2)  bekezdésben foglalt eltéréssel – bármely módon, formai megkötés 
nélkül kérhető.
(2) Az  Igazságügyi Hivatal érdekérvényesítés elősegítése keretében csak telefonon, az  erre a  célra fenntartott 
díjmentes hívószámon nyújt tájékoztatást.
(3) Az  azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés iránti kérelmet az  1.  melléklet szerinti nyomtatvány, az  áldozati 
státusz igazolása iránti kérelmet a  2.  melléklet szerinti nyomtatvány (a  továbbiakban együtt: nyomtatványok) 
kitöltésével kell előterjeszteni a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a  továbbiakban: területi áldozatsegítő 
szolgálat).”

6. §  Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet a következő 2. §-sal egészül ki:
„2.  § (1) Az  Ást. 4.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában felsorolt szolgáltatások iránt benyújtott kérelemről a  területi 
áldozatsegítő szolgálat esetnaplót vezet. Az esetnapló a következő adatokat tartalmazza:
a) az ügyintéző neve és az ügy száma,
b) a kapcsolatfelvétel ideje és módja,
c) az Ást. 10. § (3) bekezdés a)–c) pontjában foglalt adatok,
d) azt, hogy sor került-e a  8/A.  § (1)  bekezdése alapján kérdőív felvételére, és ha nem, akkor a  kérdőív felvétele 
elmaradásának okát,
e) az áldozatsegítő szolgálat által felkínált segítség típusai,
f ) az áldozat által kért segítség,
g) az áldozatsegítő szolgálat által megtett intézkedések.
(2) Az Ást. 10. § (3) bekezdés b)–c) pontjában foglalt adatokat nem kell feltüntetni az esetnaplóban, ha azok a 8/A. § 
(1) bekezdése alapján felvett kérdőíven már szerepelnek.
(3) Az  (1)  bekezdés a)–e)  pontjaiban foglalt adatokat a  területi áldozatsegítő szolgálat ügyintézője az  ügyintézés 
megkezdésekor, az  (1)  bekezdés g)  pontjában foglalt adatokat pedig folyamatosan, az  adott intézkedés 
megtételekor rögzíti. Az  esetnaplóba azonos alkalommal tett bejegyzéseket az  ügyintéző a  bejegyzés 
megtörténtének dátumával és aláírásával látja el.
(4) Az esetnaplóhoz – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – mellékelni kell az Ást. 10. § (5) bekezdésében felsorolt 
iratok valamelyikét.
(5) Érdekérvényesítés elősegítése esetén az Ást. 10. § (5) bekezdésében felsorolt iratok valamelyikét csak akkor kell 
mellékelni, ha az rendelkezésre áll. Az iratok hiánya a szolgáltatás nyújtásának nem akadálya.
(6) Érdekérvényesítés elősegítése esetén a  területi áldozatsegítő szolgálat soron kívül, de legkésőbb nyolc napon 
belül megteszi az első intézkedést az esetnaplóban rögzítettek alapján. Ha további segítségnyújtásra van szükség, 
annak elintézése iránt a  területi áldozatsegítő szolgálat soron kívül, de legkésőbb az  ok felmerülésétől számított 
nyolc napon belül intézkedik. Azonnali pénzügyi segély és áldozati státusz igazolása esetén a  törvényben 
meghatározott határidőben kell eljárni.”

7. §  Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  területi áldozatsegítő szolgálat alkalmazottja az  ügyfélfogadáson személyesen megjelent ügyfélnek 
–  kérelmére – a  nyomtatványok kitöltésében segítséget nyújt, őt a  kitöltéshez szükséges információkkal ellátja. 
Az ügyfél kérésére a területi áldozatsegítő szolgálat alkalmazottja az 1. melléklet szerinti nyomtatványt – az ügyfél 
jelenlétében – helyette kitöltheti; ennek tényére a  nyomtatvány Közlemények rovatában utalni kell. Az  ügyfél 
a nyomtatványt ebben az esetben is aláírja.
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(2) A  hiánypótlási felhívásban a  területi áldozatsegítő szolgálat az  (1)  bekezdés szerinti segítségnyújtás 
lehetőségéről az  ügyfélfogadás helyének és időpontjának megjelölésével tájékoztatja az  ügyfelet. Ha az  ügyfél 
az áldozati státusz igazolása iránti kérelmet nem a 2. melléklet szerinti nyomtatványon terjesztette elő, de a hatósági 
bizonyítvány kiállításának feltételei megállapíthatóak, a területi áldozatsegítő szolgálat hivatalból kiállítja azt.”

8. §  Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet a 8. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A szükségletek felmérésének szabályai
8/A.  § (1) A  területi áldozatsegítő szolgálat és az  Igazságügyi Hivatal a  hozzá forduló ügyfelek szükségleteit 
az Igazságügyi Hivatal által összeállított kérdőív (a továbbiakban: kérdőív) alapján méri fel.
(2) Az  áldozatsegítő szolgálat a  kitöltött kérdőív alapján ajánlja fel az  Ást. 4.  § (1)  bekezdésében felsorolt 
szolgáltatások közül azt, ami az  ügyfél szükségletének kielégítéséhez a  legmegfelelőbb. Ennek során egynél több 
szolgáltatás is felajánlható, az ügyfél pedig a felajánlottól eltérő szolgáltatást is kérhet.
(3) A  szükségletek felmérése a  területi áldozatsegítő szolgálathoz személyesen vagy telefonon forduló ügyfél 
esetén, továbbá az Igazságügyi Hivatal által az érdekérvényesítés elősegítése keretében nyújtott tájékoztatás céljára 
fenntartott díjmentes hívószámot hívó ügyfél esetén kötelező, minden további esetben törekedni kell rá.
(4) A  kérdőívet az  ügyirathoz csatolni kell, azonban figyelemmel kell lenni az  abban rögzített különleges adatok 
védelmére.”

9. §  Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § Ha a  jogi segítségnyújtásról szóló 2003.  évi LXXX.  törvényben meghatározott jogi segítségnyújtásra van 
szükség, és a  kérelmező az  Ást. hatálya alá tartozó és áldozatsegítési támogatásban részesíthető áldozatnak 
minősül, az áldozati státusz igazolását, továbbá az annak kiadásának alapjául szolgáló bizonyíték másolatát, és – ha 
rendelkezésre áll – a jogi segítségnyújtási nyomtatványt az ügyfél által csatolt mellékletekkel a területi áldozatsegítő 
szolgálat haladéktalanul továbbítja az ügyfél választása szerinti illetékes jogi segítségnyújtó szolgálatnak.”

10. §  Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A területi áldozatsegítő szolgálat – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az azonnali pénzügyi segély iránti 
kérelem ügyében hozott határozat jogerőre emelkedésének napján, a nyilvántartásba történő bejegyzést követően 
intézkedik az azonnali pénzügyi segély kifizetése, illetve átutalása iránt.
(2) A  kérelem személyes előterjesztése és azonnali határozathozatal esetén a  jogerős határozat átadásával 
egyidejűleg kell a megjelent áldozatnak az azonnali pénzügyi segélyt vagy annak egy részét készpénzben kifizetni.
(3) A  készpénzben ki nem fizetett azonnali pénzügyi segélyt – az  áldozat választása szerint – az  áldozat nevére, 
lakóhelyére címezve, készpénzkifizetés kézbesítése útján kell megküldeni, vagy a  saját nevére szóló fizetési 
számlájára kell átutalni. Az  áldozat érdekében eljáró harmadik fél szolgáltatásának igénybe vétele esetén 
a  más módon ki nem fizetett azonnali pénzügyi segélyt az  áldozat érdekében eljáró harmadik fél nevére szóló 
folyószámlára kell átutalni.
(4) Az áldozatsegítő szolgálat kizárólag akkor rendelkezhet a készpénzben ki nem fizetett azonnali segélynek vagy 
annak egy részének harmadik fél nevére szóló folyószámlára átutalásáról, ha a harmadik félnek az áldozat érdekében 
való eljárásáról minden kétséget kizáró módon – különösen az áldozatsegítő szolgálat és a harmadik fél által kötött 
együttműködési megállapodás alapján – megbizonyosodott.
(5) A határozatban nem kell összegszerűen meghatározni a készpénzben ki nem fizetett azonnali pénzügyi segély 
azon részét, ami az áldozat érdekében eljáró harmadik fél szolgáltatásának igénybe vételére jogosítja az áldozatot, 
ebben az  esetben az  áldozatsegítő szolgálat a  határozatában az  igénybe vehető szolgáltatásról és a  szolgáltatás 
legmagasabb ellenértékéről rendelkezik. Az  áldozat érdekében eljáró harmadik fél – az  áldozat által ténylegesen 
igénybe vett – szolgáltatásának ellenértékét az  áldozatsegítő szolgálat a  harmadik fél által a  fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelője részére kiállított számla alapján utólag téríti meg.”

11. §  Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  területi áldozatsegítő szolgálat visszatérítésre okot adó tényről, körülményről szerez tudomást, 
akkor tizenöt napon belül döntést hoz arról, hogy az  áldozatnak a  pénzben nyújtott támogatást vissza kell-e 
térítenie. A  visszatérítési kötelezettséget készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell teljesíteni. 
A visszatérítésre kötelező döntésben meg kell jelölni a kötelezettség banki átutalással való teljesítéséhez szükséges 
adatokat. Banki átutalással történő teljesítés esetén az átutalás banki költségei a visszatérítésre kötelezettet terhelik, 
amire őt figyelmeztetni kell.”
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12. §  Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § Ez  a  rendelet a  bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi 
irányelvnek való megfelelést, valamint a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a  2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 
2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

13. §  Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet
a) 3. §-ában és 5. § (1) bekezdésében a „nyomtatványt” szövegrész helyébe a „nyomtatványokat”,
b) 8. §-ában a „nyomtatványban” szövegrész helyébe a „nyomtatványokban”,
c) 9. §-t megelőző alcímcímében a „nyomtatvány” szövegrész helyébe a „nyomtatványok”,
d) 10.  §-ában és 13.  § (4)  bekezdésében az „a nyomtatvány” szövegrész helyébe az „az 1.  melléklet szerinti 

nyomtatvány”,
e) 11. §-ában az „A nyomtatványon” szövegrész helyébe az „Az 1. melléklet szerinti nyomtatványon”,
f ) 12. §-ában az „a nyomtatványhoz” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet szerinti nyomtatványhoz”,
g) 14. §-ában az „a nyomtatványnak” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet szerinti nyomtatványnak”
szöveg lép.

