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21. §  A Korm. rendelet 1. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:
„

9 Szponzorálás Szponzorálásnak minősül, amennyiben az érintett szervezet kommunikációs célból, 
piaci helyzetének javítása, vagy társadalmi szerepvállalás érdekében rendezvényt, 
eseményt, szervezetet vagy személyt egy alkalommal vagy rendszeresen pénzbeli 
támogatásban részesít.

”

22. §  Hatályát veszti
a) a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában „ , a központi költségvetés terhére” szövegrész,
b) a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „és” szövegrész,
c) a  Korm. rendelet 9. § (5)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  12.§ (3)  bekezdés c)  pontjában a  „vagy” 

szövegrész,
d) a  Korm. rendelet 9.  § (5)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  12.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „jóváhagyás 

hiányában” szövegrész,
e) a Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,
f ) a Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése,
g) a Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése.

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § és 20. § 2016. február 1-jén lép hatályba. 
 (3) A 11. § 2016. március 31-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 9.  pontjában, valamint az  épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 
14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben az  ajánlatkérő – a  3.  mellékletben meghatározottak 
figyelembevételével – jóváhagyási tervet készíttet és bocsát a  gazdasági szereplők rendelkezésére, amely 
tartalmazza az építmény
a) környezetében és az építési területen, építési telken való elhelyezését,
b) térbeli összefüggéseit, alaprajzi és metszetbeli elrendezését,
c) meghatározó építészeti megjelenését,
d) műszaki (így különösen építészeti, épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági és egyéb 
szakági) megoldásait,
e) minden főbb szerkezeti, valamint a  hozzá kapcsolódó minden gépészeti, technológiai berendezés 
teljesítményadatát,
f ) megvalósításával kapcsolatos költségbecslést,
g) üzemeltetési megoldásait és becsült költségeit.”
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2. §  A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

3. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

A jóváhagyási tervvel kapcsolatos követelmények

A jóváhagyási terv elkészítésével kapcsolatos feladatok:
A vázlattervezés során készített koncepciók közül az  építtető által választott koncepció továbbtervezése a  Kbt. 
1. melléklete szerinti 45,23 „Autópálya, út, vasút”; 45,24 „Vízi létesítmény építése” alcsoportok kivételével valamennyi 
szakági tervezést illetően, különösen
a) helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, építési telket a meglévő, a megmaradó, az elbontandó 

és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények áttekintését,
b) általános tervek és alaprajzok, a  megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró 

módon felvett metszet, nézetek stb., amelyekből az  építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, 
szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető,

c) a teljes megvalósítás költségszámítása tételfőcsoportonként, költségérzékenységi vizsgálat,
d  beépítési és alapterület kimutatások,
e) műszaki leírások, szükséges számítások ás méretezések elkészítése, dokumentálása,
f ) életciklus költségek meghatározása, hatósági egyeztetések lefolytatása, szükség szerint tervtanács, zsűri 

lefolytatása, végleges szinten,
g) látványterv környezeti illeszkedés, kapcsolódás, megjelenés bemutatására,
h) a teljes megvalósítás időterve,
i) az építtető általi jóváhagyás.”

A Kormány 477/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3. § 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában a beruházás megkezdése:)
„c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlásra irányuló szerződés aláírásának időpontja,”

 (2) A Korm. rendelet 3. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. nagyberuházás: az  az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, 
amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költség jelenértéken meghaladja az  50 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget a támogatás nyújtásának napján érvényes árakon és a 9. § (2) bekezdése szerinti árfolyamon számítva 
azzal, hogy a  nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni 
a  kérelemben szereplő beruházást és a  kérelmet benyújtó beruházó, valamint a  kérelmet benyújtó beruházóval 


	A Kormány 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről

	A Kormány 459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a tőzsdék, a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

	A Kormány 460/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedések során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról

	A Kormány 461/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szavatolótőke-szükségletének kiszámításáról

	A Kormány 462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

	A Kormány 463/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint függő jelzáloghitel közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről

	A Kormány 464/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 469/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. 

	A Kormány 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 473/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rende

	A Kormány 474/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések végrehajtása érdekében történő módosításáról

	A Kormány 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 477/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 478/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 480/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	Az igazságügyi miniszter 42/2015. (XII. 29.) IM rendelete
	a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelete
	a közúti fuvarozást érintő és bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 73/2015. (XII. 29.) NFM rendelete
	az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mér

	A nemzeti fejlesztési miniszter 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelete
	a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő – és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

	A Kormány 2008/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Magyar Honvédség hadrendjében lévő 2015. május 19-én súlyosan megrongálódott JAS-39D Gripen repülőgép pótlása érdekében a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Svéd Királyság Védelmi és Biztonsági Export Ügynökség [Swedish Defence and Securit

	A Kormány 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

	A Kormány 2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Nemzeti Drogellenes stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programjáról

	A Kormány 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról

	A Kormány 2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Közép-magyarországi régió kettéválasztásáról

	A Kormány 2014/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a banki hitelezés ösztönzésének irányairól

	A Kormány 2015/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális átalakításával és költségvetésének biztosításával összefüggő feladatokról

	A Kormány 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati feladatok változásáról

	A Kormány 2017/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	az Európa Tanács 2016. évi Sportminiszteri Értekezletének Budapesten történő megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról

	A Kormány 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a központi költségvetés fejezeti szintű 2016–2018. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól

	A Kormány 2020/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2021/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat alapján egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok I. kategóriába sorolásáról

	A Kormány 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	Makovecz Imre életművének gondozásáról

	A Kormány 2023/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó Makovecz Imre Bástyája projekttel kapcsolatos egyes feladatokról

	A Kormány 2024/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség kiemelt fejlesztéseivel, beruházásaival és programjaival, továbbá működésének és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő egyes további intézkedésekről

	A Kormány 2025/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a tiszadobi Andrássy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról

	A Kormány 2027/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút hiányzó szakaszainak kivitelezéséről

	A Kormány 2028/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Szegedi Tudós Akadémia támogatásának egyes kérdéseiről

	A Kormány 2029/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Pécsi Tudományegyetem alapítása 650 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 2030/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
	a vitorlás sportközpont létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2013. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról

	A miniszterelnök 120/2015. (XII. 29.) ME határozata
	helyettes államtitkárok kinevezéséről

	A miniszterelnök 121/2015. (XII. 29.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról




