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III. Kormányrendeletek

A Kormány 286/2016. (IX. 22.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése a következő 
e) ponttal egészül ki:
(A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége keretében)
„e) ellátja – a  kormányzati nemzetközi humanitárius segítségnyújtás koordinációjáért és irányításáért való 
feladatkörében eljáró külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a  keresztény vallásuk miatt üldözöttek 
megsegítése érdekében végzett kutatási elemző, koordinációs és nemzetközi humanitárius feladatokat.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 287/2016. (IX. 22.) Korm. rendelete
egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) 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. §  Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 3/B. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„3/B.  § A Támogatáskezelő ellátja a  jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és a  miniszter által 
megjelölt vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, 
illetve más úton történő felhasználásának társadalompolitikai koordinációjával, előkészítésével, lebonyolításával  
– támogatói okirat kiadása, illetve támogatási szerződés megkötése útján – és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat, valamint – szükség szerint – közreműködik az  európai uniós forrásból támogatott fejlesztések 
tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelete
a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet,  
valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 1. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18a. méretarányos helyszínrajz: a  tárolás, felhasználás helyszínéről készített olyan méretarányos rajz, mely jól 
láthatóan tartalmazza a  jogszabályban megjelölt adatokat és megmutatja, hogy a  rajzon megjelölt egységnyi 
hosszúság a valóságban mekkora távolságnak felel meg,”

 (2) A Korm. rendelet 1. § 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„31. védőterület: a  pirotechnikus által, a  pirotechnikai termék működtetési és környezeti paramétereinek (kaliber, 
függőlegestől eltérő kilövési szög, talajszinttől mért kilövési magasság, minimum 5 km/óra szélsebesség) 
figyelembevételével meghatározott, a  pirotechnikai termék biztonsági távolsága által adott területnél nagyobb 
terület, amelyen belül a  pirotechnikai termék rendeltetésszerű működése balesetet, sérülést vagy kárt okozhat és 
amely nem lehet kisebb, mint a 11. § (6) bekezdése szerint meghatározott terület,”

2. §  A Korm. rendelet 18. alcíme a következő 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A. § (1) A bejelentésköteles pirotechnikai tevékenységet elektronikus úton, a jogosult hivatali kapuján keresztül 
kell bejelenteni.
(2) A  hatóság a  bejelentésköteles pirotechnikai tevékenységgel összefüggő ügyekben a  hivatalos iratokat 
elektronikusan kézbesíti.”

3. §  A Korm. rendelet 86. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az  engedélyező hatóság beszerzi az  építésügyi hatóság 
által a  (2)  bekezdés a)  pontjában szereplő létesítmény tekintetében kiadott engedélyét és azt az  eljárása során 
figyelembe veszi.”

4. §  A Korm. rendelet 88. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az  engedélyező hatóság beszerzi az  építésügyi hatóság 
által a  (2)  bekezdés a)  pontjában szereplő létesítmény tekintetében kiadott engedélyét és azt az  eljárása során 
figyelembe veszi.”

5. §  A Korm. rendelet 92. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az  engedélyező hatóság beszerzi az  építésügyi hatóság 
által a  (2)  bekezdés a)  pontjában szereplő létesítmény tekintetében kiadott engedélyét és azt az  eljárása során 
figyelembe veszi.”

6. §  A Korm. rendelet 93. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az  engedélyező hatóság beszerzi az  építésügyi hatóság 
által a  (2)  bekezdés a)  pontjában szereplő létesítmény tekintetében kiadott engedélyét és azt az  eljárása során 
figyelembe veszi.”
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7. §  A Korm. rendelet 94. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tilos a pirotechnikai termék postai szolgáltatás vagy csomagküldő kereskedelem keretében történő továbbítása, 
illetve értékesítése.”

8. §  A Korm. rendelet 95. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  94.  § (5)  bekezdése szerinti engedély alapján forgalmazott termékekről szóló kimutatást – minden év 
február 15-éig – a visszavonásig hatályos forgalmazási engedélyt kiadó hatóságnak kell megküldeni.
(2b) Az  engedélyező hatóság az  (1)  bekezdés f )  pontja szerinti kimutatást 30 napon belül tájékoztatás céljából 
megküldi a tűzvédelmi szakhatóság részére.”

9. §  A Korm rendelet 97. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem elbírálása során – ha a  tárolásra épületben kerül sor – az  engedélyező 
hatóság beszerzi az építésügyi hatóság által a (2) bekezdés b) pontjában szereplő létesítmény tekintetében kiadott 
engedélyét és azt az eljárása során figyelembe veszi.”

10. § (1) A Korm. rendelet 98. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  forgalmazó jól látható helyen, írásban tájékoztatja a  vásárlókat a  térítésmentes visszavétel lehetőségéről, 
amely tájékoztatásnak a visszavétel helyére és időpontjára, valamint a forgalmazó elérhetőségére is ki kell terjednie.”

 (2) A Korm. rendelet 98. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Egy telephelyen egy kézi és egy átmeneti tárolóhely, valamint az  év végi forgalmazás helyén egy ideiglenes 
tárolóhely létesíthető.”

11. § (1) A Korm. rendelet 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  felhasználási engedély iránti kérelmet a  felhasználás megkezdését megelőzően legalább tizennégy, de 
legfeljebb 30 nappal – a 3. melléklet 8. pontjában meghatározott tartalommal – kell benyújtani.”

 (2) A Korm. rendelet 99. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A felhasználás végrehajtását legfeljebb 2 óra időtartamban kell meghatározni.”

 (3) A Korm. rendelet 99. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvényben és 
az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, a felhasználási engedély benyújtására jogosult vállalkozás 
felelős pirotechnikusa – maximum 20 kg összes nettó hatóanyag-tartalomig – engedély nélkül, előzetes bejelentési 
kötelezettség mellett felhasználhatja.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti bejelentést – a  felhasználás megkezdését megelőzően legalább nyolc, de legfeljebb 
30 nappal – a  felhasználás helye szerint illetékes rendőrkapitányságon, az erre a célra rendszeresített elektronikus 
űrlap benyújtása útján a  3.  melléklet 9.  pontjában meghatározott tartalommal kell megtenni. A  bejelentéshez 
a (2) bekezdésben előírt mellékleteket is csatolni kell.”

12. §  A Korm. rendelet 102. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A felhasználási engedéllyel rendelkező, valamint a 99. § (6) bekezdés alapján bejelentést tevő vállalkozás]
„b) a  tűzijáték végrehajtásáról, a  fel nem használt termékekről nyolc napon belül írásban, bejelentés esetében 
elektronikus úton tájékoztatja az engedélyező hatóságot,”

13. §  A Korm. rendelet 105. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  bejelentés elbírálása során az  engedélyező hatóság beszerzi a  tárolási engedélyt és azt az  eljárása során 
figyelembe veszi.”

14. §  A Korm. rendelet
a) 86.  § (1)  bekezdésében, 88.  § (1)  bekezdésében, 92.  § (1)  bekezdésében, 93.  § (1)  bekezdésében, 96.  § 

(1)  bekezdésében, 97.  § (1)  bekezdésében és 105.  § (2)  bekezdésében a „formanyomtatványon” szövegrész 
helyébe a „tartalommal”, valamint

b) 99. § (7) bekezdésében az „a bejelentés” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdés szerinti bejelentés”
szöveg lép.
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15. §  A Korm. rendelet 30. alcíme a következő 114/A. §-sal egészül ki:
„114/A.  § A  polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint 
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőzően 
az  átmeneti és kézi tárolóhelyekre kiadott tárolási engedélyeket, ha azok nem felelnek meg e  rendelet Módr.-tel 
megállapított követelményeinek, a hatóság a Módr. hatálybalépését követő hat hónap elteltével vonhatja vissza.”

16. § (1) A Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
14/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  Kormány a  pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló első- és másodfokú eljárásban, 
a  4.  mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben, a  4.  mellékletben meghatározott 
hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. A  pirotechnikai termék felhasználásának, forgalmazásának és tárolásának 
engedélyezési eljárásában a szakhatósági állásfoglalást nyolc napon belül kell kiadni.
(6) A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban a 4. mellékletben meghatározott szakhatóság 
a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet részére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a pirotechnikai 
tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban akkor használható fel, ha a gazdálkodó szervezet a pirotechnikai 
tevékenység engedélyezése iránti kérelmét az  előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő tizenhat napon 
belül benyújtja. A  szakhatóság az  előzetes szakhatósági állásfoglalás egy példányát – tárolási és felhasználási 
tevékenység esetén – a  jóváhagyott helyszínrajzzal tájékoztatás céljából továbbítja az  illetékes engedélyező 
hatóságnak.”

3. Záró rendelkezések

18. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

1. A pirotechnikai termék gyártásához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A

1. A kérelmet benyújtó vállalkozás neve

2. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó

a) neve

b) születési neve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési neve

3. A gyártás és a pirotechnikai termékek, illetve robbanóanyagok tárolásának helye (település, 
utca, házszám vagy helyrajzi szám)

4. Az építésügyi hatósági engedély száma

5. Gyártani kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód)

6. Kísérleti-ellenőrző vizsgálat, illetve bemutató terület címe (kilövőtér vagy laboratórium 
megjelölése)

7. Az objektum tervezett őrzésvédelmi intézkedései

8. A gyártásért felelős pirotechnikus adatai

a) Név (születési név)

b) Születési hely, idő

c) Anyja neve

d) Állandó lakóhely

e) Állampolgárság

f ) Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma

g) Pirotechnikai végzettség megnevezése

h) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

i) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje

9. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.

10. Benyújtás dátuma

11. A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

2. A pirotechnikai termék megsemmisítéséhez szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A

1. A kérelmet benyújtó vállalkozás neve

2. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó

a) neve

b) születési neve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési neve

3. A megsemmisítési tevékenység folytatásának helye, címe

4. Az építésügyi hatósági engedély száma

5. A pirotechnikai termékek, illetve robbanóanyagok tárolásának helye (település, utca, 
házszám vagy helyrajzi szám)

6. Megsemmisíteni kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód)

7. Az objektum tervezett őrzésvédelmi intézkedései
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8. A megsemmisítésért felelős pirotechnikus adatai

a) Név (születési név)

b) Születési hely, idő

c) Anyja neve

d) Állandó lakóhely

e) Állampolgárság

f ) Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma

g) Pirotechnikai végzettség megnevezése

h) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

i) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje

9. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.

10. Benyújtás dátuma

11. A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

3. A pirotechnikai termék önálló vizsgálatához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A

1. A kérelmet benyújtó vállalkozás neve

2. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó

a) neve

b) születési neve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési neve

3. Vizsgálati tevékenység folytatásának helye, címe (kilövőtér, laboratórium megjelölése)

4. A pirotechnikai termékek tárolásának helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)

5. Az építésügyi hatósági engedély száma

6. Vizsgálni kívánt pirotechnikai termékek (osztály)

7. Az objektum tervezett őrzésvédelmi intézkedései

8. A vizsgálatért felelős pirotechnikus adatai

a) Név (születési név)

b) Születési hely, idő

c) Anyja neve

d) Állandó lakóhely

e) Állampolgárság

f ) Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma

g) Pirotechnikai végzettség megnevezése

h) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

i) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje

9. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.

10. Benyújtás dátuma

11. A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása
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4. A pirotechnikai termék forgalmazásához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A

1. A kérelmet benyújtó vállalkozás neve

2. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó

a) neve

b) születési neve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési neve

3. A forgalmazás

a) pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)

b) időtartama

4. A pirotechnikai termékek tárolásának helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)

5. Tárolási engedély száma

6. Forgalmazni kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód)

7. Tervezett biztonsági intézkedések

8. Forgalmazásért felelős pirotechnikus(ok) adatai

a) Név (születési név)

b) Születési hely, idő

c) Anyja neve

d) Állandó lakóhely

e) Állampolgárság

f ) Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma

g) Pirotechnikai végzettség megnevezése

h) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

i) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje

9. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.

10. Benyújtás dátuma

11. A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

5. A pirotechnikai termék forgalmazásához szükséges bejelentés kötelező tartalmi elemei

A

1. A bejelentést tevő vállalkozás neve

2. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó

a) neve

b) születési neve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési neve

3. A forgalmazás

a) pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)

b) időtartama

4. A pirotechnikai termékek tárolásának helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)

5. Tárolási engedély száma

6. Forgalmazni kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód)

7. Tervezett biztonsági intézkedések
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8. Forgalmazásért felelős pirotechnikus(ok) adatai

a) Név (születési név)

b) Születési hely, idő

c) Anyja neve

d) Állandó lakóhely

e) Állampolgárság

f ) Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma

g) Pirotechnikai végzettség megnevezése

h) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

i) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje

9. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.

10. Benyújtás dátuma

11. A bejelentést tevő cégszerű aláírása

6. A pirotechnikai termék kiállításához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A

1. A kiállítást végző vállalkozás neve

2. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó

a) neve

b) születési neve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési neve

3. A kiállítás

a) pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)

b) időtartama

4. Kiállításra tervezett pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód)

a) megnevezés, kaliber

b) osztály

c) mennyiség

d) összegzett nettó hatóanyag-tartalom

5. Tervezett biztonsági intézkedések

6. Felelős pirotechnikus adatai

a) Név (születési név)

b) Születési hely, idő

c) Anyja neve

d) Állandó lakóhely

e) Állampolgárság

f ) Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma

g) Pirotechnikai végzettség megnevezése

h) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

i) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje

7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.

8. Benyújtás dátuma

9. A kiállítást végző cégszerű aláírása
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7. A pirotechnikai termék tárolásához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A

1. A kérelmet benyújtó vállalkozás neve

2. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó

a) neve

b) születési neve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési neve

3. A tárolásra szolgáló létesítmény pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)

a) A tárolóhely típusa (raktárépület, raktárhelyiség, kézi tároló, ideiglenes tárolóhely)

b) Hol történik a tárolás (épületben vagy konténerben)

c) Épületben lévő tároló esetén az építésügyi hatósági engedély száma

d) Ideiglenes tárolóhely esetén a tárolás időtartama

4. Tárolni kívánt pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód)

a) megnevezés, kaliber

b) osztály

c) mennyiség

d) összegzett nettó hatóanyag-tartalom

5. A kérelmet benyújtó által meghatározott tárolási norma

6. Tervezett biztonsági intézkedések

7. A tárolásért felelős pirotechnikus adatai

a) Név (születési név)

b) Születési hely, idő

c) Anyja neve

d) Állandó lakóhely

e) Állampolgárság

f ) Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma

g) Pirotechnikai végzettség megnevezése

h) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

i) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje

8. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.

9. Benyújtás dátuma

10. A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

8. A pirotechnikai termék felhasználásához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A

1. A kérelmet benyújtó vállalkozás neve

2. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó

a) neve

b) születési neve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési neve

3. A felhasználás

a) helyszíne

b) ideje (év, hónap, nap, óra között)

c) Tűzijáték várható időtartama (perc)
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4. Rendezvény jellege

5. Felhasználásért felelős pirotechnikus adatai

a) Név (születési név)

b) Születési hely, idő

c) Anyja neve

d) Állandó lakóhely

e) Állampolgárság

f ) Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma

g) Pirotechnikai végzettség megnevezése

h) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

i) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje

6. A pirotechnikai termékek szerelésében, működtetésében közreműködő nagykorú 
személyek (segítők)

a) Név (születési név)

b) Születési hely, idő

c) Anyja neve

d) Állandó lakóhely

e) Állampolgárság

f ) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

g) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje

7. A helyszínre szállítás

a) módja (gépjármű típusa, rendszáma)

b) a szállítás kiinduló és célállomása

ba) útvonala

bb) a tervezett indulási és érkezési idő

8. Tervezett biztonsági intézkedések

9. Felhasználásra kerülő pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód)

a) megnevezés, kaliber

b) osztály

c) mennyiség

d) összegzett nettó hatóanyag-tartalom

10. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok 
a valóságnak megfelelnek.

11. Benyújtás dátuma

12. A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

9. A pirotechnikai termék felhasználásához szükséges bejelentés kötelező tartalmi elemei

A

1. A bejelentést tevő vállalkozás neve

2. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó

a) neve

b) születési neve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési neve
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3. A felhasználás

a) helyszíne

b) ideje (év, hónap, nap, óra között)

c) tűzijáték várható időtartama (perc)

4. Rendezvény jellege

5. Felhasználásért felelős pirotechnikus adatai

a) Név (születési név)

b) Születési hely, idő

c) Anyja neve

d) Állandó lakóhely

e) Állampolgárság

f ) Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma

g) Pirotechnikai végzettség megnevezése

h) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

i) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje

6. Felhasználásra kerülő pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód)

a) megnevezés, kaliber

b) osztály (csak 1., 2. és 3. lehet)

c) mennyiség

d) összegzett nettó hatóanyag-tartalom

7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.

8. Benyújtás dátuma

9. A bejelentést tevő cégszerű aláírása
”

2. melléklet a 288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 4. melléklet 3.19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.19. A telepítés során
3.19.1. a pirotechnikai termékek szerelésében közreműködhet nagykorú személy (segítő), aki
3.19.1.1. ha pirotechnikai végzettséggel rendelkezik, a  küldeménydarab (külső, illetve belső csomagolóeszköz) 
megbontását, az előkészítő szerelést, telepítést, élesítést, indítást is végezheti,
3.19.1.2. ha pirotechnikai végzettséggel nem rendelkezik, kizárólag olyan (segéd)eszközök mozgatását, szerelését 
végezheti, melyek nem tartalmaznak csomagolástól megfosztott pirotechnikai terméket;
3.19.2. a  pirotechnikai terméket – a  termékre vonatkozó használati és kezelési útmutató vagy műszaki leírás 
figyelembevételével – elmozdulás-mentesen kell rögzíteni;
3.19.3. az elektromos indítás esetében csak a  telepítést követően szabad az  indító vezetéket kiépíteni. Ha a  töltés 
a helyszínen történik, a 3.1–3.9. pontban foglaltak szerint el kell végezni az élesítést és a töltést, majd ezt követően 
kell az  indító vezetéket kihúzni vagy a  tűzi késleltető rendszert kiépíteni. Nagy kiterjedésű telepítésnél időben 
párhuzamosan is történhet a telepítés, a vezetékezés és a késleltető rendszer kiépítése.”
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A Kormány 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelete
az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés d) pontjában, valamint a vízitársulatokról szóló 
2009. évi CXLIV. törvény 61/A. §-ában,
a 2. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
22. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A.  § a)  pont 
ad) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A vízgazdálkodási társulatok
a) vízitársulat esetében a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvényben (a továbbiakban: Vttv.) meghatározott 
közfeladataikat a Vttv.-ben, e rendeletben és az alapszabályukban,
b) víziközmű-társulat esetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a  továbbiakban: törvény) 
meghatározott közfeladataikat a törvényben, e rendeletben és az alapszabályukban
foglaltak szerint látják el.
(2) Egy érdekeltségi területen az  adott közfeladat ellátására csak egy vízitársulat és egy vízközmű-társulat 
(a továbbiakban a vízitársulat és a víziközmű-társulat együtt: társulat) működhet.”

2. § (1) Az R1. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A társulati közfeladattal érintett működési terület meghatározásához a szervezőbizottságnak be kell szereznie 
a tervezett működési területtel érintett vízügyi igazgatási szerv, továbbá
a) vízitársulat esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv,
b) víziközmű-társulat esetén az önkormányzat jegyzőjének
javaslatát, amelyeket a helyszínrajz elkészítésénél figyelembe kell venni.”

 (2) Az R1. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A szervezőbizottság vízitársulat esetén legalább hét tagból áll és tagjai a (2) bekezdés szerinti szervek, valamint 
a vízitársulatok érdekképviseleti szervezetének képviselője.”

 (3) Az R1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szervezőbizottság létrejön, ha kimondja megalakulását, tagjai maguk közül megválasztják annak elnökét és 
megállapítják a szervezőbizottság működési rendjét.”

3. §  Az R1. 3. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A szervezőbizottság feladata a  társulat megalakulásához szükséges vízgazdálkodási érdekeltségi és ezzel összefüggő 
egyéb feltételek vizsgálata és meghatározása, így különösen)
„f ) vízitársulat esetén a szándéknyilatkozatok és a küldöttjelöltek nyilvántartásba vétele.”

4. §  Az R1. 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szervezőbizottság az alakuló közgyűlést akkor hívja össze, ha
a) a  3.  § szerint meghatározott területen, az  érdekeltek érdekeltségi egység aránya szerint számított többsége 
előzetes szándéknyilatkozat aláírásával tanúsítja, hogy a  vízgazdálkodási közfeladatot társulat útján kívánja 
megvalósítani;
b) rendelkezésre állnak azok az okiratok, amelyek a társulat megalakulásához szükségesek;
c) vízitársulat esetén a területi egységekben a küldöttjelölteket megválasztották.”
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5. §  Az R1. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Vízitársulat esetén a (2) bekezdés szerinti meghatalmazásban fel kell tüntetni a képviselt érdekeltnek a Vttv. 8. § 
(1) bekezdése szerinti adatait.”

6. §  Az R1. a 6. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A vízitársulat megalakulására vonatkozó külön rendelkezések
6/A.  § Az  alakuló vízitársulat szervezőbizottsága a  területi egységekben megtartásra kerülő küldöttjelöltet állító 
fórumon – a  területi egységek ingatlantulajdonosai vagy használói javaslatára – a  települési önkormányzatok, 
mezőgazdasági termelő gazdasági szervezetek, a  mezőgazdasági magántermelők és egyéb szervezetek jelöltjeit 
veheti fel a jelöltlistára. A területi egységek jelöltjeinek összetételét és számát az alapszabályban kell rögzíteni.
6/B.  § (1) A  vízitársulat megalakul, ha a  működési területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az  ingatlant 
egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyeknek, a  Pp. szerinti jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezeteknek (a  továbbiakban: érdekelteknek) az  érdekeltségi egység aránya szerint számított több mint 
kétharmada az alakuló közgyűlésen
a) kimondja megalakulását;
b) elfogadja a vízitársulat alapszabályát;
c) megválasztja a vízitársulat vezető testületi szerveit és tisztségviselőit;
d) megválasztja a küldötteket.
(2) A küldötteket az alakuló közgyűlés határozatlan időre választja.
(3) A küldöttet az általa képviselt területi egységek tagjai több mint felének javaslatára a küldöttgyűlés felmenti.
(4) Ha a  küldött mandátuma bármely okból megszűnik, helyette az  adott területi egység tagjai új küldöttet 
választanak.
(5) Az  alakuló közgyűlést a  szervezőbizottság elnöke vezeti. Jelenléti ívet kell vezetni, és jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek tartalmaznia kell különösen
a) az alakuló közgyűlés helyét és idejét;
b) a jelenlevő és a képviselt érdekeltek számát, az érdekeltség jogcímét, mértékét és arányát;
c) a  gyűlésen hozott határozatokat annak megjelölésével, hogy azokat a  megjelent (képviselt) érdekeltek milyen 
arányban szavazták meg;
d) a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők nevét.
(6) A  határozatképességet igazoló iratokat a  jegyzőkönyvhöz mellékelni kell, ideértve az  érdekeltek képviseletére 
adott meghatalmazásokat is.
(7) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül az alakuló közgyűlés által megválasztott két hitelesítőnek is alá kell 
írnia. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.
(8) A vízitársulat megalakulásával az érdekeltek tagokká válnak.
6/C.  § (1) A  vízitársulat alapítását az  alapszabály elfogadásától számított harminc napon belül az  intézőbizottság 
elnökének be kell jelentenie az illetékes cégbíróságnál.
(2) A vízitársulat a cégjegyzékbe való bejegyzésével a bejegyzés napján jön létre. Működését, tevékenységét csak 
jogerős cégbejegyzést követően kezdheti meg.
(3) A vízitársulat jogerős cégbejegyzéséig az alapszabály érvénytelenségére a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell alkalmazni. A  jogerős cégbejegyzés után az  alapszabály megtámadására nincs mód, és az  alapszabály 
semmisségét csak a következő okokból lehet megállapítani:
a) az  alapszabály ügyvédi vagy az  alapító jogtanácsosa általi ellenjegyzésére vagy közjegyzői okiratba foglalására 
nem került sor;
b) az  alapszabály nem tartalmazza a  vízitársulat nevét, főtevékenységét, jegyzett tőkéjét, a  vízitársulat működési 
területét, a társulati művek megnevezését;
c) a vízitársulat tevékenységi köre jogszabályba ütközik;
d) a vízitársulat alapításában részt vevő valamennyi tag cselekvőképtelen volt, vagy a vízitársulat alakuló gyűlésén 
az összes érdekelt érdekeltségi egység szerint számított több mint kétharmadának igen szavazata hiányzott.
(4) Ha a  bíróság a  (3)  bekezdés alapján az  alapszabály érvénytelenségét megállapítja, felhívja a  vízitársulat tagjait 
az  érvénytelenség kiküszöbölésére. Ha erre nincs mód, a  bíróság az  alapszabályt a  határozatában megjelölt 
időpontig hatályossá nyilvánítja, és szükség esetén felhívja a  cégbíróságot törvényességi felügyeleti eljárás 
lefolytatására.
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(5) A  jogerős cégbejegyzést követően az  alapszabály érvénytelenségének megállapítása nem érinti azon 
kötelezettségek fennállását, amelyek a  vízitársulat terhére vagy javára az  érvénytelenség megállapításáig 
keletkeztek.
(6) Ha a  cégbíróság a  vízitársulat bejegyzését megtagadta, a  vízitársulat tevékenységét a  jogerős határozat 
kézhezvétele után meg kell szüntetni. Az  alakuló gyűléstől a  tevékenység megszüntetéséig terjedő időszakra 
vonatkozóan a  tagok kötelesek egymással elszámolni. Az  új vízitársulat megalakulásig a  társulati művek 
működtetéséről a vízügyi igazgatási szerv gondoskodik.
6/D. § A vízitársulatra, valamint a vízitársulat tagjaira, vezető tisztségviselőire vonatkozó, a cégnyilvántartás részét 
képező jogok, tények és adatok nyilvánosak.”

7. §  Az R1. a 11. §-t követően következő alcímmel egészül ki:
„A vízitársulathoz történő csatlakozásra vonatkozó külön rendelkezések
11/A.  § (1) Vízitársulathoz történő csatlakozáskor a  vízitársulat működési területe azon területtel bővül, amelyen 
az  érdekeltek több mint kétharmada az  alakulás szabályai szerinti szándéknyilatkozatban nyilvánítja ki, hogy 
az  adott vízitársulat tagja kíván lenni. A  csatlakozásról a  vízitársulat küldöttgyűlése az  alapszabály egyidejű 
módosításával határoz.
(2) Ha új ingatlantulajdonos lép be a már működő vízitársulatba, a vízitársulat működési területe a belépő tag által 
képviselt területtel bővül ki.
(3) A működési terület kibővítésénél a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv véleményét figyelembe kell 
venni. A belépésről a vízitársulat küldöttgyűlése az alapszabály egyidejű módosításával határoz.”

8. §  Az R1. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Az e  rendeletben nem szabályozott kérdésekben, a  vízitársulatok átalakulása, egyesülése és szétválása 
során a  számvitelről szóló törvénynek a  gazdasági társaságok átalakulására, egyesülésére, szétválására irányadó 
rendelkezéseit, valamint azzal összhangban az  egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

9. §  Az R1. a 16/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A vízitársulat egyesülésére, szétválására, megszűnésére vonatkozó külön rendelkezések
16/B. § (1) A tisztségviselők elkészítik az egyesülő vízitársulatok vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, 
a jogutód vízitársulat (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, a jogutód vízitársulat alapszabály-
tervezetét, meghatározzák az új működési területet.
(2) Az egyesüléssel létrejövő vízitársulat az átalakult vízitársulat általános jogutódja. A  jogutód vízitársulatot illetik 
meg a  jogelőd társulatok jogai, és terhelik a  jogelőd vízitársulatok kötelezettségei, ideértve a  munkavállalókkal 
kötött kollektív szerződésben foglalt kötelezettségeket is.
(3) Az egyesülés elhatározásáról tájékoztatni kell a vízitársulatnál működő munkavállalói érdekképviseleti szerveket.
16/C.  § (1) A  vízitársulat az  egyesülés elhatározásáról szóló küldöttgyűlést követő nyolc napon belül köteles erről 
a Cégközlönyben közleményt közzétenni.
(2) A közleménynek tartalmaznia kell:
a) az egyesülő vízitársulatok cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;
b) a létrejövő vízitársulat cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;
c) a létrejövő vízitársulat megalakulásának napját;
d) az egyesülő és a létrejövő vízitársulat vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatait, így különösen a jegyzett 
tőke és a vízitársulati művek értékének összegét, valamint a mérlegfőösszeget;
e) a létrejövő vízitársulat főtevékenységét; valamint
f ) a hitelezőknek szóló felhívást.
16/D. § (1) Az egyesülés az egyesülő vízitársulatokkal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.
(2) Azok a  hitelezők, akiknek az  átalakuló vízitársulattal szemben fennálló, le nem járt követelései az  átalakulással 
hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az  átalakuló vízitársulattól a  döntés 
második közzétételét követő harminc napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek.
16/E.  § (1) A  vízitársulat küldöttgyűlése előzetesen elkészített vagyonmérleg alapján elhatározhatja a  vízitársulat-
szétválást több vízitársulatra. Szétválás esetén a szétváló vízitársulat megszűnik, és vagyona a szétválással létrejövő 
vízitársulatokra mint jogutódokra száll át. A vízitársulat jogai és kötelezettségei a jogutód vízitársulatokra szállnak át.
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(2) A szétválás tervezetét a tisztségviselők készítik el. Ebben meg kell határozni
a) a  szétváló vízitársulat cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát és a  létrejövő vízitársulatok cégnevét és 
székhelyét;
b) a szétválás módját (különválás, kiválás);
c) a  vagyonmegosztási javaslatot, vagyis a  szétváló vízitársulat vagyonának a  jogutódok közti megosztásának 
tervezett arányát;
d) az egyes jogosítványok és kötelezettségek, valamint a  folyamatban lévő peres és nem peres ügyek és hatósági 
eljárások tekintetében a jogutód nevesítését;
e) kiválás esetében a  fennmaradó vízitársulat alapszabályában a  szükséges módosítások tervezetét, valamint 
a kiválással létrejövő vízitársulat alapszabályának tervezetét;
f ) különválás esetében a létrejövő új vízitársulatok alapszabályának tervezetét;
g) mindazt, amit a szétváló vízitársulat küldöttgyűlése szükségesnek tart.
(3) A  vezető tisztségviselők a  szétváló vízitársulat és a  szétválás utáni valamennyi jogutód tekintetében elkészítik 
a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket.
16/F. § (1) A 16/E. § (2) bekezdésében meghatározott tervezetek és okiratok javaslatainak elfogadásáról a szétváló 
vízitársulat küldöttgyűlése dönt, egyúttal megbízza a  társaság tisztségviselőit, hogy a  jogutódok alapszabályának 
(alapszabály-módosításának) tervezetét a szükséghez képest dolgozzák át.
(2) A  szétválás elhatározásáról szóló küldöttgyűlési döntést követő tizenöt napon belül a  szétváló vízitársulatnál 
működő munkavállalói érdekképviseleti szerveket értesíteni kell.
(3) A  szétválás elhatározását tartalmazó közleményt a  szétváló vízitársulat a  küldöttgyűlési döntést követő nyolc 
napon belül köteles a Cégközlönyben közzétenni.
(4) A szétválásról szóló közleményben a meg kell jelölni
a) a szétváló vízitársulat cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;
b) a létrejövő vízitársulat megalakulásának napját;
c) az  átalakuló és a  létrejövő vízitársulatok vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatait, így különösen 
a jegyzett tőke és a társulati művek értékének összegét, valamint a mérlegfőösszeget;
d) a létrejövő vízitársulat főtevékenységét;
e) a  hitelezőknek szóló felhívást, valamint azt, hogy a  hirdetményi határidő alatt hol kaphatnak tájékoztatást 
a hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről;
f ) a szétválás módját (különválás, kiválás);
g) a  szétváló vízitársulatot megillető jogok és terhelő kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás 
legfontosabb rendelkezéseit, különösen a vagyonmegosztás arányát.
16/G. § (1) A szétváló vízitársulat jogutódai a szétváló vízitársulatnak a szétválás előtt keletkezett kötelezettségeiért 
a szétválásról szóló küldöttgyűlési határozat rendelkezése szerint felelnek. A szétváló vízitársulat vagyonmegosztás 
előtt szerzett jogainak érvényesítésére a szétválás után az a jogutód jogosult, amelyhez az adott jogot a szétválásról 
szóló küldöttgyűlési határozat telepítette.
(2) Ha valamely vagyontárgyról vagy igényről a  szétválásról szóló küldöttgyűlési határozatban nem rendelkeztek, 
vagy az  csak utóbb vált ismertté, a  vagyontárgy, igény vagy annak ellenértéke (érvényesítési joga) valamennyi 
jogutód vízitársulatot a vagyonmegosztás arányában illeti meg.
(3) Ha a  kötelezettségről a  szétválásról szóló küldöttgyűlési határozatban nem rendelkeztek, vagy az  csak 
a megállapodást követően válik ismertté, a jogutód szervezetek (ideértve a szétválás után megmaradó vízitársulatot 
is) felelőssége egyetemleges.
(4) A  szétválásról szóló küldöttgyűlési határozatban nevesített követelést elsősorban azzal a  jogutóddal 
szemben kell érvényesíteni, amelyhez az  adott kötelezettséget a  szétválásról szóló küldöttgyűlési határozat 
a vagyonmegosztás folytán telepítette.
16/H.  § (1) Kiválás esetében az  a  vízitársulat, amelyből a  kiválás történik, alapszabályának módosítását követően 
változatlan formában működik tovább, a  kivált tagok részvételével és a  vízitársulati vagyon egy részének 
felhasználásával pedig új vízitársulat vagy vízitársulatok az alakulás szabályai szerint jönnek létre.
(2) Kiválásra sor kerülhet úgy is, hogy a vízitársulattól megváló tagok a vízitársulati vagyon egy részével más, már 
működő vízitársulathoz, mint átvevő vízitársulathoz csatlakoznak. A  kiválásról szóló küldöttgyűlési határozat 
megalkotásában ilyenkor az átvevő vízitársulat is részt vesz.
(3) A  vízitársulatból kiválni szándékozó területrészen a  vízitársulati tagok több mint kétharmada javaslatára 
a  kiválásról döntő küldöttgyűlés megtartása előtt a  kiváló területrészre az  alakulás szabályát kell megfelelően 
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alkalmazni, a kiválást elhatározó területrész vízitársulati tagjai többségének szándéknyilatkozatát a kiválásról döntő 
küldöttgyűlés megtartása előtt be kell szerezni az új vízitársulat megalakulására vonatkozóan.
16/I. § A vízitársulat más gazdálkodó szervezetté nem alakulhat át.
16/J. § (1) A vízitársulat jogutód nélkül megszűnik, ha
a) elhatározza a jogutód nélküli megszűnését (feloszlását);
b) a vízitársulatot a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
c) a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését.
(2) A  vízitársulat megszűnését követően az  új vízitársulat megalakulásig a  vízitársulat elkülönített vagyonát 
a társulati mű fekvése szerinti vízügyi igazgatási szerv felelős őrzésbe veszi át, és gondoskodik a vízitársulati művek 
működtetéséről. A  vízügyi igazgatási szerv a  megszűnt vízitársulat működési területén megalakuló új vízitársulat 
részére az elkülönített vagyont térítésmentesen, területarányosan adja át a közfeladat ellátási kötelezettségével.”

10. §  Az R1.
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „szervezőbizottságot (a  továbbiakban: bizottság)” szövegrész helyébe 

a „szervezőbizottságot”,
b) 2. § (3) bekezdésében a „bizottság” szövegrész helyébe a „szervezőbizottság”
szöveg lép.

2. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet módosítása

11. §  A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 15.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  környezetvédelmi hatóságnál, a  vízügyi hatóságnál és a  VIZIG-en állandó ügyeletet kell tartani. 
A környezetkárosodással kapcsolatos bejelentésről a (2) bekezdés szerinti szervek egymást azonnal értesítik.”

3. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a) 16/B. § (2) bekezdésében az „illetékes népegészségügyi szerv”,
b) 16/B. (2), (3) és (5)  bekezdésében a  „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal”
szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatala” szöveg lép.

4. A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A  vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 4.  § e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során)
„e) közreműködik a  vízpolitika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a  továbbiakban: VKI) végrehajtásához kapcsolódó – kiemelten 
a  felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben és a  felszín alatti vizek védelméről 
szóló kormányrendeletben meghatározott – vízvédelmi vonatkozású feladatokban,”

 (2) Az R2. 4. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során)
„h) szakterülete vonatkozásában közreműködik az  országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 
Espooban (Finnország) 1991. február 26. napján aláírt egyezmény (a  továbbiakban: Espoo-i Egyezmény), valamint 
az  egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 
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2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a  továbbiakban: hatásvizsgálati irányelv) szerinti nemzetközi 
eljárásokban,”

 (3) Az R2. 4. §-a a következő s)–w) pontokkal egészül ki:
(Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során)
„s) a  Kvt. 101., 102., 102/A., 102/B., és 102/C.  §-ában rögzített környezetért való jogi felelősségi szabályokra 
(a  továbbiakban: Kvt. felelősségi szabályai) tekintettel ellátja a  környezeti károk megelőzése és felszámolása 
tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 
(a továbbiakban: felelősségi irányelv) végrehajtását szolgáló, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott vízminőség-védelmi kárelhárítási feladatokat,
t) a Kvt. felelősségi szabályaira tekintettel közreműködik a felelősségi irányelv végrehajtásához kapcsolódó, a felszíni 
vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben és a  felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendeletben meghatározott vízvédelmi feladatokban,
u) folyamatosan működő ügyeleti szolgálat fenntartása mellett irányítja a  vízügyi igazgatóságok vízminőség-
védelmi kárelhárítási tevékenységét és szükség esetén intézkedik más vízügyi igazgatóság erőforrásainak 
igénybevételére,
v) közreműködik a  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által az  ásványi nyersanyag és a  geotermikus energia 
természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló kormányrendelet 
szerinti vizsgálat lefolytatásában és a jelentés elkészítésében,
w) tevékenységéről évente átfogó jelentést készít a vízvédelemért felelős miniszter számára.”

14. § (1) Az R2. 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vízügyi igazgatóság)
„c) közreműködik a VKI végrehajtásához kapcsolódó – kiemelten a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
szóló kormányrendeletben és a  felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott – 
vízvédelmi feladatokban,”

 (2) Az R2. 5. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vízügyi igazgatóság)
„e) szakterülete vonatkozásában közreműködik az  Espoo-i Egyezmény és a  hatásvizsgálati irányelv szerinti 
nemzetközi eljárásokban,”

 (3) Az R2. 5. §-a a következő m) és n) pontokkal egészül ki:
(A vízügyi igazgatóság)
„m) a  Kvt. felelősségi szabályaira tekintettel ellátja a  felelősségi irányelv végrehajtását szolgáló, 
a  környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott 
vízminőség-védelmi kárelhárítási feladatokat,
n) a Kvt. felelősségi szabályaira tekintettel közreműködik a felelősségi irányelv végrehajtásához kapcsolódó, a felszíni 
vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben és a  felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendeletben meghatározott vízvédelmi feladatokban.”

15. § (1) Az R2. 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A BM OKF)
„b) a  miniszter kijelölése alapján közreműködik a  két- és többoldalú nemzetközi együttműködések, különösen 
a  Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló 1994. június 29-én, Szófiában 
létrehozott Egyezmény és egyéb vízvédelmet érintő nemzetközi feladatok végrehajtásában,”

 (2) Az R2. 6. §-a a következő j)–n) pontokkal egészül ki:
(A BM OKF)
„j) ellátja a VKI végrehajtásához kapcsolódó vízvédelmi vonatkozású feladatokat,
k) szakterülete vonatkozásában közreműködik az  Espoo-i Egyezmény és a  hatásvizsgálati irányelv szerinti 
nemzetközi eljárásokban,
l) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását,
m) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket,
n) tevékenységéről évente átfogó jelentést készít a vízvédelemért felelős miniszter számára.”
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16. §  Az R2. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A BM OKF – a  katasztrófavédelmi igazgatóság középirányító szerveként – a  vízminőség-védelmi, kármegelőzési és 
kárelhárítási feladatok ellátása tekintetében koordinálja)
„a) a  Kvt.-ben és a  vízvédelmet érintő jogszabályokban – kiemelten a  felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól szóló kormányrendeletben, a  felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben és 
a  környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben – meghatározott 
feladatok végrehajtását, továbbá”

17. §  Az R2. 8. §-a a következő i)–k) pontokkal egészül ki:
(A katasztrófavédelmi igazgatóság)
„i) ellátja a VKI végrehajtásához kapcsolódó vízvédelmi vonatkozású feladatokat,
j) szakterülete vonatkozásában közreműködik az Espoo-i Egyezmény és a hatásvizsgálati irányelv szerinti nemzetközi 
eljárásokban,
k) közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések vízvédelmi feladatainak végrehajtásában.”

18. §  Az R2. 12. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a  környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a  környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 
2004/35/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

5. Záró rendelkezések

19. §  Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.

20. §  E rendelet 4. alcíme
a) a  vízpolitika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
b) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 

2004/35/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelete
a Hatvan városban megvalósuló 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) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) 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 Hatvan közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 143. szám 69995

nyilvántartás szerinti 0331/13, 0331/14, 0331/15, 0331/24, 0331/26, 0331/27, 0331/28, 0331/29, 0331/30, 0331/31, 
0331/32, 0331/33, 0331/34, 0331/35, 0331/42, 0331/47, 0331/65 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, 
illetve ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken 
megvalósításra kerülő – az ipari park kialakításával kapcsolatos – beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, 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 ügyekben 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 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A Hatvanban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági üggyé nyilvánított 
eljárások

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. földmérési hatósági eljárások,
11. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. bányahatósági engedélyezési eljárások,
14. tűzvédelmi hatósági eljárások,
15. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
16. közegészségügyi hatósági eljárások,
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17. területrendezési hatósági eljárások,
18. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
19. azok, az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelete
a Páty községben megvalósuló 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) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) 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 Páty belterület 4602, 4603, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4612, 4613, 4614, 
4615, 4616 és 4617, illetve a  Páty külterület 0177/5 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken, illetve ezen 
földrészletekből a  telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra 
kerülő – az ipari park kialakításával kapcsolatos – beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, 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 Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben 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
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1. melléklet a 291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A Pátyon megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági üggyé nyilvánított eljárások

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások, 
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. földmérési hatósági eljárások,
11. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. bányahatósági engedélyezési eljárások,
14. tűzvédelmi hatósági eljárások,
15. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
16. közegészségügyi hatósági eljárások,
17. területrendezési hatósági eljárások,
18. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
19. azok, az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 320/2016. (IX. 22.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –
jelentős tudományos és oktatói munkája, valamint a  táncházmozgalomban több mint három évtizeden át 
elhivatottan folytatott kiemelkedő népzenészi tevékenysége, illetve a  hazai borkultúra megújításában játszott 
meghatározó szerepe elismeréseként
dr. Nagymarosy András geológus, népzenész, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központja Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének 
nyugalmazott egyetemi docense, a Mákvirág és a Kalamajka zenekarok alapító nagybőgőse, a Borkollégium alapító 
tagja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. szeptember 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. szeptember 13.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05034-2/2016.
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A köztársasági elnök 321/2016. (IX. 22.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –
a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság közötti kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében végzett kimagaslóan 
eredményes tevékenysége elismeréseként
Mohammad Reza Morshedzadeh, az  Iráni Iszlám Köztársaság budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövete 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. szeptember 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. szeptember 13.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05035-2/2016.

A Kormány 1509/2016. (IX. 22.) Korm. határozata
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának ülésszakain való magyar 
részvételről

A Kormány a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 20.  § (1)  bekezdés f )  pontja 
alapján
 1.  egyetért azzal, hogy az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának ülésszakain 

(a továbbiakban: ülés) a Kormány képviseletében küldöttség vegyen részt;
 2.  felhatalmazza az  energiapolitikáért felelős minisztert, hogy az  esedékes ülésen részt vevő magyar küldöttség 

vezetőjét és tagjait a  külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, az  érintett miniszterek bevonásával 
esetenként kijelölje;

 3.  felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy az  esedékes ülésen való részvételhez szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 4.  visszavonja az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának ülésszakain való magyar 
részvételről szóló 2299/2004. (XII. 1.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1510/2016. (IX. 22.) Korm. határozata
az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv részes országai Konferenciájának ülésein 
való magyar részvételről

A Kormány a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 20.  § (1)  bekezdés f )  pontja 
alapján
 1. egyetért azzal, hogy az  ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv részes országai 

Konferenciájának ülésein (a továbbiakban: ülés) a Kormány képviseletében küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazza az  energiapolitikáért felelős minisztert, hogy az  esedékes ülésen részt vevő magyar küldöttség 

vezetőjét és tagjait a környezetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve, a külpolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben, szükség esetén az érintett miniszterek bevonásával esetenként kijelölje;

 3. felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy az  esedékes ülésen való részvételhez szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 4. visszavonja az  ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv részes országai Konferenciájának 
ülésein való magyar részvételről szóló 2293/2004. (XI. 24.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1511/2016. (IX. 22.) Korm. határozata
az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain Magyarország 

képviseletében küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazza a  postaügyért felelős minisztert, hogy a  küldöttség vezetőjét és tagjait a  külpolitikáért felelős 

miniszterrel egyetértésben kijelölje;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére a  részvételhez szükséges meghatalmazási 
okiratot állítsa ki.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1512/2016. (IX. 22.) Korm. határozata
az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 26. Kongresszusára kialakított tárgyalási álláspontról

A Kormány
 1. felhatalmazza a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost vagy az általa kijelölt 

személyt, hogy az  Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union, a  továbbiakban: UPU) 26. Kongresszusának 
záró okiratát kézjegyével lássa el;

 2. jóváhagyja az 1. mellékletben meghatározott tárgyalási álláspontot és ennek tekintetében felhatalmazza a magyar 
küldöttséget Magyarország érdekeinek képviseletére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1512/2016. (IX. 22.) Korm. határozathoz

Tárgyalási álláspont az UPU 26. Kongresszusán részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez

Az UPU 26. Kongresszusán (2016. szeptember 20. – október 7.) a  magyar küldöttség az  alábbi tárgyalási 
álláspontokban javasoltak lehetőség szerinti támogatásával, összhangban a  Kormány általános politikájának 
céljaival és feladataival, valamint az Európai Unió prioritásaival, a magyar nemzeti érdekeket és a közös euro-atlanti 
értékeket egyidejűleg érvényesítve igyekszik tevékenységét kifejteni.
1. Az UPU stratégiája az elkövetkező 4 évre
 Javasolt UPU által előkészített „Isztambuli Postastratégia” támogatása, mely ezen három kitűzött cél 

eléréséhez vezető útvonaltervet tartalmazza: a  hálózati infrastruktúra interoperabilitásának javítása, 
fenntartható és modern termékek biztosítása és a piaci hatékonyság erősítése. E három stratégiai szempont 
következetes alkalmazása megfelelő lehetőséget ad valamennyi tagállam számára, hogy javítsa a gyors piaci 
változásokhoz való alkalmazkodási képességét oly módon, hogy az  elektronikus kereskedelem globális 
piacán a nemzetközi együttműködések erősítésével mind a  jelentős mértékben átalakuló piaci igényeknek, 
mind pedig a  fenntarthatóságot megkövetelő belső strukturális változásoknak meg tudjon felelni 
a nemzetközi postahálózat.

2. Az UPU hatékonyabb működésére vonatkozó javaslatok
 Javasolt az  UPU reformjának támogatása annak érdekében, hogy a  hatékonyan elkülönüljenek az  eddig 

keveredő szabályozási és operatív feladatok. Az  európai posták támogatását élvező megoldás támogatása 
javasolt, mely felválthatja az  Okiratokban jelenleg szereplő megoldást, mely „tagállami adminisztráció”-ra 
vonatkozóan határoz meg feladatokat. Támogatandó cél, hogy a  kormányzati, szabályozási témák 
a  „tagország”, a  működési, operatív, műszaki, kereskedelmi témák a  „kijelölt szolgáltató” feladatkörébe 
tartozzanak.