14. §  Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

15. §  Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

16. §  Hatályát veszti az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 15/A. §-a.

3. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 
módosítása

17. §  A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet [a továbbiakban: 
56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet] 111. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nyomtatvány D) részén a  félnek fel kell tüntetnie az  eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező (eljáró) hatóság, ügyész vagy bíróság megnevezését, a  büntetőügy számát, a  büntetőügy tárgyaként 
azt, hogy milyen bűncselekmény miatt indult eljárás, továbbá azt, hogy az eljárás mely szakaszában (a vádemelésig 
terjedő szakaszban, a bírósági szakaszban, így első fokú, másod- vagy harmadfokú eljárásban, felülvizsgálati, illetve 
perújítási eljárásban, hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban) kér támogatást, és meg kell jelölnie 
eljárásjogi helyzetét (sértett, magánfél, magánvádló, egyéb érdekelt, pótmagánvádló) is.”

18. §  Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 114. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 114. § a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a  sértett azon bűncselekménnyel összefüggésben kíván pótmagánvádlóként fellépni, amelyben korábban 
már támogatásban részesült, az újabb kérelméhez a nyomtatvány A) részét nem kell ismételten kitöltenie.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti esetben a  félnek nyilatkoznia kell kérelmében arról, hogy a  korábban 
a nyomtatvány A) részében megjelölt adataiban milyen változás következett be és a  jövedelmi, vagyoni helyzetre 
vonatkozó, igazolásokat is csatolnia kell a 11. §-ban foglaltaknak megfelelően, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy 
a korábbi nyomtatványon feltüntetett adatok közül melyekben következett be változás.”

19. §  Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 118. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„118. § A fél a X. Fejezetben foglalt rendelkezéseknek megfelelően veszi igénybe a pártfogó ügyvédi képviseletet, és 
az abban foglalt rendelkezések irányadóak a pártfogó ügyvéd bejelentési kötelezettségére is azzal, hogy a pártfogó 
ügyvéd a felet a nyomozó hatóság és az ügyész előtt is képviselheti.”

20. §  Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 119.  §-a helyébe a  következő rendelkezés lép és a  következő 119/A.  §-sal 
egészül ki:
„119. § (1) A pártfogó ügyvéd büntetőeljárásban történő kirendelésére a 80. § rendelkezését az alábbi eltérésekkel 
kell alkalmazni.
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(2) A területi hivatal a kirendelő végzésben a nyomozó hatóságot vagy az ügyészt, a büntetőeljárás ügyszámát és azt 
a bűncselekményt is megjelöli, amely miatt a büntetőeljárás folyik.
(3) A kirendelő végzést a nyomozó hatóságnak vagy az ügyésznek is kézbesíteni kell.
119/A.  § (1) A  területi hivatal pártfogó ügyvédként elsősorban a  nyomozó hatóság, az  ügyész, illetve a  bíróság 
székhelyén, vagy ha ezt a  fél körülményei indokolják, lakóhelyén, tartózkodási helyén működő, a  szolgáltatási 
szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt rendel ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogi segítő hiányában a területi hivatal
a) a  nyomozó hatóság, az  ügyész, vagy a  bíróság székhelyéhez közeli településen működő, a  szolgáltatási 
szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt,
b) kivételesen indokolt esetben a  nyomozó hatóság, az  ügyész, vagy a  bíróság székhelye szerinti megyén kívül 
működő, a szolgáltatási szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt, vagy
c) ha a nyomozó hatóság, az ügyész, vagy a bíróság székhelyéhez legközelebbi jogi segítő is aránytalanul messze 
működik, a  nyomozó hatóság, az  ügyész, vagy a  bíróság székhelyén működő, az  ügyvédi kamara nyilvántartása 
szerint kirendelhető ügyvédet, ügyvédi irodát
rendel ki.”

21. §  Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a 119/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A támogatás megvonása
119/B.  § (1) A  támogatás megvonása esetén az  erről szóló jogerős határozatról a  területi hivatal haladéktalanul 
értesíti
a) a nyomozó hatóságot, az ügyészt, vagy az eljáró bíróságot,
b) a fél képviseletét ellátó pártfogó ügyvédet.
(2) A területi hivatal a támogatások nyilvántartásában a támogatás megvonása körében feltünteti
a) a támogatást megvonó hatóságot és határozatának számát,
b) a támogatás megvonásának időpontját,
c) a megvonás visszamenőleges hatályát és azt, ha annak oka valótlan adatok szolgáltatása.”

22. §  Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet „A pártfogó ügyvédi díj megállapítása és kifizetése” alcíme helyébe a következő 
alcím lép:
„A pártfogó ügyvédi díj és a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegének megállapítása és kifizetése
120.  § A  pártfogó ügyvéd a  külön jogszabály szerinti, az  államot terhelő pártfogó ügyvédi díjra jogosult. 
Amennyiben a pártfogó ügyvéd díját nem az állam viseli, azt az állam a pártfogó ügyvéd részére megelőlegezi.
121.  § (1) A  pártfogó ügyvéd díjának megállapítására és kifizetésére értelemszerűen alkalmazni kell a  polgári 
perben képviseletet ellátó pártfogó ügyvéd díjának megállapítására és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket 
azzal, hogy amennyiben a büntetőeljárás a vádemelést megelőzően zárul le, úgy a támogatás engedélyezése iránti 
ügyben eljárt területi hivatal a pártfogó ügyvédi díj viseléséről a nyomozó hatóság vagy az ügyész büntetőeljárást 
megszüntető, vagy az ügyész nyomozás részbeni mellőzéséről, vádemelés részbeni mellőzéséről, vagy a vádemelés 
elhalasztásáról szóló határozatában foglalt költségviselési rendelkezés alapján határoz.
(2) Amennyiben a  büntetőeljárás a  vádemelést megelőzően zárul le, úgy a  pártfogó ügyvéd a  területi hivatalnak 
a  pártfogó ügyvédi díj megállapítása iránti kérelmével egyidejűleg megküldi a  nyomozó hatóság vagy az  ügyész 
büntetőeljárást megszüntető, vagy az  ügyész nyomozás részbeni mellőzéséről, vádemelés részbeni mellőzéséről, 
vagy a vádemelés elhalasztásáról szóló határozatát.
121/A. § (1) Amennyiben a büntetőeljárás a vádemelésig nem zárul le, a pártfogó ügyvéd az addig végzett pártfogó 
ügyvédi tevékenységéért, kérelmére eljárási előlegre jogosult.
(2) A pártfogó ügyvéd az eljárási előleg iránti kérelmével egyidejűleg megküldi a vádiratot.
(3) A területi hivatal a pártfogó ügyvéd kérelmére határozatban állapítja meg az eljárási előleg összegét.
(4) Az eljárási előleg kifizetésére a polgári perben képviseletet ellátó pártfogó ügyvéd díjának kifizetésére irányadó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
121/B. § Amennyiben a jogi segítségnyújtó szolgálat a pártfogó ügyvéd részére eljárási előleget fizetett, a pártfogó 
ügyvéd a bírósági eljárás jogerős lezárását követően a részére megállapított pártfogó ügyvédi díjnak csak az eljárási 
előlegen felüli részére tarthat igényt.”
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23. §  Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet „Hatályukat vesztő rendelkezések” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
126. § E rendelet 2. §-a, valamint Ötödik Része a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a  2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 
2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja.”

24. §  Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet
a) 108. §-ában az „A büntetőügyben” szöveg helyébe az „A nyomozó hatóság, az ügyész és a büntetőügyben”,
b) 122. § (1) bekezdésében és 123. § (1) bekezdésében a „vádlott” szöveg helyébe a „terhelt”
szöveg lép.

25. §  Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. melléklet „D) JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE BÜNTETŐELJÁRÁSBAN” című 
részének 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. A nyomozó hatóság, az ügyész, vagy a büntetőügyben eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:”

26. § (1) Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (2) Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (3) Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

4. Záró rendelkezések

27. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

28. §  Ez a rendelet a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 30/2015. (X. 30.) IM rendelethez

Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 1. melléklet A) része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A) RÉSZ 

SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI 
SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 

(A nyomtatvány „A” részét azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés igénylése 
esetén is ki kell tölteni.) 

I. A kérelmező személyi adatai 
Neve: 
Születési neve: 
Születési helye és ideje: 
Anyja születési neve: 
Lakcíme: 
Értesítési címe*:  
Lakástelefon*:  
Mobiltelefon**: 
E-mail cím**: 
Állampolgársága: 
Nem magyar állampolgár kérelmező esetén a Magyarország területén tartózkodás 
jogcíme: 

II. A kérelemre okot adó bűncselekményre, valamint tulajdon elleni szabálysértésre 
és annak közvetlen következményeként elszenvedett sérelemre vonatkozó adatok 

A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés megnevezése: 
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének helye: 
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének időpontja:  
............... év .............................. hó ............. nap 
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének rövid leírása: 

A kérelmezőt ért sérelmek: 
� testi sérülés: 
     
 
� lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás: 
     
 
� vagyoni kár: 
     
 
� egyéb: 
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III. Az igényelt támogatás(ok) megjelölése 
Minden áldozat jogosult arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújtson 
számára a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés okozta jogi, érzelmi, szociális, 
gyermekvédelmi, egészségügyi, társadalombiztosítási, munkaügyi vagy bármely egyéb 
probléma megoldásához (érdekérvényesítés elősegítése). 
Jogosult továbbá arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat az áldozati státusz igazolásával 
valamely más szervezet, hatóság szolgáltatásához, ellátásához, illetve egyéb feltételek 
teljesülése esetén ügyvédi támogatáshoz segítse hozzá. 
Ezen túlmenően az azonnali pénzügyi segélyt és az állami kárenyhítést ezen a 
nyomtatványon kell kérni. 
A következő támogatásokat igényelem:   
�  azonnali pénzügyi segély célja:   

�  lakhatással kapcsolatos kiadás  
�  élelmezéssel kapcsolatos 
kiadás 
�  gyógyászati jellegű kiadás 

�  ruházkodással kapcsolatos kiadás  
�  utazással kapcsolatos kiadás 
�  kegyeleti jellegű kiadás  

indoka, krízishelyzet leírása: 
     
     
     
     
     
     
     
     
�  kárenyhítés [Igénylése esetén a nyomtatvány B) részét is ki kell tölteni!] 
Azonnali pénzügyi segély kizárólag olyan rendkívüli kiadásokra tekintettel kérhető, 
amelyek megfizetésére az áldozat a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés 
következtében nem képes.  
A pénzben nyújtott támogatás kifizetésének módja: 
�  pénztári kifizetés (Állami kárenyhítés esetén nem választható!) 
�  postai utalvány (cím: ...........................................................................................................) 
�  saját névre szóló fizetési számlára utalás: 
(Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése ..................................................................................,  
számlaszám:  ��������-��������-��������) 

 

IV. Mellékletek (megnevezése, darabszáma) 
1.   
2.   
3.   
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V. Közlemények 
1. Kijelentem, hogy korábban igénybe vett, pénzben nyújtott áldozatsegítő 
támogatásokkal kapcsolatos, illetve a jogi segítségnyújtási díjra vonatkozó visszafizetési 
kötelezettség terhel / nem terhel. 
2. Kijelentem, hogy jelen kérelmemben feltüntetett bűncselekménnyel / tulajdon elleni 
szabálysértéssel összefüggésben ugyanilyen tartalmú támogatást korábban kaptam / 
nem kaptam. 
3. Kijelentem, hogy valótlan adatszolgáltatás vagy az ellenőrzésre irányuló vizsgálat 
akadályoztatása miatt velem szemben a támogatást kizáró ok áll fenn / nem áll fenn. 
4. A nyomtatványt kérésemre – jelenlétemben – az áldozatsegítő szolgálat munkatársa 
töltötte ki: Igen / Nem 
5. Az azonnali pénzügyi segély iránti ügyben hozott döntések telefonon és/vagy e-
mailben történő közléséhez hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
6. Egyéb közlendők (kérjük, hogy itt tüntesse fel a kérelem elkésettségének okát, azt, ha 
önkéntes segített Önnek a kérelem benyújtásában, továbbá minden olyan információt, 
amiről úgy gondolja, hogy fontos lehet a kérelem elbírálása során): 
     
     
     
     

  
A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.  
A **-gal jelölt adatok közül egy megadása kötelező, ha a kérelmező a nyomtatvány 

V.5. pontjában szereplő hozzájárulást megadta. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok 

megfelelnek a valóságnak. 
A kérelmező a nyomtatvány aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt 

adatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal az azonnali 
pénzügyi segély, illetve az állami kárenyhítés iránti kérelem elbírálása és kifizetése 
céljából, az azokhoz szükséges mértékben kezelje. 

Kelt: ...................................., ......... év ............................. hó ............... nap. 
  

................................................... 
kérelmező aláírása” 
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KÉRELEM ÁLDOZATI STÁTUSZ IGAZOLÁSA IRÁNT 
 

Kérelmező neve:  
Születési neve:  
Anyja születési neve:  
Születési helye és ideje:  
Állampolgársága:  
Állandó lakcíme:  
Tartózkodási helye:  
Telefonszáma*:  
E-mail címe*:  

A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.  
 
Kérem, hogy az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozati státuszomat hatósági 
bizonyítvány kiállításával igazolja. 
 
A sérelmemre elkövetett bűncselekmény / tulajdon elleni szabálysértés adatai: 
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés megnevezése és lényeges körülményeinek 
leírása:  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének helye:  ............................................  
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének ideje:  .............................................  
 
Az áldozati státusz igazolásának oka: 
(Több ok is megjelölhető.) 
� jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott támogatás igénybe 
vétele 
� eltulajdonított/megsemmisült személyes iratok pótlása 

A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés során eltulajdonított/megsemmisült 
személyes irataim tételes felsorolása: ................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................  
Kijelentem, hogy az eltulajdonított személyes okmányok érvényesek voltak.  

� más hatóság, szerv vagy szervezet támogatásának, szolgáltatásának igénybe 
vétele 

A hatóság, szerv, szervezet megjelölése, amely előtt az áldozati státusz igazolását fel 
kívánja használni: ………………………………………………………………………… 

� egyéb ok, éspedig: ……………………………………………………………………… 
 
  

2. melléklet a 30/2015. (X. 30.) IM rendelethez
„2. melléklet az 1/2006. (I. 6.) IM rendelethez
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Közlemények: 
(A megfelelő aláhúzandó.) 
1. Kijelentem, hogy korábban igénybe vett, pénzben nyújtott áldozatsegítő 

támogatásokkal kapcsolatos, illetve a jogi segítségnyújtási díjra vonatkozó 
visszafizetési kötelezettség terhel  / nem terhel. 

2. Kijelentem, hogy jelen kérelmemben feltüntetett cselekménnyel összefüggésben 
ugyanilyen tartalmú támogatást korábban kaptam / nem kaptam. 

3. Kijelentem, hogy valótlan adatszolgáltatás, vagy az ellenőrzésre irányuló vizsgálat 
akadályoztatása miatt velem szemben a támogatást kizáró ok áll fenn / nem áll fenn.  

4. Egyéb közlendők (kérjük, hogy itt tüntesse fel, ha pótlapot csatolt a nyomtatványhoz): 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok 
megfelelnek a valóságnak. 
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy az általam közölt adatokat a fővárosi és megyei 
kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal kezelje. 
 
Kelt: ……….……………………………….. 

 …………………………………… 
 kérelmező aláírása 
  

”
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1. melléklet a ……/2015. (……) IM rendelethez 
 

3. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 
 

.......... számú példány  
Két példány átadandó a meghatalmazott 
jogi segítőnek! 

 

Pártfogó ügyvédi meghatalmazás polgári ügyben 

 

I. A fél részére engedélyezett pártfogó ügyvédi képviselet adatai
(a fővárosi és megyei kormányhivatal tölti ki) 

 
1. A fél neve és lakcíme: 

 
2. A támogatás engedélyezése ügyében eljárt fővárosi és megyei kormányhivatal
megnevezése: 

 
3. A támogatást jogerősen engedélyező határozat száma: 

 
4. A határozattal engedélyezett támogatás formája: 
□ előlegező/költségfeljegyzéses (Jst. 11/B. §) 
□ állam által átvállalt/költségmentes (Jst. 11/A. §) 

 
5. Az eljáró bíróság megnevezése, a bírósági eljárás száma: 

 

................................................., ......... év .................................. hó ......... nap 
 

 
 
aláírás, a fővárosi és megyei kormányhivatal bélyegzőjének lenyomata 

 

II. A meghatalmazott jogi segítő adatai (a jogi segítő tölti ki) 
 

1. Név: 
 

2. Iroda címe: 
 

3. A jogi segítő szervezet megbízásából a
pártfogó ügyvédi         3.1. Név: 

 
képviseletet ellátó ügyvéd adatai:         3.2. Iroda címe: 

 
  

3. melléklet a 30/2015. (X. 30.) IM rendelethez
„3. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez
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III. Meghatalmazás 
 

Alulírott meghatalmazom a II. pont alatti jogi segítőt a ............................................. bíróság előtti
................................... számú, ...................................... elleni ................................... tárgyú ügyben a 
pártfogó ügyvédi képviseletem ellátására. 

 

................................................., ......... év .................................. hó ......... nap 

 

.................................................... 
meghatalmazó fél aláírása 

............................................................ 
meghatalmazott jogi segítő 
(jogi segítő szervezet nevében eljáró ügyvéd)
aláírása, bélyegzőlenyomata 

 

  

”
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2. melléklet a ……/2015. (……) IM rendelethez 

4. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 
 

.......... számú példány  
Két példány átadandó a meghatalmazott 
jogi segítőnek! 

 

Pártfogó ügyvédi meghatalmazás büntető ügyben 

 

I. A fél részére engedélyezett pártfogó ügyvédi képviselet adatai
(a fővárosi és megyei kormányhivatal tölti ki) 

 
1. A fél neve és lakcíme: 

 
2. A támogatás engedélyezése ügyében eljárt fővárosi és megyei kormányhivatal
megnevezése: 

 
3. A támogatást jogerősen engedélyező határozat száma: 

 
4. A határozattal engedélyezett támogatás formája:
előlegező/költségfeljegyzéses 
 

 
5. Az eljáró hatóság/ügyész/bíróság megnevezése, a hatósági/ügyészi/bírósági eljárás 
száma: 

 

................................................., ......... év .................................. hó ......... nap 
 

 
 
aláírás, a fővárosi és megyei kormányhivatal bélyegzőjének lenyomata 

 

II. A meghatalmazott jogi segítő adatai (a jogi segítő tölti ki) 
 

1. Név: 
 

2. Iroda címe: 
 

3. A jogi segítő szervezet megbízásából a 
pártfogó ügyvédi  3.1. Név: 

 
képviseletet ellátó ügyvéd adatai:  3.2. Iroda címe: 

 
4. A sértett pártfogó ügyvédi képviseletét 
ellátó, a büntetőeljárásról szóló 4.1. Név: 

4. melléklet a 30/2015. (X. 30.) IM rendelethez
„4. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez
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1998. évi XIX. törvény 58. §-ának (3) 
bekezdése szerinti  

 4.2. Szervezet vezetőjének neve: 

 
szervezet adatai: 4.3. Címe: 

 

III. Meghatalmazás 
 

Alulírott meghatalmazom a II. pont alatti jogi segítőt a .............................................
hatóság/bíróság előtti ................................... számú, ...................................... elleni ................................... 
tárgyú ügyben a pártfogó ügyvédi képviseletem ellátására. 
 
Meghatalmazom továbbá a II. pont szerinti jogi segítőt, hogy mint kézbesítési megbízott a 
részemre szóló iratot a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70. § (3) bekezdése
szerint átvegye.  

 

................................................., ......... év .................................. hó ......... nap 

 

.................................................... 
meghatalmazó fél aláírása 

............................................................ 
meghatalmazott jogi segítő 
(jogi segítő szervezet nevében eljáró ügyvéd)
aláírása, bélyegzőlenyomata ”
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3. melléklet a ……/2015. (……) IM rendelethez 

5. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 

 
NYOMTATVÁNY 
 
a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi II. törvény 42. § (1) bekezdése vagy 
43. § (2) bekezdése alapján hozott kiutasító 
határozat elleni bírósági felülvizsgálati 
kérelem elkészítésére vonatkozó jogi 
segítségnyújtás engedélyezése iránti 
kérelemhez 

    A fővárosi és megyei kormányhivatal 
    érkeztető 
    bélyegzője 

 

A) A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI 
 

1. Neve: 
 

2. Születési helye és ideje: 
 

3. Anyja születési neve: 
 

4. Személyazonosító okmányának típusa, száma: 
 

5. Lakó- vagy tartózkodási helyének (kijelölt tartózkodási helyének) címe: 
 

6. Magyarországi értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe: 
 

7. Állampolgársága: 
 

8. A kérelmező által beszélt 
nyelv vagy nyelvek:  

 
9. A kérelmező tolmácsolás 
biztosítása iránti kérelme: nem kér tolmácsolást tolmácsolást kér a következő 

nyelven: 

 

B) A KIUTASÍTÁSI ÜGY ADATAI 
 

A jogerős kiutasító határozat 
száma:  

 
Eljárt idegenrendészeti hatóság: 

 
  

5. melléklet a 30/2015. (X. 30.) IM rendelethez
„5. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez
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KÖZLEMÉNY 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok
megfelelnek a valóságnak. A jogi segítségnyújtó szolgálat által lefolytatott, a támogatás
engedélyezése és a jogi segítői díj megállapítása iránti eljárásában felmentem a jogi
segítőt a jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettsége
alól. Tudomásul veszem, hogy megfelelő magyarországi elérhetőségi adatok hiányában a 
jogi segítségnyújtó szolgálat a támogatás engedélyezése iránti eljárást megszünteti.
A támogatás engedélyezése esetén a fellebbezési jogomról lemondok.
 
Kérésemre az idegenrendészeti hatóság alkalmazottja a nyomtatványt – a jelenlétemben –
helyettem töltötte ki. Az idegenrendészeti hatóság alkalmazottja aláírás előtt ismertette a
nyomtatvány tartalmát. 
 
(szükség szerint aláhúzandó) 
 
Egyéb nyilatkozatok: 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 
.........................................., ......... év ............................ hó ........ nap.  

 
............................................. 
kérelmező aláírása 

 
Melléklet: .......................................................................... számú kiutasító határozat
 
 

”
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Az igazságügyi miniszter 31/2015. (X. 30.) IM rendelete
egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a bűncselekmények áldozatainak 
jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB 
tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv átültetése érdekében szükséges módosításáról

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi  
CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés d)  pontjában és a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (2)  bekezdés 
p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben, a  katonák vonatkozásában a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.  
(VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész 
véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 
módosítása

1. §  A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet [a továbbiakban: 13/2014. (XII. 16.)  
IM rendelet] a következő 30/A. és 30/B. alcímmel egészül ki:
„30/A. A bűncselekmény sértettjévé vált beteggel és beutalttal kapcsolatos rendelkezések
37/A. § (1) Ha a beteg vagy beutalt bűncselekmény sértettjévé válik, az IMEI minden szükséges intézkedést megtesz 
annak érdekében, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek (a  továbbiakban: Be.) a sértett jogaira, 
védelmére, illetve a vele szembeni kíméletes eljárásra vonatkozó szabályainak az érvényesülését a fogvatartás során 
– elsősorban a megfelelő tájékoztatással – elősegítse.
(2) A főigazgató intézkedik annak érdekében, hogy a sértett és a terhelt
a) ne kerülhessen azonos kórteremben elhelyezésre,
b) egy időben történő szállítása külön szállítójárművön történjen.
30/B. A sértett értesítése a beteg és a beutalt szabadulásáról, eltávozásáról, szökéséről
37/B. § (1) Az IMEI a Bv. tv. 13. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásában közli a BVOP-val a sértett, illetve a Be. 51. § 
(3) vagy (3a)  bekezdése alapján a  sértett jogait gyakorló személy (a  továbbiakban: értesítendő személy) nevét, 
az  általa megadott lakcímet, a  kérelem azonosítására szolgáló egyéb adatokat, továbbá az  értesítés alapjául 
szolgáló ügyben érintett beteg vagy beutalt nevét, az értesítést megalapozó tény vagy körülmény megjelölését és 
bekövetkezésének időpontját.
(2) Az  értesítendő személynek szóló, a  Bv. tv. 13.  § (3)  bekezdése szerinti értesítésben csak az  értesítés alapjául 
szolgáló ügyben érintett beteg vagy beutalt nevét, az értesítést megalapozó tény vagy körülmény megjelölését és 
bekövetkezésének időpontját lehet közölni. Az értesítés semmilyen módon nem utalhat az IMEI-re.
(3) Ha az  IMEI vagy a  BVOP olyan információval rendelkezik, amelynek alapján alappal feltételezhető, hogy 
a szabaduló vagy az IMEI-t engedéllyel elhagyó beteg vagy beutalt az értesítendő személy vagy őrá tekintettel más 
részéről támadásnak vagy fenyegetésnek lenne kitéve, akkor a tájékoztatással vagy értesítéssel egyidejűleg a beteg 
vagy beutalt megfelelő védelme érdekében
a) erről értesíti a  betegnek vagy a  beutaltnak a  szabadulását követő tartózkodási helye szerint illetékes rendőri 
szervet, vagy
b) – ha ennek feltételei fennállnak – a beteg vagy beutalt személyi védelme elrendelését kezdeményezi.”
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2. §  A 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet a következő 40. §-sal egészül ki:
„40. § E rendelet 37/A. és 37/B. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 
2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (5) bekezdésének, valamint 19. cikkének való megfelelést 
szolgálja.”

2. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

3. §  A szabadságvesztés, az  elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának 
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] I. Fejezete 
a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A  bűncselekmény sértettjévé vált elítélttel és egyéb jogcímen fogvatartottal kapcsolatos 
rendelkezések
11/A. § (1) Ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott bűncselekmény sértettjévé válik, a bv. intézet minden 
szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek 
(a továbbiakban: Be.) a sértett jogaira, védelmére, illetve a vele szembeni kíméletes eljárásra vonatkozó szabályainak 
az érvényesülését a fogvatartás során – elsősorban a megfelelő tájékoztatással – elősegítse.
(2) A bv. intézet parancsnoka intézkedik annak érdekében, hogy a sértett és a terhelt
a) ne kerülhessen azonos zárkában vagy lakóhelyiségben elhelyezésre,
b) más részlegen kerüljön elhelyezésre, ha ennek feltételei biztosítottak,
c) tisztálkodása eltérő időben vagy helyiségben történjen,
d) egy időben történő szállítása külön szállítójárművön történjen,
e) azonos ügyben történő előállításakor, az  oktatás, a  munkáltatás és a  közös vallásgyakorlás során, valamint 
a reintegrációs, illetve a közös sport vagy kulturális programokon közvetlenül ne érintkezhessenek.
(3) Ha a Bv. tv. együttes elhelyezésre ad lehetőséget és a bűncselekmény sértettjévé vált elítélt vagy egyéb jogcímen 
fogvatartott védelme az adott részlegen nem biztosítható, más bv. intézetbe kell átszállítani.”

4. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 85. alcíme a következő 146/A. §-sal egészül ki:
„146/A. § (1) A bv. intézet a Bv. tv. 13. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásában közli a BVOP-val a sértett, illetve a Be. 
51. § (3) vagy (3a) bekezdése alapján a sértett jogait gyakorló személy (a továbbiakban: értesítendő személy) nevét, 
az általa megadott lakcímet, a kérelem azonosítására szolgáló egyéb adatokat, továbbá az értesítés alapjául szolgáló 
ügyben érintett elítélt nevét, az  értesítést megalapozó tény vagy körülmény megjelölését és bekövetkezésének 
időpontját.
(2) Az  értesítendő személynek szóló, a  Bv. tv. 13.  § (3)  bekezdése szerinti értesítésben csak az  értesítés 
alapjául szolgáló ügyben érintett elítélt nevét, az  értesítést megalapozó tény vagy körülmény megjelölését és 
bekövetkezésének időpontját lehet közölni. Az értesítés semmilyen módon nem utalhat a fogvatartás helye szerinti 
bv. intézetre.
(3) Ha a  bv. intézet vagy a  BVOP olyan információval rendelkezik, amelynek alapján alappal feltételezhető, hogy 
a szabaduló vagy a bv. intézetet engedéllyel elhagyó elítélt az értesítendő személy vagy őrá tekintettel más részéről 
támadásnak vagy fenyegetésnek lenne kitéve, akkor a  tájékoztatással vagy értesítéssel egyidejűleg az  elítélt 
megfelelő védelme érdekében
a) erről értesíti az elítélt által megjelölt, a szabadulását követő tartózkodási hely szerint illetékes rendőri szervet, vagy
b) – ha ennek feltételei fennállnak – az elítélt személyi védelme elrendelését kezdeményezi.”

5. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 78.  § a)  pontjában a  „büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
(a továbbiakban: Be.)” szövegrész helyébe a „Be.” szöveg lép.

6. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a következő 210. §-sal egészül ki:
„210.  § E  rendelet 11/A. és 146/A.  §-a a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a  2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló,  
2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (5) bekezdésének, valamint 19. cikkének 
való megfelelést szolgálja.”
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3. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

8. §  Ez a rendelet a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 4/2015. (X. 30.) KKM rendelete
a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet 
módosításáról, valamint a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 
29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 85. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet 
(a  továbbiakban: R.) 2.  § (2)  bekezdés b)–c)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  bekezdés 
a következő d) ponttal egészül ki:
(Miniszteri elismerésként)
„b) Bakócz Tamás-díj,
c) Miniszteri Elismerő Oklevél, valamint
d) Károly Róbert Elismerő Oklevél”
(adományozható.)

2. §  Az R. 2. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) A  miniszter Magyarország és más állam közötti külgazdasági kapcsolatok fejlesztésének előmozdítása 
céljából kifejtett tevékenységek elismeréseként Károly Róbert Elismerő Oklevelet adományozhat.
(2) Az  oklevél olyan magyar állampolgárnak, valamint külföldi állam azon állampolgárának adományozható, aki 
közmegbecsülést élvez, valamint Magyarország és más állam közötti külgazdasági kapcsolatok fejlesztésében 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
(3) Az oklevél átadására minden évben a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.”

