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III. Kormányrendeletek

A Kormány 80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelete
a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló beruházásával 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) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. 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 Apc község közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Apc 084/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten megvalósításra kerülő üzemcsarnok 
létrehozásával és az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló 
beruházással függenek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt 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 ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelethez

A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló beruházásának 
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. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. erdővédelmi hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek,
23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelete
az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek 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) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében 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  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  Érd közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 24801/2 és 24802 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló, 
az  érdi multifunkcionális sportközpont építésére irányuló beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, 
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.
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2. § (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 ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

3. § (1) A  Beruházás részét képező fejlesztések közbeszerzési tanácsadója, a  beruházás lebonyolítója és építési műszaki 
ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti lebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi 
LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f ), g), h), j) és k) pontjában, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdésében, továbbá az  építési beruházások, valamint az  építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5.  §-ában foglalt feladatokon túlmenően – az  építésügyi szakmagyakorlásra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása 
beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy 
irányításával kapcsolatos.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági ügyek

  1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  2. természetvédelmi hatósági eljárások,
  3. általános építésügyi hatósági eljárások,
  4. területrendezési hatósági eljárások,
  5. örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi hatósági eljárások,
  6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
  7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
  8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
  9. rendészeti hatósági eljárások,
10. útügyi hatósági eljárások,
11. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és 

hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,
12. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
15. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
16. földmérési hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. erdővédelmi hatósági eljárások,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 82/2016. (IV. 12.) Korm. rendelete
a Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa területén megvalósuló beruházásával 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) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. 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 Pápa közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Pápa 6921 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten megvalósításra kerülő üzemcsarnok bővítésével 
és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek 
össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Veszprém Megyei Kormányhivatalt 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 ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a  82/2016. (IV. 12.) Korm. rendelethez

A Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa város területén megvalósuló beruházásának 
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. környezetvédelmi hatósági eljárások,
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 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. erdővédelmi hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek,
23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 83/2016. (IV. 12.) Korm. rendelete
Söpte külterületén megvalósuló ipari telephely kialakításával 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) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. 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 Söpte külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Söpte 
külterület 0104/1 helyrajzi szám alatti ingatlan területén ipari telephely kialakításával kapcsolatos beruházással 
függenek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Vas Megyei Kormányhivatalt 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.
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 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházással összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell 
beszerezni.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 83/2016. (IV. 12.) Korm. rendelethez

Söpte külterületén megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 1. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 3. természetvédelmi hatósági eljárások,
 4. útügyi hatósági eljárások,
 5. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,  
 8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. területrendezési hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. hírközlési hatósági eljárások,
15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. erdővédelmi hatósági eljárások,
20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
21. azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 114/2016. (IV. 12.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Aczél Petra Katalint 2016. április 10. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. március 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 30.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01730-2/2016.

A köztársasági elnök 115/2016. (IV. 12.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –  
Dr. Kocsis Imrét 2016. április 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. március 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 30.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01868-2/2016.
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A köztársasági elnök 116/2016. (IV. 12.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Domján Gyulát 2016. április 1. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. március 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 30.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01873-2/2016.

A Kormány 1186/2016. (IV. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat az 1. melléklet szerint 
módosul.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1186/2016. (IV. 12.) Korm. határozathoz

 1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat
a) 2., 2a. és 2b. pontjában az „az abban foglalt” szövegrész helyébe az „a céljainak megvalósításához szükséges”,
b) 2b.  pontjában az  „az 1.  mellékletben szereplő, nem a  Kormány vagy a  Kormány tagja irányítása vagy 

felügyelete alá tartozó” szövegrész helyébe az „a nem általa vagy valamely tagja által irányított vagy felügyelt”
szöveg lép.

 2. Hatályát veszti a  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 
1.  mellékletének (a  továbbiakban: Stratégia) „8.1.1. Közösségi rendészet megteremtése” alcím „C. A  modell régiós 
szintű kiterjesztése” és „D. A modell országos szintű kiterjesztése” táblázata.

 3. A Stratégia „8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel” alcím
a) „B. Az  építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzést végző szakemberek biztosítása” táblázata helyébe 

a következő táblázat lép:
„B. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzést végző szakemberek biztosítása

Intézkedés: A képzések, továbbképzések szervezésével biztosítani kell, hogy a területen tevékenykedő 
szakemberek ismerjék meg az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzés lehetőségeit, 
illetve kerüljön megteremtésre a szakember-utánpótlás bázisa.

Felelős: Lechner Tudásközpont

Partner: NBT, ME, egyetemek építészkarai, Magyar Építész Kamara, NKE
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Forrás: 10 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: tananyagfejlesztés, tantervmódosítás

Határidő: 2017. december 31.

Indikátor: tananyagok, módosított tantervek
„

b) „C. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzéshez kapcsolódó jogszabályi háttér és minősítési rendszer 
biztosítása” táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„C. Az  építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzéshez kapcsolódó jogszabályi háttér és minősítési rendszer 
biztosítása

Intézkedés: Ki kell dolgozni az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzési ajánlásokra épülő 
minősítési rendszert, amelynek a gyakorlatban történő megfelelősége, utógondozása 
időszakos biztonságvédelmi auditok elrendelésével kontrollálható, racionalizálható, 
optimalizálható. A belső, külső terek vagyonvédelmét még a tervezés-engedélyezés-építés 
fázisában kockázatelemzéssel kell optimálisan kiválasztani, telepíteni. Az új, illetve 
meglévő védelmi eszközök, rendszerek hatékonyságát, fejlesztési irányait időszakos, 
a biztonságvédelem kialakítására, működésére irányuló auditok elrendelésével 
lehet biztosítani. Az épületek belső, külső tereinek minimális vagyonvédelmi szintjét 
a kialakítandó minősítő rendszerrel lehet biztosítani. Az építészeti eszközökkel segített 
bűnmegelőzés hatékony alkalmazásához felül kell vizsgálni a kapcsolódó jogszabályokat.

Felelős: Lechner Tudásközpont

Partner: NBT, ME, rendőrség, kormányhivatalok, önkormányzatok, MABISZ, SZVMSZK

Forrás: 8 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: jogszabályalkotás

Határidő: 2017. december 31.

Indikátor: módosított jogszabályok
„

 4. A Stratégia „8.1.3. Külterületeken élő biztonságának fokozása” alcím „A. A külterületeken, elnéptelenedő falvakban 
élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása” táblázatában az „első évben 20.000.000 forint, azt követően 
évente 10.000.000 forint, központi költségvetés” szövegrész helyébe a „2014-ben 20 millió forint, 2015-ben 10 millió 
forint, 2016-tól évente 20 millió forint, NBT költségvetés” szöveg lép.

 5. A Stratégia „8.1.4. Vagyonvédelem” alcím
a) „A. Csökkenteni kell lopás deliktumok előfordulását”, „B. A  közterületen leginkább előforduló garázda, 

erőszakos jellegű jogsértések visszaszorítása” és „C. Az  ún. trükkös módszerrel elkövetett csalás, illetve 
lopás deliktumok visszaszorítása” táblázataiban a  „2014-től minden második évben” szövegrész helyébe 
a „2014-ben, majd 2016-tól folyamatosan” szöveg,

b) „D. Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, teszteléses működtetése” táblázatában az „az első évben 20.000.000 
forint, azt követően évente 3.000.000 forint, központi költségvetés” szövegrész helyébe a „2014-ben 20 millió 
forint, 2015-ben 3 millió forint, azt követően kétévente 1 millió forint, NBT költségvetés” szöveg,

c) „E. Mobil Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, teszteléses működtetése” táblázatában az  „az első évben 
30.000.000 forint, azt követően évente 3.000.000 forint, központi költségvetés” szövegrész helyébe az „az első 
évben 30 millió forint, azt követően évente 5 millió forint, NBT költségvetés” szöveg

lép.
 6. A Stratégia „8.2. Gyermek- és ifjúságvédelem” alcímében az  „önkormányzati ügyosztályok” szövegrész helyébe 

az „önkormányzatok és a jegyzők” szöveg lép.
 7. A Stratégia „8.2.1. Megelőző vagyonvédelem” alcím „A. Iskolai prevenciós programok – a  DADA és ELLENSZER 

programok működtetése az általános és középiskolákban” táblázatában
a) a címben az „ELLENSZER” szövegrész helyébe az „ELLEN-SZER” szöveg,
b) a „nem igényel többletköltséget” szövegrész helyébe az „évente 5 millió forint, NBT költségvetés” szöveg
lép.

 8. A Stratégia „8.2.1. Megelőző vagyonvédelem” alcím
a) „C. A  pedagógusok és gyermekvédelmi felelősök bűnmegelőzési továbbképzésének bevezetése” táblázata 

helyébe a következő táblázat lép:
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„C. A pedagógusok és gyermekvédelmi felelősök bűnmegelőzési továbbképzésének bevezetése

Intézkedés: Ki kell alakítani és be kell vezetni a tanárok, gyermekvédelmi felelősök bűnmegelőzési 
továbbképzését, hogy az általános- és középiskolákban tevékenyen és minél 
hatékonyabban tudjanak hozzájárulni a bűnmegelőzési ismeretek tanulók részére történő 
átadásához, a diákok tudatosságának fokozásához a prevenció területén.

Felelős: NBT, EMMI

Partner: BM, KLIK, egyházak, civil iskolafenntartók, SZGYF

Forrás: 2014–2015. évben 1 millió forint, azt követően évente 15 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: képzések tartása, tananyagírás, multiplikátorok képzése

Határidő: a keretek kialakítása 2014. június, tananyag aktualizálása 2017. december 31., az oktatás 
folyamatos

Indikátor: megtartott képzések száma, kiképzett oktatók száma, elkészített tananyag
„

b) „D. A  bűnmegelőzés integrálása a  családi és iskolai napok rendezvényeinek programjába, a  szociális és 
gyermekjóléti ellátórendszerben folyó programokba” táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„D. A  bűnmegelőzés integrálása a  családi és iskolai napok rendezvényeinek programjába, a  szociális és 
gyermekjóléti ellátórendszerben folyó programokba

Intézkedés: Erősíteni kell a szülők és a tanárok együttműködését a színterek egymást erősítő hatásának 
fokozása érdekében. Törekedni kell arra, hogy a helyi illetékes rendőrkapitányság 
népszerűsítse a bűnmegelőzést az iskolai családi napokon, rendezvényeken.