3. Az adatvédelmi kérdések
 Javasolt támogatni azon pontosításokat, melyek az  uniós adatvédelmi szabályozással konform módon 

rögzítik a postai szolgáltatók adatvédelmi felelősségeit
4. A postaforgalom biztonsági kérdései
 A biztonsági kockázatok csökkentése érdekében javasolt a  nemzetközi postaforgalomból kizárt tárgyak 

listájának felülvizsgálata és a lista megfelelő bővítésének támogatása, továbbá ehhez kapcsolódóan a feladók 
felelőssége megfelelő pontosításának támogatása.

5. A panaszkezelési folyamatok pontosítása
 A panaszkezelésre vonatkozó nemzetközi együttműködés során alkalmazandó szabályokat érintő 

módosítások közül javasolt támogatni az uniós és hazai szabályoknak megfelelő változtatásokat.
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A Kormány 1513/2016. (IX. 22.) Korm. határozata
az üldözött keresztények segítéséért felelős helyettes államtitkár feladatellátásához szükséges 
intézkedésekről

Az utóbbi években fellángoló, vallási okokból elkövetett agresszív támadások és terrorcselekmények a világ és így Magyarország 
történelmi és vallási hagyományait veszélyeztetik. A Kormány felismerte a keresztény, európai kultúrát fenyegető veszélyt, ezért 
fontosnak tartja a  világban élő keresztény közösségek védelmét és az  ezekben a  közösségekben élő családok támogatását. 
A Kormány az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok hatékony koordinációja érdekében a következőkről 
határoz:
A Kormány
 1.  felkéri a  miniszterelnököt, hogy nevezze ki az  üldözött keresztények segítéséért felelős helyettes államtitkárt 

(a továbbiakban: helyettes államtitkár);
 2.  egyetért azzal, hogy a  helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél 10 fős létszám álljon 

rendelkezésre;
 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az   

1. és 2. pontban meghatározott cél érdekében a helyettes államtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
2016. évi működésére 17  598  785 forintnak a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi  
C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő rendelkezésre állásáról;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2016. október 15.

 4.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az   
1. és 2. pontban meghatározott cél érdekében a helyettes államtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
2017. évi működésére 98  265  950 forintnak a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  
XC. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő rendelkezésre állásáról;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2017. január 31.

 5.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – 2018. évtől 
tartósan beépülő jelleggel gondoskodjon az  1. és 2.  pontban meghatározott cél érdekében a  szükséges források 
rendelkezésre állásáról Magyarország központi költségvetésének a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  a 2018. évi költségvetés tervezésével egyidejűleg

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes Korm. határozatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

745 313 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet 
szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
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 Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.

b) egyetért azzal, hogy az  Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához 
szükséges – részben a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosítással történő – forrás biztosításáról szóló 1457/2015. (VII. 7.) Korm. határozat 1. melléklete szerint 
– az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XX.  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, K6. Beruházások Egyéb működési célú kiadások 
kiemelt előirányzat részére átcsoportosított 600 300 ezer forintból 2 000 ezer forint a K1. Személyi juttatások 
kiemelt előirányzaton, 540 ezer forint a  K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra;

c) egyetért azzal, hogy a  FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Budapesten 
történő megrendezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1374/2015. (VI. 9.) Korm. határozat 
(a  továbbiakban: Határozat) szerint átcsoportosított összeg a  2016. évben fizetendő jogdíjakra is 
felhasználható.

 2. A Határozatban a „2015. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2016. szeptember 30.” szöveg lép.
 3. A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 

1574/2015. (IX. 4.) Korm. határozatban a „2016. augusztus 31.” szövegrész helyébe a „2017. január 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 42 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63 000

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

270290 2
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
359795 2 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása

K3 Dologi kiadások 45 084
K6 Beruházások 356 945

360162 12
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 138 284

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -745 313

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása 105 000
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

270290 2 100 000
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

359795 2 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása 402 029

360162 12 138 284

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 745 313 745 313
Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új 
épületének beruházása, Lakitelek

Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, 
egyesületek, bizottságok támogatása

Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új 
épületének beruházása, Lakitelek

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány

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

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

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 

egyedi azonosító

Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, 
egyesületek, bizottságok támogatása



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 143. szám 70005

A Kormány 1515/2016. (IX. 22.) Korm. határozata
a Hatvani Ipari Park és a Pátyi Ipari Park megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  Országos Ipari Park Koncepció végrehajtása keretében a  NIPÜF Nemzeti Ipari Park 

Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIPÜF Zrt.) – a  100%-os 
tulajdonában lévő ipari, kereskedelmi céllal létrehozott gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: NIPÜF 
csoport) útján – valósítsa meg a Hatvani Ipari Parkot és a Pátyi Ipari Parkot, és ennek érdekében a NIPÜF csoport 
legfeljebb összesen 27,54 milliárd forint összegben pénzügyi kötelezettséget vállaljon a  2016–2018. évekre 
a következők szerint:
a) 2016. évben 7,4 milliárd forint,
b) 2017. évben 18,14 milliárd forint,
c) 2018. évben 2,0 milliárd forint;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon arról, hogy a  NIPÜF csoport folytasson 
tárgyalásokat az 1. pont szerinti projektek piaci finanszírozásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – figyelemmel a piaci forrásbevonás 
lehetséges mértékére – határozzák meg az 1. pont szerinti projektek finanszírozási szerkezetét, és az MNV Zrt. útján 
gondoskodjanak a  NIPÜF csoport rendelkezésre álló saját és piaci forrásán felüli összeg biztosítása érdekében 
szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti tárgyalások lefolytatását követően azonnal

 4. döntése alapján az Országos Ipari Park Koncepcióról szóló 1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1. pontja a következő 
e) alponttal egészül ki:
„e) megvizsgálásra kerül a Modern Városok Programon kívüli, egyes kijelölt településeken, az állam által támogatott, 
vagy a  NIPÜF Zrt. által üzleti szempontból támogatott ipari fejlesztési projektek megvalósításával kapcsolatos 
feladatok ellátása”.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1516/2016. (IX. 22.) Korm. határozata
a Hatvan város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Hatvan város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
0331/13, 0331/14, 0331/15, 0331/24, 0331/26, 0331/27, 0331/28, 0331/29, 0331/30, 0331/31, 0331/32, 0331/33, 
0331/34, 0331/35, 0331/42, 0331/47, 0331/65 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből 
az esetleges telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 98/2016. (IX. 22.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1.  egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről 

szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2.  felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3.  felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás 

szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét az  igazságügyi miniszterrel 
egyetértésben haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 99/2016. (IX. 22.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről

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

dr. Illés Boglárkát és
Krucsainé Herter Anikót

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

– 2016. szeptember 23-ai hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 100/2016. (IX. 22.) ME határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese megbízatása megszűnésének 
megállapításáról

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének javaslatára megállapítom, hogy

dr. Friedler Ferencnek, a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének e  megbízatása 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel

– 2016. szeptember 30-ai hatállyal –

megszűnik.

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