3. §  Az R. 3. alcíme a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet 
módosításáról, valamint a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. 
(IX. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2015. (X. 30.) KKM rendelet (a  továbbiakban: Módr.) 
hatálybalépését megelőzően adományozott Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Címek a  Módr. hatálybalépését 
követően is viselhetők.”

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

5. §  Hatályát veszti a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) 
NGM rendelet.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 62/2015. (X. 30.) NFM rendelete
a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az  államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig a  Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot jelölöm ki.

2. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1783/2015. (X. 30.) Korm. határozata
a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatásáról

A Kormány a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezése érdekében
 1. támogatja, hogy a  Maccabi Vívó és Atlétikai Club (a  továbbiakban: Maccabi VAC) – a  Magyarországi Zsidó 

Hitközségek Szövetsége (a  továbbiakban: MAZSIHISZ) és a  Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (a  továbbiakban: 
MTK) közreműködésével közösen létrehozott Pályázati Előkészítő Bizottság eredményeire támaszkodva – pályázatot 
nyújtson be a  2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) magyarországi rendezési jogának megszerzése 
érdekében;

 2. egyetért azzal, hogy a  2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) rendezési jogának elnyerése esetén, 
a  rendezéshez szükséges költségek biztosítása érdekében, az  MTK-n keresztül – a  Maccabi VAC, a  MAZSIHISZ és 
az  MTK által – a  2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) szervezése és lebonyolítása céljából létrehozandó 
gazdasági társaság részére legfeljebb 2100 millió forint összegű forrás biztosításra kerüljön a központi költségvetés 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a rendezési jog elnyerése esetén, a rendezési költségek felmerülése ütemében a 2016. év során, 

illetve a 2017–2019. évi központi költségvetés tervezése keretében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1784/2015. (X. 30.) Korm. határozata
az új gyorsforgalmi útkategória, a „gyorsút” bevezetéséről és alkalmazásának lehetőségeiről

A Kormány
egyetért az  új gyorsforgalmi útkategória („gyorsút”) bevezetésének szükségességével a  kitűzött közúthálózat-fejlesztési célok 
elérésének érdekében, és – a műszaki tartalmak projektenkénti felülvizsgálata után – a következőket rendeli el:
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az érintett miniszterek bevonásával az új gyorsforgalmi 

útkategóriára vonatkozó jogszabályi és műszaki szabályozási környezet kialakításáról, amely során vegye 
figyelembe, hogy
a) vadvédelmi kerítés megépítése az új gyorsforgalmi útkategória mentén is szükséges,
b) az új gyorsút építése esetén a szintbeli kereszteződések között a legkisebb távolság 15 km lehet,
c) a szintbeli kereszteződések kialakítása során a  forgalmi jellemzők, sajátosságok figyelembevételével 

a jelzőlámpás szabályozás az elsődleges, továbbá
d) a terveket úgy kell kialakítani, hogy a gyorsút magasabb gyorsforgalmi kategóriára (autóút, autópálya) való 

fejlesztésének a lehetősége biztosított legyen;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, az érintett miniszterek bevonásával
Határidő: azonnal

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) vizsgálja meg a megyeszékhelyek, egyéb megyei jogú városok, vagyis a Modern Városok Programban érintett 

települések, valamint az  országhatárok 2×2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úttal történő elérését szolgáló 
beruházások, valamint a térségi jelentőségű útfejlesztések során, mely esetekben alkalmazható az új úttípus, 
továbbá
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b) a kiválasztott projektek esetében az előkészítést a jogszabályi és műszaki szabályozási környezet módosítása 
után haladéktalanul kezdje meg a  rendelkezésre álló központi költségvetési és – az  elszámolhatósági 
szempontok figyelembevételével – az európai uniós források terhére;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a jogszabályi és műszaki szabályozási környezet módosulását követően 
az új gyorsforgalmi útkategóriának megfelelő, meglévő úthálózati elemek átsorolását végezze el.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1785/2015. (X. 30.) Korm. határozata
a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. a bírósági eljárások hatékonyságának javítása érdekében támogatja a  Budapest Környéki Törvényszék Budapest, 

XIV.  kerület, Hungária körút 179–187. szám alatt található, a  Budapest, XIV. kerület 29786 helyrajzi számon 
nyilvántartott „M3 Business Center” irodaházban (a továbbiakban: Ingatlan) történő elhelyezését;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet VI. Bíróságok fejezet 2014. évi kötelezettségvállalással 
terhelt költségvetési maradványából 8,08 milliárd forint átcsoportosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján 
intézkedjen az  Ingatlan tulajdonjogának az állam javára történő megszerzéséről és bírósági funkciónak megfelelő 
átalakításáról, továbbá az  MNV Zrt. útján intézkedjen az  Ingatlannak a  Budapest Környéki Törvényszék részére 
történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a források rendelkezésre állását követően azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján intézkedjen az  Országos Bírósági Hivatalnak 
a  Budapest, VII. kerület Városligeti fasor 9–13. szám alatt található, a  Budapest VII. kerület 33505 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlanon fennálló vagyonkezelői jogának megszüntetése iránt.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 3. pontban foglalt intézkedést követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1786/2015. (X. 30.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 
megállapításáról

 1. A Kormány
a) megállapítja a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) 2015. évre 

szóló éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,
b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Hatályát veszti a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 

7. és 8. prioritásának, valamint a  2014–2020 programozási időszak egyes országos kihatású projektjeinek részben 
a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére történő finanszírozásának megállapításáról szóló 
1089/2015. (III. 3.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1786/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz

A VEKOP 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

 1. Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás
A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje

2. VEKOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és 
középvállalkozások 

kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása 

Pest megyében

1,45 egyszerűsített október

3. VEKOP-1.2.2-15
Az üzleti infrastruktúra 

fejlesztésének támogatása Pest 
megyében

1,00 területi október

4. VEKOP-1.3.1-15
Mikro-, kis- és 

középvállalkozások piaci 
megjelenésének támogatása

0,55 egyszerűsített október

5. VEKOP-1.3.2-15
Turisztikai szervezetek (TDM) 

fejlesztése
0,20 standard október

 2. Kutatás, fejlesztés és technológiai innovációról szóló 2. prioritás
A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje

2. VEKOP-2.1.1-15
Vállalatok K+F+I 

tevékenységének támogatása
5,00 standard október

3. VEKOP-2.1.7-15
Prototípus, termék-, 

technológia- és 
szolgáltatásfejlesztés

2,00 standard október

4. VEKOP-2.3.2-15
Stratégiai K+F műhelyek 

kiválósága
4,00 standard október
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5. VEKOP-2.3.3-15

K+I infrastruktúra 
megerősítése – 

nemzetköziesedés, 
hálózatosodás

2,00 standard október

 3. Infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás
A 2015. évben a 3. prioritás keretében kizárólag országos kihatású projektek kerülnek meghirdetésre.

 4. Turisztikai és természetvédelmi fejlesztésekről szóló 4. prioritás
A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje

2. VEKOP-4.1.1-15
Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése
3,20 kiemelt október

3. VEKOP-4.2.1-15

Élőhelyek és fajok 
természetvédelmi helyzetének 

javítása, a természetvédelmi 
bemutatás infrastruktúrájának 

javítása

2,70 kiemelt október

 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatásáról szóló 5. prioritás
A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje

2. VEKOP-5.3.1-15
Fenntartható 

közlekedésfejlesztés 
Budapesten

8,390 területi október

3. VEKOP-5.3.2-15
Fenntartható 

közlekedésfejlesztés Pest 
megyében

1,800 területi október

 6. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztésről szóló 6. prioritás
A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje
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2. VEKOP-6.1.1-15
Kisgyermeket nevelő 

szülők munkavállalásának 
támogatása

7,932 területi október

3. VEKOP-6.2.1-15

A leromlott településrészeken 
élő alacsony státuszú 

lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai 
rehabilitációja Budapesten

11,455 területi október

4. VEKOP-6.2.2-15

A leromlott településrészeken 
élő alacsony státuszú 

lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai 

rehabilitációja Pest megyében

1,300 területi október

 7. A társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programokról szóló 7. prioritás
A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje

2. VEKOP-7.1.1-15
Nő az esély – képzés és 

foglalkoztatás
0,25 kiemelt november

3. VEKOP-7.1.3-15
Megváltozott 

munkaképességű emberek 
támogatása

2,00 kiemelt október

4. VEKOP-7.5.1-15 Aktívan a tudásért 0,50 kiemelt december

 8. A foglalkoztathatóságot szolgáló programokról szóló 8. prioritás
A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje

2. VEKOP-8.1.1-15 Út a munkaerőpiacra 10,40 kiemelt október

3. VEKOP-8.2.1-15
Ifjúsági Garancia 

a Középmagyarországi 
régióban

4,20 kiemelt augusztus
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 9. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program országos kihatású projektjeinek részben a VEKOP terhére történő finanszírozása
A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
VEKOP terhére történő finanszírozás

(Mrd Ft)

2. GINOP-1.1.2-VEKOP-15 Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére 0,28

3. GINOP-3.1.1-VEKOP-15
Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés 

ösztönzése és támogatása
0,84

4. GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 0,86

5. GINOP-3.4.3-VEKOP-15
Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének 

növelése
1,29

6. GINOP-6.2.1-VEKOP-15
Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése 

programjában (PIAAC)
0,30

7. GINOP-6.2.2-VEKOP-15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése 0,41

 10. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program országos kihatású projektjének részben a VEKOP terhére történő finanszírozása
A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
VEKOP terhére történő finanszírozás

(Mrd Ft)

2. KEHOP-4.3.0-VEKOP-15

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését 
és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 

célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai 
vizsgálatok

0,32

 11. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program országos kihatású projektjeinek részben a VEKOP terhére történő finanszírozása
A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
VEKOP terhére történő finanszírozás

(Mrd Ft)