Felelős: rendőrség

Partner: egyházak, civil iskolafenntartók, KLIK

Forrás: nem igényel többletforrást

Eszköz: családi napok, játékos vetélkedők tartása

Határidő: a 2013–2014-es tanévtől folyamatosan

Indikátor: megtartott családi napok száma, a családi napon megjelent résztvevők száma
„

 9. Hatályát veszti a Stratégia „8.2.1. Megelőző vagyonvédelem” alcím „B. A pedagógusok és gyermekvédelmi felelősök 
bűnmegelőzési képzésének bevezetése” és „E. A hazai jó gyakorlatok összegyűjtése és népszerűsítése a gyermek- és 
ifjúságvédelem területén” táblázata.

 10. A Stratégia „8.2.2. Hasznos szabadidő-eltöltés” alcím „A. A testnevelő tanárok és edzők bűnmegelőzési képzésének és 
továbbképzésének bevezetése” táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„A. A testnevelő tanárok és edzők bűnmegelőzési továbbképzésének bevezetése

Intézkedés: A gyermek- és fiatalkorúak hasznos szabadidő-eltöltésének segítése érdekében erősíteni 
kell a sport és a bűnmegelőzés kapcsolatát.            
A testnevelő tanárok és edzők példaképként szolgálnak a fiatalok számára és 
a mozgás, a sport segítségével képesek azokat a szociális kompetenciákat fejleszteni, 
attitűdváltozásokat elérni, amelyek a bűnmegelőzésben is fontosak (szabálykövetés, 
csapatmunkában történő hasznos részvétel, agresszió-levezetés, erőszakmentes 
konfliktusmegoldás, tisztelet, elismerés, veszíteni tudás, öröm).               
A testnevelő tanárok és edzők továbbképzésébe be kell emelni a bűnmegelőzési nevelés 
ismereteit, ennek érdekében képzési modult kell kidolgozni.

Felelős: NBT

Partner: Testnevelési Egyetem, EMMI

Forrás: 2016-tól évente 5 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: képzési anyag elkészítése, továbbképzések szervezése

Határidő: a felmérésre 2014. augusztus, a képzési modul kidolgozására 2017. december 31., 
továbbképzések tartása 2017-től folyamatos

Indikátor: képzési anyag, továbbképzés
„
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 11. A Stratégia „8.2.2. Hasznos szabadidő-eltöltés” alcím „B. A  bűnmegelőzés beemelése az  állami, egyházi és 
önkormányzati gyermektáborok programjaiba” táblázatában
a) az „EMMI, NBT” szövegrész helyébe az „EMMI” szöveg,
b) a „BM, rendőrség, KLIK, egyházak, önkormányzatok, SZGYF” szövegrész helyébe a „rendőrség, KLIK, egyházak, 

önkormányzatok, SZGYF, NBT” szöveg
lép.

 12. A Stratégia „8.2.3. Konfliktusok és az  erőszak megelőzése, kezelése” alcím „C. Iskolai mediátorok képzése” 
táblázatában
a) az  „évi 2 millió forint, NBT éves költségvetése” szövegrész helyébe a  „2014–2015. évben 2 millió forint, 

2016-tól évente 8 millió forint, NBT költségvetés” szöveg,
b) a „2018” szövegrész helyébe a „folyamatos” szöveg
lép.

 13. A Stratégia „8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése” alcím „D. A család védelmi funkciójának növelése” 
táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„D. A család védelmi funkciójának növelése

Intézkedés: Ki kell alakítani a szülői felelősség hatékonyabb és konkrétabb számon kérhetőségének 
rendjét a családtámogatási rendszeren belül. Egy szakemberekből álló munkacsoport 
keretei között meg kell vizsgálni azokat a szükséges jogszabály-módosításokat, 
amelyeken keresztül elérhető a család védelmi funkciójának növelése, a gyermekek 
veszélyeztetésének csökkentése. Meg kell vizsgálni továbbá, hogyan biztosítható helyi 
önkormányzati szinten a szülők képzésének, továbbképzésének intézményrendszere.

Felelős: EMMI, IM, BM, SZGYF

Partner: rendőrség, NBT, CSINI, OBDK

Forrás: évente 30 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: munkacsoport működtetése, feladatterv

Határidő: 2016-tól folyamatos

Indikátor: munkacsoport üléseinek száma, kidolgozott intézkedések száma, megvalósított 
intézkedések száma

„
 14. A Stratégia „8.2.4. Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és drogprevenció” alcím „B. Az  ELLEN-SZER 

programhoz tananyag készítése” táblázatában
a) a  címben az  „Az ELLEN-SZER programhoz tananyag készítése” szövegrész helyébe az  „Az ELLEN-SZER 

programhoz tananyag készítése és aktualizálása” szöveg,
b) a  „2014. december 20.” szövegrész helyébe az  „a tananyag elkészítése: 2014. december 20., a  tananyag 

aktualizálása: igény szerint” szöveg
lép.

 15. A Stratégia „8.2.4. Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és drogprevenció” alcím „C. Az  élménypedagógia 
módszerének népszerűsítése, trénerképzések tartása tanároknak” táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„C. Az élménypedagógia módszerének népszerűsítése, trénerképzések tartása

Intézkedés: Népszerűsíteni kell az élménypedagógia módszerét. Lehetővé kell tenni 
az élménypedagógiai trénerképzésben részt venni kívánó szakemberek számára, hogy 
részt tudjanak venni ilyen képzésben. A trénerképzésen részt vevők vállalják, hogy 
a munkájuk során a módszert alkalmazzák.

Felelős: NBT

Partner: KLIK, BVOP, rendőrség

Forrás: 2014–2015. évben 1 millió forint, 2016-tól évente 10 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: élménypedagógiás trénerképzések szervezése

Határidő: 2014-től folyamatosan

Indikátor: élménypedagógiás trénerképzésen részt vettek száma, megtartott trénerképzések száma
„
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 16. A Stratégia „8.2.5. A média és az internet veszélyei” alcím „A. Biztonságos internethasználat” táblázatában
a) a „rendőrség, NBT” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg,
b) az „EMMI, NMHH” szövegrész helyébe az „EMMI, NMHH, NBT” szöveg
lép.

 17. A Stratégia „8.3.2. A másodlagos viktimizáció elkerülése” alcím
a) „A. A  szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló szakmai protokollok megalkotása, a  működés 

nyomon követése és monitoringja” és „B. A  szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló módszerek 
alap- és továbbképzések részévé tétele” táblázataiban a  „központi költségvetés” szövegrész helyébe  
az „NBT költségvetés” szöveg,

b) „A. A  szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló szakmai protokollok megalkotása, a  működés nyomon 
követése és monitoringja” táblázatában a  „2016. május 31.” szövegrész helyébe a  „2016. szeptember 30.” 
szöveg,

c) „B. A  szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló módszerek alap- és továbbképzések részévé tétele” 
táblázatában a „2015” szövegrész helyébe a „2016” szöveg

lép.
 18. Hatályát veszti a  Stratégia „8.3.2. A  másodlagos viktimizáció elkerülése” alcím „C. Sértettek, tanúk számára 

információs pultok biztosítása” táblázata.
 19. A Stratégia „8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése” alcím

a) „A. Hatékonyabb rendőrség által nyújtott tájékoztatás az áldozatsegítő szolgálat által biztosított támogatási 
lehetőségekről” táblázatában a  „protokoll elkészítésére: 2015. december 31., a  protokoll alkalmazására: 
2016.  április 1.” szövegrész helyébe a „protokoll elkészítésére: 2016. március 31., a  protokoll alkalmazására: 
2016. június 1.” szöveg,

b) „B. Országossá kell tenni a  civil önkéntes áldozatsegítői hálózatot, az  áldozatsegítő szolgálatoknál szociális 
munkásokat kell alkalmazni” táblázatában
ba) a  „tréning vonatkozásában IH költségvetése évi 10.000.000 forint, létszámfejlesztés 

a  kormányhivatalok költségvetése évi 80.000.000 forint, önkéntesek költségtérítése 
a  kormányhivatalok költségvetése évi 30.000.000 forint.” szövegrész helyébe az  „a) tréning 
vonatkozásában évente 1 millió forint, NBT költségvetés, b) létszámfejlesztés évente 8 millió forint, 
NBT költségvetés, c) önkéntesek költségtérítése évente 3 millió forint, NBT költségvetés” szöveg,

bb) a „2016. május 31.” szövegrész helyébe a „2016-tól folyamatos” szöveg,
c) „D. Az  állami kárenyhítés rendszerének felülvizsgálata” táblázatában a „2014. május 1.” szövegrész helyébe 

a „folyamatos” szöveg
lép.

 20. A Stratégia „8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése” alcím „C. A  pszichológiai segítségnyújtáshoz való 
hozzáférés lehetőségének országossá tétele” táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„C. Az érzelmi segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetőségének országossá tétele

Intézkedés: A pszichés károsodásokat jelenleg az áldozatsegítő szolgálat csak eseti jelleggel tudja 
kezeltetni. Azoknak a személyeknek, akik különösen kiszolgáltatottak, vagy akik olyan 
helyzetbe kerülnek, amelynek következtében különösen nagymértékben ki vannak téve 
a sérelem kockázatának, érzelmi segítségnyújtásban is kell részesülniük. A fentiekkel 
összhangban a 2012/29/EU irányelv 9. cikk (1) bekezdés c) pontja el is várja azt, hogy 
az áldozatok az áldozatsegítő szolgálatnál érzelmi segítségnyújtásban is részesüljenek. 
Az áldozatsegítő szolgálatnál országosan nem megoldott az érzelmi, vagy azon túlmenően 
a pszichológiai segítségnyújtás. Ezt az ellátási formát az egyenlő esélyek biztosítása 
érdekében is fejleszteni szükséges és országossá kell tenni.

Felelős: ME, kormányhivatalok

Partner: IM, IH

Forrás: évente 30 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: érzelmi segítséget nyújtó szakemberek alkalmazása és felkészítése

Határidő: 2016-től folyamatos

Indikátor: áldozatsegítő szolgálatonként egy érzelmi segítséget nyújtó szakember
„
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 21. Hatályát veszti a  Stratégia „8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése” alcím „E. 24 órás telefonos diszpécser 
szolgálat fenntartása és országossá tétele” táblázata.

 22. A Stratégia „8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése” alcím
a) „A. Többszakaszos fogvatartotti reintegrációs szolgáltatások megvalósítása” táblázatában

aa) a „10.400.000.000 forint” szövegrész helyébe a „3500 millió forint” szöveg,
ab) a „2022. december 31-ig folyamatosan” szövegrész helyébe a „2016” szöveg,

b) „B. Jóvátételi programok megvalósítása az időskorúak javára” táblázatában
ba) a „2014. március 1.” szövegrész helyébe a „folyamatos” szöveg,
bb) a „vizsgálati jelentés” szövegrész helyébe a „vizsgálati és felülvizsgálati jelentés” szöveg

lép.
 23. A Stratégia „8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése” alcím „H. A  jobb 

agyféltekés rajzolás oktatásának bevezetése a  fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében” táblázata helyébe 
a következő táblázat lép:
„H. A jobb agyféltekés rajzolás oktatásának bevezetése a büntetés-végrehajtási intézetekben

Intézkedés: A büntetés-végrehajtási intézetekben meg kell honosítani a jobb agyféltekés rajzolás 
módszerét, elősegítve az elítéltek önbecsülésének emelését, agressziójának csökkentését, 
kreativitásának fejlesztését, valamint hasznos szabadidő-eltöltését, az érzelmek kezelését.

Felelős: NBT, BVOP

Partner: -

Forrás: évente 5 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: multiplikátorok képzése, tanfolyamok tartása

Határidő: 2016-tól folyamatos

Indikátor: kiképzett multiplikátorok száma, képzésben résztvevők száma
„

 24. A Stratégia „8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a  bűncselekménnyel 
okozott kár kompenzálása érdekében” alcím „A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása” táblázata helyébe a következő 
táblázat lép:
„A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása

Intézkedés: A közösségi foglalkoztató a Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézményeként működő 
speciális intézmény, amelynek legfontosabb funkciója az alternatív szankciók, illetve 
helyreállító igazságszolgáltatási eszközök körének bővítése. Közösségi foglalkoztató 
jelenleg csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működik.                
A magatartási szabályok végrehajtására alkalmas közösségi foglalkoztatók számának 
növelése érdekében (a Pártfogó Felügyelői Szolgálatot érintő átszervezést követően) 
meg kell vizsgálni új közösségi foglalkoztatók létesítésének a feltételeit úgy, hogy minden 
régió számára rendelkezésre álljon legalább egy foglalkoztató. E feltételek felmérését 
követően – a pártfogó felügyelet végrehajtásában és szakmai koordinációjában érintett 
szervezetek együttműködésével – azt is vizsgálni szükséges, hogy milyen forrásból 
biztosítható az új közösségi foglalkoztatók létrehozásához szükséges anyagi fedezet, 
továbbá uniós forrás bevonása esetén a fenntartás költsége.                 
Az újabb közösségi foglalkoztatók kialakításáig gondoskodni kell a létrehozásukhoz 
mintaként szolgáló miskolci Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató éves működési 
költségeinek a biztosításáról és ki kell dolgozni a működtetésének további feltételeit.                    
Az intézkedés végrehajtása érdekében elvégzendő feladatok:                                      
a) helyzetfelmérés készítése,                 
b) a közösségi foglalkoztatók működését biztosító jogi szabályozás előkészítése és 
a tervezet benyújtása,              
c) a Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató működési forrásának biztosítása,             
d) a Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató működtetése.

Felelős: a) és d) pont: IH
b)  pont: IM
c)  pont: NBT
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Partner: a) pont: IM, ME, kormányhivatalok
b), c) és d) pont: ME, kormányhivatalok

Forrás: a Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató működtetésére 2016-tól évi 25 millió forint, NBT 
költségvetés

Eszköz: az új közösségi foglalkoztatók kialakítását vizsgáló felmérés, elemzés

Határidő: a) pontra: a szervezeti átalakítás utáni helyzet felmérését, elemzését 2016. november 
30-ig el kell végezni,
b)  pontra: 2017. március 31-ig elő kell készíteni és be kell nyújtani a közösségi 
foglalkoztatók működését biztosító jogi szabályozás tervezetét,
c) és d) pontra: 2016. április 30-ig meg kell tervezni és ki kell dolgozni a Zöld Pont 
Közösségi Foglalkoztató működésének feltételeit, ki kell jelölni a munkáltató szervezetet 
és át kell adni a működtetéshez szükséges forrást a működtetésért felelős szervezet 
számára

Indikátor: a) pont: a kialakult helyzetről készült összefoglaló jelentés,
b)  pont: kormány-előterjesztés,
c) és d) pont: a Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató által elértek száma

„
 25. A Stratégia „8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a  bűncselekménnyel 

okozott kár kompenzálása érdekében” alcím „B. Kockázatértékelés fejlesztése” táblázatában
a) a „központi költségvetés” szövegrész helyébe az „NBT költségvetés” szöveg
b) a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg
lép.

 26. A Stratégia „8.5. Horizontális intézkedések” alcím „A. Látenciakutatás” táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„A. Látenciában maradt bűncselekmények feltérképezése

Intézkedés: A látenciában maradt bűncselekmények feltérképezése alkalmassá teszi 
a kriminálpolitikai tervezőket az állampolgári igényekre és az új jelenségekre történő 
megfelelő reagálásra is. Látencia feltérképezése keretében vizsgálni kell a látens 
bűnözést, a lakosság szubjektív biztonságérzetét, a bűncselekmények áldozatainak 
attitűdjét. Az anyagokat közérthető formában is el kell készíteni és közzé kell tenni.

Felelős: BM

Partner: NBT, IM, OBH, LÜ, rendőrség, NAV

Forrás: 75 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: feltérképezés lebonyolítása

Határidő: első alkalommal 2016, ezt követően igény szerint

Indikátor: a feltérképezés eredményeinek publikálása
„

 27. A Stratégia „8.5. Horizontális intézkedések” alcím
a) „B. Személyi jövedelemadó 1%-a bűnmegelőzésre” táblázatában a  „2014. január 1.” szövegrész helyébe 

a „kétévente folyamatos” szöveg,
b) „C. Kriminálpolitikai döntéseket megalapozó illetve a  társadalom széles körét foglalkoztató kérdésekben 

rendezvények szervezése, tanulmányok készítése” táblázatában
ba) a „legfeljebb 30.000.000 forint az NBT forrásából” szövegrész helyébe az „évente 5 millió forint, NBT 

költségvetés” szöveg,
bb) a „2015. december 31-ig folyamatosan” szövegrész helyébe a „2016-tól folyamatosan” szöveg,

c) „E. Részvétel az  EBESZ keretein belül működő képzésekben, a  lehetőségeknek a  hatékonyabb kiaknázása” 
táblázatában a „résztvevő szervek költségvetése” szövegrész helyébe a „többletköltséget nem igényel” szöveg

lép.
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 28. A Stratégia „8.6. Az  intézkedési Terv 2013–2015 részben alkalmazott rövidítések” alcímében szereplő táblázat 
12. sorának
a) „A” mezőjében az „NCSSZI” szövegrész helyébe a „CSINI” szöveg,
b) „B” mezőjében a  „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a  „Család, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet” szöveg
lép.

 29. A Stratégia „9. MONITORING” cím
a) második bekezdésében

aa) az „évenként” szövegrész helyébe a „kétévente” szöveg,
ab) a „stratégiához kapcsolódó feladatok megvalósulásához kapcsolódó” szövegrész helyébe a „stratégia 

megvalósítását szolgáló feladatok végrehajtásáról készült” szöveg,
b) harmadik bekezdésében

ba) az „évente” szövegrész helyébe a „kétévente” szöveg,
bb) az „aktualizálja” szövegrész helyébe az „és” szöveg,
bc) a  „figyelembe vételével.” szövegrész helyébe a  „figyelembe vételével javaslatot tesz a  stratégia 

szükséges módosítására.” szöveg,
c) negyedik bekezdése helyébe az  „A stratégiához kapcsolódóan, céljainak megvalósítása érdekében 

intézkedési tervek készülnek. Jelen stratégia tartalmazza a  2013–2015-ben végrehajtani vagy megkezdeni 
és a  stratégia teljes időtávja alatt folyamatosan végrehajtani szükséges intézkedésekre vonatkozó tervet.” 
szöveg,

d) ötödik bekezdésében
da) a „tervek kétévente” szövegrész helyébe a „tervek ezt követően kétévente” szöveg,
db) az „elkészítésének” szövegrész helyébe az „előkészítését” szöveg

lép.
 30. Hatályát veszti a Stratégia „9. MONITORING” cím hatodik bekezdése.

A Kormány 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozata
a Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a szociális területen a módszertani és szakmafejlesztési rendszer 
támogatására, valamint a  szakma képviselőivel történő együttműködés erősítése érdekében Szociálpolitikai 
Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.

 2. A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormány és a szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára.

 3. A Tanács feladatai keretén belül:
a) véleményezi az elé terjesztett koncepciókat, stratégiákat, előterjesztéseket és jelentéseket,
b) javaslatot tesz a szociális területet érintően jogszabály megalkotására, módosítására,
c) javaslatot tesz a szociális területet érintően szakmai egyeztetés összehívására,
d) állást foglal a szociális szakmafejlesztési irányelveket érintően, véleményezi a módszertani ajánlásokat,
e) véleményezi a  szociális ágazati életpályamodellre, valamint a  szociális képzésekre, továbbképzésekre 

vonatkozó javaslatokat,
f ) szükség esetén javaslatot tesz ügyrendje módosítására.

 4. A  Tanács elnöke a  miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkára. Az elnököt akadályoztatása esetén az ügyrendben meghatározott személy helyettesíti.

