
Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet módosításáról 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 42. § (7) 

bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

(Az elektronikus építési naplót) 

„e) a közlekedési sajátos építményfajták vonatkozásában 2015. január 1-jét” 

(követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni.) 

 

A rendelet a 2014. július 1-én lépett hatályba. 
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Korm. határozat a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormány-

biztos kinevezéséről és feladatairól 

 

A Kormány 2014. július 1. napjától dr. Aszódi Attilát a Paksi Atomerőmű teljesítményének 

fenntartásáért felelős kormánybiztossá nevezte ki. 

 

A kormánybiztos feladatai többek között: 

a) biztosítja a Paksi Atomerőmű fenntartandó blokkjainak tervezési, beszerzési és kivitelezési 

szerződés tárgyalása során a szakmai irányítást és koordinációt, 

b) biztosítja a Paksi Atomerőmű fenntartandó blokkjainak üzemeltetési és karbantartási támo-

gatásról szóló szerződés tárgyalása során a szakmai irányítást és koordinációt, 

c) biztosítja a Paksi Atomerőmű fenntartandó blokkjainak nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosí-

tására, a használt üzemanyag kezelésére (beleértve az újrafeldolgozást is) és a nukleáris hulla-

dék kezelésére vonatkozó szerződés tárgyalása során a szakmai irányítást és koordinációt, 

d) kidolgozza az atomenergia békés célú felhasználást célzó alap- és alkalmazott kutatás elő-

segítésének programját. 

 

A kormánybiztos feladatkörében eljárva ellátja a Paksi Atomerőmű új blokkjai teljesítményé-

nek fenntartásával összefüggő valamennyi feladat, így különösen a tervezéséhez és megépíté-

séhez szükséges pontos kiinduló adatok, elkészítendő tervdokumentáció, a megvalósítás ter-

vezett időkerete, valamint a minőségbiztosítási programok szakmai irányítását, és az ezzel 

összefüggő hatástanulmányok elkészítésében való részvételt és szakmai irányítást. 
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Korm. határozat az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kor-

mánybiztos kinevezéséről és feladatairól 

 

A Kormány 2014. július 1. napjától dr. Fürjes Balázst kormánybiztossá nevezi ki. 

 

A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és meg-

valósításuk irányítását: 

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Cam-

pusban; 

b) a Ferencvárosi Torna Club új labdarúgó stadionjának felépítése; 



c) a Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Köz-

pont megvalósítása; 

d) a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ („science center”) 

létrehozása; 

e) az új, több ezer fős budapesti konferencia-központ megvalósítása; 

f ) a Népliget fejlesztési tervének elkészítése és megújítása; 

g) a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a bu-

dai Várnegyed 

területén; 

h) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” kreatív oktatási és kutatási köz-

pont intézményfejlesztési programjának építési beruházása; 

i) további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok. 

 

A kormánybiztos a fenti beruházásokhoz kapcsolódó feladatkörében ellátja: 

a) az adott beruházások státuszának, előkészítettségének elemzését; 

b) a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálatát; 

c) a beruházási program kidolgozását; 

d) a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés); 

e) a megvalósítás jogi-közigazgatási és ingatlanfejlesztési (beruházási) folyamatának kidolgo-

zását; 

f ) az adott beruházás időbeli ütemtervének elkészítését; 

g) a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések előkészítését, melynek ke-

retében a kormánybiztos javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotói feladatokra vonat-

kozóan; 

h) az adott beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges döntés-előkészítési te-

vékenységen belül a szükséges kormány-előterjesztések elkészítését, előterjesztését, a kapcso-

lódó közigazgatási egyeztetés szervezését; 

i) a vonatkozó kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtását, illetve az azok végrehajtásá-

hoz szükséges kormányzati-közigazgatási koordináció szervezését, irányítását. 
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Korm. határozat a KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulla-

dékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejleszté-

se” című) nagyprojekt finanszírozásáról 

 

A Kormány egyetért „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhul-

ladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című nagyprojekt finanszírozásának módjával és a 

nagyprojekt műszaki tartalmával.  

 

A hulladékgazdálkodási rendszer összesen 313 településen élő 426 022 lakost érint. A projekt 

célja a társult települések területén megteremteni a modern és költséghatékony hulladékgaz-

dálkodás feltételeit. A projekt keretében három regionális hulladékkezelő központ létesül, 

valamint a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges eszközök 

kerülnek beszerzésre.  
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Korm. határozat a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében 

szükséges intézkedésekről 

 

A Kormány a közszolgáltatási rendszer átalakítása érdekében egyetért olyan állami tulajdonú 

holding létrehozásával, amely nonprofit alapon, a szolidaritás elvét figyelembe véve, kis rá-

fordítással, fenntartható módon működik. 

A Kormány szükségesnek tartja, hogy az új közszolgáltatási rendszer előkészítésére, a szabá-

lyozási, gazdasági megalapozó feladatok elvégzésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

vezetésével, az igazságügyi miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter 

részvételével munkacsoport jöjjön létre. Szükségesnek tartja valamennyi közmű-szolgáltatási 

szektor helyzetének vizsgálatát (hulladékgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás, kéményseprő-

ipari szolgáltatás, távhőszolgáltatás, villamos energia szolgáltatás, földgázellátás). 
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