2. EFOP-1.2.3-VEKOP-15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve 1,50

3. EFOP-1.8.1-VEKOP-15 Komplex népegészségügyi szűrések 1,97

4. EFOP-1.9.1-VEKOP-15
Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 

kialakítása
0,45

5. EFOP-1.10.1-VEKOP-15 Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program 1,32

6. EFOP-2.2.1-VEKOP-15 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése 1,35

7. EFOP-3.1.2-VEKOP-15 Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése 1,20
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8. EFOP-3.1.4-VEKOP-15
Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű

tanulóknak – útravaló ösztöndíjprogram
1,80

9. EFOP-3.2.2-VEKOP-15
A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök

fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés
0,60

10. EFOP-3.4.2-VEKOP-15 Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program 2,30

11. EFOP-3.8.3-VEKOP-15 Alapellátás komplex minőségi megújítása 3,00

 12. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program országos kihatású projektjeinek részben a VEKOP terhére történő finanszírozása
A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
VEKOP terhére történő finanszírozás

(Mrd Ft)

2. KÖFOP-1.1.1. A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése 2,63

3. KÖFOP-1.1.1.
Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és 

egyszerűsítése
2,67

4. KÖFOP-1.1.1.
Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek 

csökkentése
1,81

5. KÖFOP-1.2.1.
Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő 

közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának 
fejlesztésére

0,57

6. KÖFOP-1.2.1. Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése 0,50

7. KÖFOP-1.2.1. „Digitális fogyasztóvédelem” – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása 0,43

8. KÖFOP-1.2.1.
Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és 

vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása
0,34

9. KÖFOP-1.2.1. Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése 0,53

10. KÖFOP-1.2.1.
Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (kormányablak, települési 

ügysegéd, közvetlen kiszolgálás)
2,58

11. KÖFOP-1.2.1. Hivatalos küldeménykövető 0,38

12. KÖFOP-1.2.1. E-ingatlan-nyilvántartás 3,34

13. KÖFOP-1.2.2.
Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek 

csökkentése érdekében
2,76

14. KÖFOP-1.2.2.
Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához 

központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása
1,90

15. KÖFOP-1.2.2.
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése 

(ASP 2.0)
2,87
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16. KÖFOP-1.2.2.
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez
1,62

17. KÖFOP-1.2.2.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, 

magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1, 1.1.2. 
és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon 
nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával

1,15

18. KÖFOP-1.2.2.
Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) 

továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése
0,29

19. KÖFOP-1.2.2. Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése – „KKIR3” 0,67

20. KÖFOP-1.2.2.
Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek 

továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség 
bővítésével

1,08

21. KÖFOP-1.2.2. Katasztrófavédelem integrált hatósági ügyviteli rendszerének kialakítása 0,19

22. KÖFOP-1.2.2.
Területi államigazgatás egységes működését támogató 

rendszerfejlesztések
2,63

23. KÖFOP-1.2.2.
A közigazgatási szervek küldemény-feladási feladatainak egyszerűsítése 

hibrid konverziós megoldások segítségével – „Közigazgatási szervek hibrid 
rákötése”

0,23

24. KÖFOP-1.2.2. 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása 2,48

25. KÖFOP-1.2.2. E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában 1,98

26. KÖFOP-1.2.2. Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI) 3,46

27. KÖFOP-1.2.2. Oktatási Anyakönyvi Rendszer kifejlesztése 2,43

28. KÖFOP-1.2.2.
Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és 
adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések

0,66

29. KÖFOP-1.2.2. A 21. század családtámogatása és nyugdíja 2,58

30. KÖFOP-1.2.2. Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti együttműködés javítása 1,34

31. KÖFOP-1.2.2.
Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer 

(VIZEK) kialakítása
0,80

32. KÖFOP-1.2.2. Intelligens élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása 0,73

33. KÖFOP-2.1.1.1.
A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás 

technológiai fejlesztése
3,34

34. KÖFOP-2.1.1.2. A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés 1,95

35. KÖFOP-2.1.1.3. A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése 1,76
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36. KÖFOP-2.1.1.4.
Humánerőforrás-gazdálkodás megújítása a Külgazdasági és 

Külügyminisztériumban
0,21

37. KÖFOP-2.1.1.5. Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása 0,57

38. KÖFOP-2.1.2.1. Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó személyzeti utánpótlás 0,29

39. KÖFOP-2.1.2.2.
Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó HR-funkciók fejlesztése, 

a munkaköralapú rendszer kiépítése
0,38

40. KÖFOP-2.2.1.1.
Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve 

megelőzése érdekében
1,72

41. KÖFOP-2.2.1.2. E-közbeszerzés 0,48

42. KÖFOP-2.2.1.3. Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház 1,24

43. KÖFOP-2.3.1.1. Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR) 0,76

44. KÖFOP-2.3.1.2. Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása 0,49

45. KÖFOP-2.3.2.1. Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program 0,19

46. KÖFOP-2.3.2.2. Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II. 0,23

47. KÖFOP-2.3.2.3.
A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési 

program kidolgozása
0,25
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2. melléklet az 1786/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz

A VEKOP nevesített kiemelt projektjei

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatása 

legfeljebb

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások

2. VEKOP-4.1.1-15
Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése

Magyar Természetjáró Szövetség, 
Magyar Vitorlás Szövetség, Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség, NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen 
működő Részvénytársaság, Magyar 

Lovas Turisztikai Közhasznú 
Szövetség, Kerékpáros Magyarország 
Szövetség, illetve az általuk vezetett 

konzorciumok

3,20
A kiemelt projekt célja az országos és nemzetközi jelentőségű 
természeti és kulturális örökség hálózatos, tematikus 
fejlesztése.

3. VEKOP-4.2.1-15

A Pilisi Bioszféra Rezervátum 
és a világörökségre jelölt 

Budai-termálkarszt barlangjaiban 
található geológiai értékek és 

denevérfajok védelme és bemutatása

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 0,22

A projekt célja a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban és a Budai 
Tájvédelmi Körzetben található húsz barlang helyreállítása, 
az ott található élő- és élettelen természeti értékek hosszú távú 
megőrzéséhez szükséges feltételek megteremtése (különösen 
barlangbejáratok újbóli feltárása, kiépítése, „denevér-barát” 
lezárása, járatok stabilizálása, hulladékmentesítés). A projekt 
további célja a barlangtani és földtani értékek bemutatásához 
szükséges eszközrendszer fejlesztése (világítás-korszerűsítés, 
lezárt képződmények virtuális bemutatásához szükséges 
eszközök fejlesztése, információs tábla-rendszer, földtani 
tematikájú játszótér). A projekt eredményeként a bemutatást 
és szemléletformálást célzó tevékenységek révén 3000 fő aktív 
elérése valósul meg. A projekt tükörprojektként illeszkedik 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban 
tervezett azonos tematikájú hálózatos természet-megőrzési és 
bemutatási tevékenységekhez.
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4. VEKOP-4.2.1-15

A természet felfedezésének élményét 
nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése 

Natura 2000 fajok és élőhelyek 
megismertetése érdekében, 

Budapest vonzáskörzetében – I. ütem

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 0,35

Négy természetvédelmi bemutatóhely fejlesztése Budapest 
vonzáskörzetében, amelynek célja, hogy a Budapestről és 
környékéről érkező diákok, családok, bel- és külföldi turisták 
interaktív kiállításokon és a természet felfedezésének 
élményén keresztül szerezzenek ismereteket természeti 
értékeinkről. A projekt hangsúlyos eleme a sérült emberek 
hozzáférésének biztosítása és az önkéntes természetvédelmi 
munkák szervezése. A projekt megvalósítása hozzájárul olyan 
nemzetközi címekkel járó kötelezettségek teljesítéséhez, mint 
a Bioszféra Rezervátum, az Európa Diploma és a Natura 2000 
kijelölés. A projekt megvalósításának helyszínei: a visegrádi 
kilátó, a Pilisi Len Látogatóközpont Pilisszentivánon, az Ócsai 
madárvárta és tájház-együttes, valamint a Farmosi Madárvárta.

5. VEKOP-4.2.1-15

Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, 
tanyahelyek felszámolása, tájba 

illesztése a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 0,30

A projekt célja száz kilométernyi üzemen kívüli csatorna és 
gát felszámolása, a csatornákhoz kapcsolódó műtárgyak 
megszüntetése, felhagyott tanyahelyek felszámolása, 
tájidegen özönnövények visszaszorítása, gödrök, tájsebek 
felszámolása. Az 1500 hektárnyi célterület jelentős része 
közösségi szempontból kiemelt jelentőségű pannon szikes 
élőhelytípus, melynek állapotát jelentősen javítani fogja 
a tervezett beavatkozás. A terület a hazai túzokállomány 
egyik legfontosabb fészkelő és szaporodó területe is egyben, 
így a beavatkozásokkal nemcsak új élőhelyet lehetne 
teremteni a faj számára, de a csatornák és a tájidegen 
ezüstfások eltűnésével csökkenne a túzokállományra 
veszélyes ragadozófajok (róka, borz, dolmányos varjú, szarka) 
élőhelye és állománynagysága is, így a túzok életfeltételei 
is jelentősen javulnának. A projekt közvetlen folytatása 
a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében hasonló 
céllal megvalósított két korábbi projektnek.

6. VEKOP-7.1.1-15 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás
Türr István Képző és Kutató Intézet,

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

0,25 A kiemelt projekt célja a társadalmi együttműködés erősítése.

7. VEKOP-7.1.3-15
Megváltozott munkaképességű 

emberek támogatása
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal
2,00 A kiemelt projekt célja a társadalmi együttműködés erősítése.
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8. VEKOP-7.5.1-15 Aktívan a tudásért Türr István Képző és Kutató Intézet 0,50

A kiemelt projekt célja a hátrányos helyzetű személyek, 
különösen a hátrányos helyzetű településeken élők társadalmi 
helyzetének javítása az általános iskola befejezését támogató 
képzéseken, valamint a funkcionális analfabetizmus 
csökkentését célzó és szakmatanulást megalapozó 
programokon keresztül.

9. VEKOP-8.1.1-15 Út a munkaerőpiacra
Nemzetgazdasági Minisztérium, 

kormányhivatalok
10,40

A kiemelt projekt hozzájárul a nyílt munkaerő-piaci 
foglalkoztatás bővítéséhez és a gazdaság munkaerőigényének 
kielégítéséhez személyre szabott, foglalkoztatást támogató 
eszközök révén.