 5. A Tanács 15 tagú testület, melynek tagjai:
a) a Tanács elnöke,
b) a szociális területen működő alábbi Kollégiumok 1-1 delegált tagja:

ba) Idősellátás Országos Szakmai Kollégiuma,
bb) Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium,
bc) Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Ellátások Országos Szakmai Kollégiuma,
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bd) Szociális és Gyámügyi Igazgatás Országos Szakmai Kollégiuma,
be) Addiktológiai Országos Szakmai Kollégium,
bf ) Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai Kollégium,
bg) Rehabilitációs és Fejlesztő Foglalkoztatás Országos Szakmai Kollégiuma,

c) a szociális ellátásra is kiterjedő átfogó megállapodással rendelkező vallási közösségek által közösen jelölt és 
a miniszter által felkért 1 fő,

d) a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum által jelölt és a miniszter által felkért 1 fő,
e) a Karitatív Tanács tagszervezeteinek ajánlása alapján a Karitatív Tanács által jelölt és a miniszter által felkért 1 fő,
f ) a társadalmi felzárkózási területet képviselő tagszervezetek ajánlása alapján a Roma Koordinációs Tanács által 

jelölt és a miniszter által felkért 1 fő,
g) a szociális felsőoktatás területéről a miniszter által felkért 1 fő,
h) a szociálpolitikai kutatás-elemzésért felelős területről a miniszter által felkért 1 fő, és
i) a társadalmi felelősségvállalás területén aktív szerepet vállaló piaci szereplők közül a miniszter által felkért 1 fő.

 6. A  Tanács 5.  pont c)–i)  alpontja szerinti tagjait a  miniszter írásban kéri fel, megbízatásuk visszavonásig szól. 
A miniszter a tagok megbízatását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 7. A Tanács elnöke, ha valamely napirendi pont tárgyalása kapcsán szükségesnek tartja, a  tagokon túl tanácskozási 
joggal további személyeket hívhat meg.

 8. A  Tanács működésével kapcsolatos titkársági teendőket a  Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
(a továbbiakban: Hivatal) látja el.

 9. A Tanács szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.
 10. A Tanács működésének részletes szabályait a tagjai véleményének kikérését követően a Hivatal által előkészített és 

a Tanács elnöke által elfogadott ügyrend tartalmazza.
 11. A Tanács tagjai a feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a tevékenységük során felmerült, 

számlával igazolt és indokolt szállás-, illetve útiköltségük megtérítésére.
 12. A Tanács működésének költségeit a Hivatal költségvetése biztosítja.
 13. Az  5.  pont b)  alpontja szerinti Kollégiumok a  Tanács munkáját segítő, legfeljebb 12-12 tagból álló testületek. 

A  Kollégiumok tagjai az  adott szakterületen tevékenykedő, államigazgatáson kívüli szakértő személyek, akiket 
a miniszter kér fel. A  tagok megbízatása visszavonásig szól. A miniszter a  tagok megbízatását bármikor, indokolás 
nélkül visszavonhatja. A  Kollégiumok működésének részletes szabályait a Tanács elnöke által elfogadott ügyrend 
tartalmazza.

 14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1188/2016. (IV. 12.) Korm. határozata
a Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 (Budapest Water Summit 2016) szakmai koncepciójáról és költségvetéséről

 1. A Kormány egyetért a Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 (a továbbiakban: Világtalálkozó) szakmai koncepciójával.
 2. A Kormány a Világtalálkozó megrendezése érdekében

a) egyetért a Világtalálkozó költségvetésével;
b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a Világtalálkozó megrendezésével összefüggésben a  felmerülő 

kiadások fedezetére legfeljebb a  Miniszterelnökség fejezet részére 27 millió forint, a  Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet részére 331,4 millió forint, az  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére 
25,8 millió forint, a  Belügyminisztérium fejezet részére 25 millió forint, a  Honvédelmi Minisztérium részére 
0,8  millió forint egyszeri előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó előterjesztést készítse el és a  Kormány 
számára nyújtsa be;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében
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c) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Világtalálkozó és kísérő rendezvényei 
rendezési és logisztikai feladatainak végrehajtásáról;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

d) felhívja az érintett minisztereket, hogy feladat- és hatáskörükben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter 
koordinációja mellett segítsék elő a Világtalálkozó plenáris és tematikus üléseinek szakmai előkészítését és 
sikeres megrendezését;
Felelős: belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
 igazságügyi miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

e) felhívja a  belügyminisztert, hogy az  irányítása alatt álló szervezetek bevonásával tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket a  Világtalálkozó helyszíne és résztvevői fizikai, illetve műveleti/operatív biztonságának 
biztosítása, beléptetési és online akkreditációs rendszerének kialakítása és működtetése érdekében, a külföldi 
védett személyek esetében e  tevékenységet viszonossági alapon, a  külgazdasági és külügyminiszterrel 
koordinálva végezze;
Felelős: belügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

f ) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az irányítása alatt álló Országos Mentőszolgálat bevonásával, 
illetve a  honvédelmi miniszterrel és az  irányítása alatt működő Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a Világtalálkozó résztvevőinek esetleg szükségessé váló, 
megfelelő egészségügyi ellátása érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 honvédelmi miniszter
Határidő: folyamatos

g) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Világtalálkozó előkészítésére és megszervezésére 
létrehozott tárcaközi bizottság tagjainak bevonásával gondoskodjon a  Világtalálkozó honlap tartalmának 
összeállításáról, az anyagok feltöltéséről, a beérkező kérdések, észrevételek megválaszolásáról;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

h) egyetért azzal, hogy a Világtalálkozó helyszíne a  Millenáris Park legyen, valamint felhívja a  külgazdasági és 
külügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket a helyszín biztosítása érdekében;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

i) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítsen jelentést a Világtalálkozó operatív, logisztikai és 
költségvetéssel összefüggő feladatainak teljesítéséről;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2017. január 31.

j) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert a  Világtalálkozó megvalósításához kapcsolódó feladatok 
teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal
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 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. Hatályát veszti a  Nemzetközi Víz Konferencia (Budapesti Víz Világtalálkozó – Budapest Water Summit) szakmai 

koncepciójáról és költségvetéséről, valamint az  azzal összefüggő feladatokról szóló 1673/2012. (XII. 28.) 
Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1189/2016. (IV. 12.) Korm. határozata
a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról

A Kormány
 1. egyetért a kárpátaljai magyarságot érintő gazdaságfejlesztési stratégiával (a továbbiakban: Stratégia) és a Stratégia 

végrehajtásának időszakára készített akciótervben foglalt tervezett intézkedések támogatásával;
 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a külgazdasági ügyekért való felelőssége körében gondoskodjon 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel közösen a Stratégia megvalósításának koordinációjáról;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 
együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 
felelős kormánybiztos bevonásával, a nemzeti fejlesztési miniszter egyidejű tájékoztatása 
mellett

Határidő: folyamatos
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához 2016-ban 

2 milliárd forint, 2017-ben és 2018-ban a későbbiekben rögzítésre kerülő összegű költségvetési keret biztosításáról 
gondoskodjon, vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával
Határidő: 2016-ban a felmerülés ütemében 

a 2017. és 2018. évi központi költségvetés tervezése során
 4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel együttműködésben 

gondoskodjon a  3.  pont szerinti költségvetési támogatások kihelyezését biztosító intézményrendszer 
működtetéséről, valamint a 3. pont szerinti pénzügyi keret felhasználását felügyelő testület felállításáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzetgazdasági miniszter és a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak 
kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos bevonásával

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását szolgáló 

működési jellegű kiadásokhoz 2016-ban legfeljebb 150 millió forint, 2017 és 2018-ban évente legfeljebb 200 millió 
forint összegű forrás biztosításáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával
Határidő: 2016-ban azonnal 

a 2017. és 2018. évi központi költségvetés tervezése során
 6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  lebonyolító szerv igénybevétele lehetőségének 

biztosításáról és a Stratégia megvalósításához kapcsolódó lebonyolító szervi feladatok megvalósítására vonatkozó 
szerződést kösse meg;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 7. támogatja a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkéjének megemelését kárpátaljai 
vállalkozásoknak szóló, 20 milliárd forint összegű kedvezményes hitelkeret biztosítása céljából, valamint felhívja 
a nemzetgazdasági minisztert, hogy az ehhez szükséges költségvetési fedezetet biztosítsa.
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Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1190/2016. (IV. 12.) Korm. határozata
a 2014–2020-as programozási időszak keretében, a Nagyhódos–Nagypalád közúti határátkelőhely kiemelt 
beruházás megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról

A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Nagyhódos–Nagypalád (Velyka 
Palad) közúti határátkelőhely kiemelt beruházás megvalósításához a  2016. évben szükséges 41,4 millió Ft 
forrás biztosításáról a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet 
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport, 6. Beruházások 
kiemelt előirányzat javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1191/2016. (IV. 12.) Korm. határozata
az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről

A Kormány
 1. egyetért az  érdi multifunkcionális sportközpont megvalósítására kidolgozott és részére bemutatott koncepcióval 

(a továbbiakban: Beruházás);
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Beruházás 

megvalósításának támogatása érdekében elrendeli az 1. melléklet szerinti előirányzat-átcsoportosítás végrehajtását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok legyen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1191/2016. (IV. 12.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39
343839 17

K8 -3 287 000
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39

358506 41 K8
3 287 000

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39

343839 17 -3 287 000
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39

358506 41 3 287 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 287 000 3 287 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2 példány
1 példány

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államháztartási 
egyedi azonosító Fejezet

név
Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
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A Kormány 1192/2016. (IV. 12.) Korm. határozata
a Tolmács község külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté 
nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Tolmács község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás adatai 
szerint 0133/17 helyrajzi szám alatti földrészletet, valamint az  e  földrészletből a  telekalakítási eljárások jogerős 
befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1193/2016. (IV. 12.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési 
kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési 

kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás (a továbbiakban: Alapmegállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt az  Alapmegállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Alapmegállapodás szövegének végleges megállapításához 

szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Alapmegállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Alapmegállapodás 

szövegének végleges megállapítását követően annak törvényjavaslatként az Országgyűléshez történő benyújtását. 
A Kormány a törvényjavaslat előadójának az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1194/2016. (IV. 12.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, 
Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről 
szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Szlovák Köztársaság Kormánya között a  két ország közös államhatárán, 

Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a  csatlakozó utak megépítéséről szóló, 
Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés (a  továbbiakban: Kiegészítés) 
bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Kiegészítés bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
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 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Kiegészítés szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja a  Kiegészítés kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a  Kiegészítés szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

  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.
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