10. VEKOP-8.2.1-15
Ifjúsági Garancia 

a Középmagyarországi régióban
Nemzetgazdasági Minisztérium, 

kormányhivatalok
4,20

A kiemelt projekt célja az ifjúsági garancia megvalósításának 
támogatása a közép-magyarországi régió területén: a 25 év 
alatti nem dolgozó és nem tanuló fiatalok elhelyezkedésének, 
illetve a megfelelő képzettség megszerzésének, a tanulás és 
a munka világába való belépésüknek a segítése.
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A Kormány 1787/2015. (X. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú [„budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi 
pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai” című] projekt műszaki tartalmának 
csökkentéséről, az érintett projektelemek önálló projektekként történő akciótervi nevesítéséről és 
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja a  KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi 

pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai” című projekt (a továbbiakban: KÖZOP-5.1.0-07-
2008-0001 azonosító számú projekt) műszaki tartalmának
a) a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának 

előkészítése és megvalósítása” megnevezésű, valamint
b) a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése”
projektelemekkel történő csökkentését,

 2.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú projekt 
támogatási szerződése módosításáról azzal, hogy az  1.  pont a) és b)  alpontjában meghatározott projektelemek 
megvalósításához szükséges, előzetesen tervezett bruttó 11 307 473 044 forint összeggel a  KÖZOP-5.1.0-07-
2008-0001 azonosító számú projekt Közlekedés Operatív Programból folyósítandó támogatását csökkenteni kell,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze a  KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú 
projektet jóváhagyó C(2009)6793 számú európai bizottsági határozat módosítását az 1. és a 2. pont szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4.  jóváhagyja
a) a  KÖZOP 5.5.0-09-11-2015-0010 azonosító számú, „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 

autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című, valamint
b) a  KÖZOP 5.5.0-09-11-2015-0011 azonosító számú, „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” 

című,
 egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5.  elfogadja a 4. pontban meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6.  egyetért a  4.  pontban meghatározott projektek – 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,

 7.  hozzájárul a  4.  pontban meghatározott projektek első szakasza tekintetében a  támogatási szerződések 
megkötéséhez az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződése módosítását 

követően azonnal
 8.  hozzájárul a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1787/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése
Támogatást 

igénylő neve

Támogatási 

intenzitás 

(%)

Projekt forrásszerkezete

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei
2.

Közlekedés 

Operatív 

Program

(Bruttó, Ft)

Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program

(Bruttó, Ft)

3.

KÖZOP 

5.5.0-09-11-

2015-0010

Kelenföldi pályaudvar 

térsége, nyugati kijárat, 

M1–M7 autópálya bevezetés 

módosított csomópontjának 

előkészítése és megvalósítása

Budapest Főváros 

Önkormányzata
100 8 633 218 949 1 685 457 625

A projekt célja az M1–M7 

autópálya fővárosi bevezető 

szakaszán módosított csomópont 

megvalósításához szükséges kiviteli 

tervek elkészítése és a módosított 

csomópont kivitelezése.

A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy ha a 

megvalósíthatósági tanulmány (a továbbiakban: MT) 

részletes vizsgálata és jóváhagyása során változik a 

támogatási intenzitás, úgy a támogatást igénylőnek 

el kell fogadnia, hogy annak megfelelően a támogató 

egyoldalúan módosíthatja a támogatási szerződést, 

és ennek révén minden olyan projektelemet, amire a 

jóváhagyott MT eredménye hatással lehet.

4.

KÖZOP 

5.5.0-09-11-

2015-0011

Kelenföldi pályaudvar 

térségében P+R parkolók 

építése

Budapest Főváros 

Önkormányzata
100 2 674 254 095 1 647 598 880

A projekt keretében 1500 db P+R 

parkoló tervezését és építését 

végzik el a következő helyszíneken:

a) Kelenföldön, vasúti vágányok 

helyén,

b) Kelenföldön, az Etele téri oldalon,

c) Kelenföldön, őrmezői oldalon az 

autóbusz-végállomásnál,

d) a Gyergyótölgyes úton.

A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy ha az 

MT részletes vizsgálata és jóváhagyása során változik 

a támogatási intenzitás, úgy a támogatást igénylőnek 

el kell fogadnia, hogy annak megfelelően a támogató 

egyoldalúan módosíthatja a támogatási szerződést, 

és ennek révén minden olyan projektelemet, amire a 

jóváhagyott MT eredménye hatással lehet.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 162. szám 21141

A Kormány 1788/2015. (X. 30.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek 
támogatásának növeléséről, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú („Mórahalom és Térsége 
Ivóvízminőség-javító program” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint egyes projektek 
forrásszerkezetének módosításáról

 1. A Kormány
a) jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
b) hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

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

 2. A Kormány
a) jóváhagyja a  KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú, „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító 

program” című projekt támogatásának növelését a 2. melléklet 1. pontja szerint,
b) egyetért az a) alpont szerinti projekt – 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,

c) egyetért az a) alpont szerinti projekt forrásszerkezetének 2. melléklet 2. pontja szerinti módosításával,
d) hozzájárul az  a)  alpont szerinti projekt első szakasza tekintetében a  támogatási szerződés módosításához 

a 2. melléklet 2. pontja szerint,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

e) hozzájárul az a) alpont szerinti projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (a továbbiakban: KEHOP) a projektre 

vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal
f ) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

fa) a KEHOP 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete és a  KEHOP-pal összefüggő egyéb tervezési 
dokumentumok előkészítése során vegye figyelembe az  a)  alpont szerinti projekt 2.  melléklet 
2. pontjában meghatározott költségeit,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
fb) gondoskodjon az a) alpont szerinti projektnek a KEHOP 2016. évre szóló éves fejlesztési keretében 

kiemelt projektként történő nevesítéséről a 2. melléklet 2. pontja szerint,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

g) felhívja a belügyminisztert, hogy a d) alponttal összefüggésben gondoskodjon az a) alpont szerinti projektre 
vonatkozó, a BM EU Önerő Alap támogatás tárgyában megkötött támogatási szerződés módosításáról,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

h) felhívja a  belügyminisztert, hogy vizsgálja meg az  a)  alpont szerinti projekt második szakaszának 
megvalósításához szükséges BM EU Önerő Alap támogatás nyújtása feltételeinek fennállását, és a  második 
szakaszra vonatkozóan az uniós támogatási szerződés megkötését követően gondoskodjon a BM EU Önerő 
Alap támogatási szerződés megkötéséről.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a második szakaszra vonatkozó uniós támogatási szerződés megkötését követően azonnal

 3. A Kormány
a) egyetért a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú, „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című projekt 

első és második szakasza összesített támogatásának 45 108 850 forinttal történő csökkentésével,
b) egyetért

ba) az a) alpont szerinti projekt, és
bb) a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú, „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” 

című projekt
 forrásszerkezetének módosításával a 3. és 4. melléklet szerint,
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c) hozzájárul az  a)  alpont és a  b)  alpont bb)  alpontja szerinti projektek támogatási szerződésének 3. és 
4. melléklet szerinti módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KEHOP-pal összefüggő tervezési dokumentumok előkészítése 
során az a) alpont szerinti projekt 3. mellékletben meghatározott költségeit vegye figyelembe.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1788/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

Támogatási szerződés 

módosításának 

határideje

2.
KEOP- 

1.3.0/2F/09-
2010-0031

Jászsági 
Ivóvízminőség- 

javító Projekt

Jászsági 
Ivóvízminőség- 

javító 
Önkormányzati 

Társulás

1 500 471 006 157 924 427 1 658 395 433

A projekt célja a 
támogatást igénylőhöz 
tartozó települések 
vízminőség-javító 
fejlesztésének 
végrehajtása, és a 
lakosság egészséges 
ivóvízzel való 
ellátásának biztosítása. 
A településeken a 
szolgáltatott ivóvíz 
legalább egy, de 
esetenként több 
szennyező komponens 
koncentrációja 
meghaladja a 
határértéket. A projekt 
célcsoportja a 8 
település 30 422 lakosa.

1. Kifizetési feltételek:
a) A támogatást igénylőnek a 
közbeszerzési eljárást eredményesen le 
kell zárnia.
b) A támogatást igénylőnek el kell 
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési 
eljárás során alacsonyabb árajánlat 
kerül nyertesként kihirdetésre, akkor a 
támogató jogosult a támogatási szerződés 
módosítása során ezen alacsonyabb 
összegnek megfelelően csökkentett 
támogatás támogatási szerződésben 
történő rögzítésére.
c) A kiegészítő műszaki beruházás 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
központi koordinációs szerv által kiállított 
szabályossági tanúsítványnak.
d) A többletforrással arányos önerő 
rendelkezésre állását igazolni kell.

2. Támogatási szerződésbe foglalandó 
feltétel:
a) A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy a Környezet és Energia Operatív 
Program (a továbbiakban: KEOP) forrásából 
a 2015. december 31-ig kifizetett 
költségek számolhatók el, az ezt követően 
felmerülő – beleértve a működőképesség 
biztosításához szükséges – költségek a 
támogatás terhére nem számolhatóak el.
b) Ha a projekt nem fejeződik be 2015. 
december 31-ig, a fennmaradó költséget 
a támogatást igénylőnek saját forrásból 
szükséges biztosítania.

2015. november 30.
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3.
KEOP- 

1.1.1/C/13-
2013-0018

Az Érd és 
Térsége Szilárd 

Hulladékkezelési 
Önkormányzati 

Társulás települési 
szilárdhulladék-

gazdálkodási 
rendszerének 

eszközpark 
fejlesztése, 

informatikai 
korszerűsítése

Érd és Térsége 
Szilárd 

Hulladékkezelési 
Önkormányzati 

Társulás

983 628 000 88 231 800 1 071 859 800

A hulladékgazdálkodási 
rendszer összesen 
öt település 106 
ezer lakosát látja el 
közszolgáltatással. 
A projekt keretében 
a közszolgáltatás 
hatékonysága, valamint 
a gépjárművek 
üzembiztonságának 
javítása érdekében a 
támogatást igénylő 
tíz új, szelektív 
gyűjtésre is alkalmas 
gyűjtőjármű, egy 
elektromos targonca 
és egy homlokrakodó 
beszerzését tervezi. 
A projekt részeként a 
szelektív hulladékok 
gyűjtésére alkalmas 
edényzetek, továbbá 
házi komposztálók is 
beszerzésre kerülnek. 
A szelektív gyűjtés 
elősegítése érdekében 
Érd legsűrűbben lakott 
belvárosi területén 
kialakításra kerül egy 
hármas földfelszíni 
gyűjtősziget is. A 
projekt tartalmazza 
továbbá az informatikai 
rendszer fejlesztését is.

1. Kifizetési feltételek:
a) A támogatást igénylőnek a 
közbeszerzési eljárást eredményesen le 
kell zárnia.
b) A támogatást igénylőnek el kell 
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési 
eljárás során alacsonyabb árajánlat 
kerül nyertesként kihirdetésre, akkor a 
támogató jogosult a támogatási szerződés 
módosítása során ezen alacsonyabb 
összegnek megfelelően csökkentett 
támogatás támogatási szerződésben 
történő rögzítésére.
c) A kiegészítő műszaki beruházás 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
központi koordinációs szerv által kiállított 
szabályossági tanúsítványnak.
d) A többletforrással arányos önerő 
rendelkezésre állását igazolni kell.

2. Támogatási szerződésbe foglalandó 
feltétel:
a) A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy a KEOP forrásából a 2015. december 
31-ig kifizetett költségek számolhatók 
el, az ezt követően felmerülő – beleértve 
a működőképesség biztosításához 
szükséges – költségek a támogatás terhére 
nem számolhatóak el.
b) Ha a projekt nem fejeződik be 2015. 
december 31-ig, a fennmaradó költséget 
a támogatást igénylőnek saját forrásból 
szükséges biztosítania.

2015. november 30.



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 162. szám

 
21145

2. melléklet az 1788/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz

 1. A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú, „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt támogatásának növeléséről

A B C D E F G H

1.
Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP- 

1.3.0/09-11-
2011-0021

Mórahalom és Térsége 
Ivóvízminőség-javító 

program

Mórahalom és Térsége 
Ivóvízminőség-Javító 

Önkormányzati Társulás
3 582 742 218 473 359 095 4 056 101 313

A projekt célja a támogatást 
igénylő projektcsoportjához 
tartozó települések (Ásotthalom, 
Bordány, Domaszék, Forráskút, 
Mórahalom, Pusztamérges, Ruzsa, 
Öttömös, Üllés, Zákányszék) 
vízminőség-javító fejlesztésének 
végrehajtása, és a lakosság 
egészséges ivóvízzel való 
ellátásának biztosítása.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy a KEOP forrásából a 
2015. december 31-ig kifizetett 
költségek számolhatók el, az ezt 
követően felmerülő – beleértve a 
működőképesség biztosításához 
szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el.

 2. A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú, „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt szakaszolásáról

A B C D E F G H

1. Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Szakaszolás előtti 

forrásszerkezet
Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP

(Ft)

KEOP

(Ft)

KEHOP

(Ft)

3.
KEOP- 

1.3.0/09-11-
2011-0021

Mórahalom és Térsége 
Ivóvízminőség-javító 

program

Mórahalom és Térsége 
Ivóvízminőség-Javító 

Önkormányzati Társulás
4 056 101 313 3 183 728 239 872 373 074

A projekt célja a támogatást 
igénylő projektcsoportjához 
tartozó települések (Ásotthalom, 
Bordány, Domaszék, Forráskút, 
Mórahalom, Pusztamérges, Ruzsa, 
Öttömös, Üllés, Zákányszék) 
vízminőség-javító fejlesztésének 
végrehajtása, és a lakosság 
egészséges ivóvízzel való 
ellátásának biztosítása.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy a KEOP forrásából a 
2015. december 31-ig kifizetett 
költségek számolhatók el, az ezt 
követően felmerülő – beleértve a 
működőképesség biztosításához 
szükséges – költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak el.



21146 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2015. évi 162. szám
 

3. melléklet az 1788/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1. Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP

(Ft)

KEHOP

(Ft)

KEOP

(Ft)

KEHOP

(Ft)

3.
KEOP- 

1.2.0/09-11-
2012-0009

Bucsa Község 
szennyvízcsatornázása

Bucsa Község 
Önkormányzata

750 873 513 790 798 904 1 116 200 132 380 363 435

A projekt keretében Bucsa 
település szennyvízcsatorna 
hálózata elválasztott 
rendszerű, gravitációs 
kialakítású, műszaki szükség 
szerinti darabszámú 
szennyvízátemelővel 
épül ki. A megépítendő 
szennyvíztisztító telep 
hidraulikai kapacitása 
200 m3/d, biológiai 
kapacitása  
2150 lakosegyenérték lesz.

A támogatást igénylő 
tudomásul veszi, hogy  
a KEOP forrásából  
a 2015. december 
31-ig kifizetett 
költségek számolhatók 
el, az ezt követően 
felmerülő – beleértve 
a működőképesség 
biztosításához szükséges 
– költségek a támogatás 
terhére nem számolhatóak 
el.
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4. melléklet az 1788/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K

1.
Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei
2.

KEOP

(Ft)

KEHOP

(Ft)

Támogatási 

intenzitás

(%)

KEOP

(Ft)

KEHOP

(Ft)

Támogatási 

intenzitás

(%)

3.
KEOP- 

1.2.0/09-11-
2011-0056

Budapest 
Komplex 
Integrált 

Szennyvíz- 
elvezetése

Budapest Főváros 
Önkormányzata,

Budaörs Város 
Önkormányzata

20 812 934 061 6 785 452 181 83,144858 22 069 585 006 5 540 658 820 83,180581

A projekt keretében 
Budapest 
csatornahálózattal 
még nem rendelkező, 
gazdaságosan 
csatornázható 
településrészeinek 
csatornázása, 
valamint a Budaörsön 
keletkező szennyvizek 
Budapestre történő 
átvezetése, és 
megfelelő tisztítása 
valósul meg. A 
projekt keretében 
összesen 13 927 db 
új bekötés létesül, 
továbbá a budapesti 
szennyvízelvezetési 
agglomeráció 
megfelelő 
szennyvízelvezetése 
és tisztítása valósul 
meg.

A támogatást igénylő 
tudomásul veszi, hogy 
a KEOP forrásából a 
2015. december 31-ig 
kifizetett költségek 
számolhatók el, 
az ezt követően 
felmerülő – beleértve 
a működőképesség 
biztosításához 
szükséges – költségek a 
támogatás terhére nem 
számolhatóak el.
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A Kormány 1789/2015. (X. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 
átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 
beszerzésével” című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. 
december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 

átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” 
című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,

 2. egyetért a  projekt – 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,

 3. egyetért a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
 4. hozzájárul a projekt

a) első szakaszának többlettámogatása vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti 
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó 
cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) első szakaszának tekintetében a támogatási szerződés 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) tegyen javaslatot az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: IKOP) 2015. évi 

éves fejlesztési keretének módosítására a  projekt és annak 1.  mellékletben meghatározott költségeinek 
figyelembevételével,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) az IKOP-pal összefüggő egyéb tervezési dokumentumok előkészítése, valamint a  Kormány és Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás előkészítése során vegye 
figyelembe a projekt 1. mellékletben meghatározott költségeit,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6. hozzájárul a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az IKOP-ban a projektekre vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: 
KÖZOP) módosításának előkészítéséről, ha a  KÖZOP 5. prioritása esetén a  forrásfelhasználás várható mértéke 
a 110%-os korlátot meghaladja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1789/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Szakaszolás előtti forrásszerkezet

Többlettámogatás

(nettó, Ft)

Projekt 

megnövelt 

támogatása

(nettó, Ft)

Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Projekt rövid 

bemutatása2.
KÖZOP

(nettó, Ft)

Hazai 

költségvetési 

forrás

(nettó, Ft)

Támogatást 

igénylő önrésze

(nettó, Ft)

KÖZOP

(nettó, Ft)

IKOP

(nettó, Ft)

Hazai 

költségvetési 

forrás

(nettó, Ft)

Támogatást 

igénylő 

önrésze

(nettó, Ft)

3.
KÖZOP-5.5.0-09 

-11-2012-0022

Kecskemét város 

közösségi közlekedés 

fejlesztése, átalakítása 

– zéró emissziós 

zóna megteremtése 

soros hibridhajtású 

alacsonypadlós 

autóbuszok 

beszerzésével

Kecskemét  

Megyei Jogú  

Város 

Önkormányzata

6 741 948 136 71 837 444 403 730 864 717 445 687 7 459 393 823 6 825 994 803 633 399 020 71 837 444 446 693 960

A projekt 

keretében  

25 db hibrid 

busz beszerzése, 

a telephely 

kivitelezése, 

a hozzá tartozó 

eszközök 

beszerzése,  

77 megállóhely 

intelligens 

utastájékoztatási 

rendszerrel való 

felszerelése, 

valamint 

a telephelyet 

megközelítő 

utak megépítése, 

illetve burkolatuk 

megerősítése 

valósul meg.
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A miniszterelnök 88/2015. (X. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az emberi erőforrások miniszterének javaslatára

Kozmann Györgyöt

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

– 2015. október 19-ei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

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


	A Kormány 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
	a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

	A Kormány 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
	a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről

	A Kormány 317/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
	az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 318/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
	a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
	a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2015. (X. 30.) MEKH rendelete
	a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 67/2015. (X. 30.) FM rendelete
	az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 29/2015. (X. 30.) IM rendelete
	a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról

	Az igazságügyi miniszter 30/2015. (X. 30.) IM rendelete
	a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érde

	Az igazságügyi miniszter 31/2015. (X. 30.) IM rendelete
	egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. októbe

	A külgazdasági és külügyminiszter 4/2015. (X. 30.) KKM rendelete
	a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról, valamint a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet hatályon 
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	a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
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	A Kormány 1785/2015. (X. 30.) Korm. határozata
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	A Kormány 1786/2015. (X. 30.) Korm. határozata
	a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

	A Kormány 1787/2015. (X. 30.) Korm. határozata
	a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú [„budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai” című] projekt műszaki tartalmának csökkentéséről, az érintett projektelemek önálló projek
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	a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú („Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című) projekt szakaszolásának jóváhagy
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	a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszo
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