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III. Kormányrendeletek

A Kormány 2/2017. (I. 12.) Korm. rendelete
a Kulturális Javak Megőrzésének és Helyreállításának Nemzetközi Tudományos Központja Statútumának 
kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Kulturális Javak Megőrzésének és Helyreállításának Nemzetközi 
Tudományos Központja (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) 
Statútuma (a továbbiakban: szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. §  A szerződés angol nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„ICCROM STATUTES

AS REVISED AND APPROVED BY THE XXVIII SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY  
ON 29 NOVEMBER 2013.

ARTICLE 1 
Purpose and functions
The “International Centre for the  Study of the  Preservation and Restoration of Cultural Property”, hereinafter 
called “ICCROM”, shall contribute to the worldwide conservation and restoration of cultural property by initiating, 
developing, promoting and facilitating conditions for such conservation and restoration. ICCROM shall exercise, in 
particular, the following functions:
1. collect, study and circulate information concerned with scientific, technical and ethical issues relating to 

the conservation and restoration of cultural property;
2. co-ordinate, stimulate or institute research in this domain by means, in particular, of assignments entrusted 

to bodies or experts, international meetings, publications and the exchange of specialists;
3. give advice and make recommendations on general or specific questions relating to the  conservation and 

restoration of cultural property;
4. promote, develop and provide training relating to the conservation and restoration of cultural property and 

raise the standards and practice of conservation and restoration work;
5. encourage initiatives that create a  better understanding of the  conservation and restoration of cultural 

property.

ARTICLE 2 
Membership
1. ICCROM is an international organization composed of Member States.
2. A  state that is a  Member State of the  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(hereinafter referred to as “UNESCO”) may become a  Member State of ICCROM by depositing a  formal 
declaration of accession with the  Director-General of UNESCO. Any such state that has become a  Member 
State of ICCROM and subsequently ceases to be a Member State of UNESCO shall retain its membership of 
ICCROM.

3. A state that is not a Member State of UNESCO, or any former Member State of ICCROM that has withdrawn 
from membership pursuant to Article 10, or any former Member State of ICCROM that had its membership 
renounced pursuant to the  provision of Article 10(a) previously in force, may forward an application for 
membership to the Director-General of ICCROM. Following consideration of the application by the Council, 
such a  state may be admitted to membership of ICCROM by the  General Assembly. Admission to 
membership shall require a decision taken by a two-thirds majority of the Member States of ICCROM present 
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and voting. The Director-General of UNESCO shall be notified of the admission of a Member State of ICCROM 
pursuant to this paragraph.

4. Membership acquired pursuant to paragraph 2 of this Article shall take effect thirty days following receipt 
by the  Director-General of UNESCO of the  formal declaration of accession. Membership acquired pursuant 
to paragraph 3 of this Article shall take effect on the date on which the General Assembly decides to admit 
the Member State concerned.

5. Each Member State shall contribute to the budget of ICCROM at a rate fixed by the General Assembly.

ARTICLE 3 
Organs
ICCROM shall comprise: a General Assembly, a Council and a Secretariat.

ARTICLE 4 
The General Assembly

 1. COMPOSITION AND PARTICIPATION
1. The General Assembly shall be composed of the delegates of Member States. One delegate shall represent 

each Member State.
2. Delegates should be chosen from amongst the best qualified experts concerned with the conservation and 

restoration of cultural property and, preferably, from amongst those associated with institutions specialized 
in this field.

3. UNESCO, the Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro and non-voting members of the Council 
referred to in Article 5.1(j) shall have the  right to participate in sessions of the  General Assembly in an 
observer capacity. They may submit proposals, but shall not have the right to vote.

 2. FUNCTIONS
The functions of the General Assembly shall be to:
1. determine the general policies of ICCROM;
2. consider and approve the  programme of activities and budget of ICCROM for the  following biennium, on 

the basis of proposals submitted to it by the Council;
3. admit new Member States and readmit former Member States in accordance with Article 2.3;
4. elect the members of the Council;
5. on the proposal of the Council, appoint the Director-General in accordance with Article 6(d);
6. consider and approve reports on the activities of the Council and the ICCROM Secretariat;
7. fix the contributions of Member States;
8. adopt the Financial Regulations of ICCROM;
9. decide on the application of the sanctions provided for in Article 9.

 3. PROCEDURE
The General Assembly shall:
1. meet in ordinary session every two years;
2. meet in extraordinary session if it decides to do so itself, if at least one-third of the Member States so request, 

or if so decided by the Council;
3. meet in Rome, Italy, unless the General Assembly or the Council decides otherwise;
4. adopt its own Rules of Procedure;
5. at the beginning of each session, elect a President and other officers;
6. establish such committees as may be necessary for it to carry out its functions.

 4. VOTING
Subject to Article 9, each Member State shall have one vote in the General Assembly. Decisions shall be taken by 
simple majority of the Member States present and voting unless otherwise provided in these Statutes or in the Rules 
of Procedure of the General Assembly.
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ARTICLE 5 
The Council

 1. COMPOSITION
 1. The Council shall consist of members elected by the  General Assembly, a  representative of the  Director-

General of UNESCO, a representative of the Italian Government, a representative of the Istituto Superiore per 
la Conservazione ed il Restauro and non-voting members referred to in sub-paragraph (i) below.

 2. There shall be twelve elected members plus one elected member for every five Member States after the first 
30. The total number of elected members shall not, however, exceed twenty-five.

 3. The members elected by the  General Assembly shall be chosen from amongst the  best qualified 
experts concerned with the  conservation and restoration of cultural property, taking into consideration 
the  desirability of achieving equitable representation of the  major cultural regions of the  world and an 
appropriate coverage of the  different fields of specialization relevant to the  work of ICCROM. The General 
Assembly shall also take into account the capacity of such persons to fulfill the administrative and executive 
functions of the Council.

 4. Members of the Council who are elected by the General Assembly shall serve for a term of office of four years. 
However, at the first ordinary session of the General Assembly at which the present provision is in force, half 
the members elected by the General Assembly shall serve for a term of office of four years and half shall serve 
for a term of office of two years. If at that session the number of members to be elected is uneven, one half of 
the members plus one shall be elected for a term of office of four years.

 5. Elected members of the Council shall serve from the closure of the session of the General Assembly at which 
they were elected until the closure of the session held in the year in which their term of office expires.

 6. Members of the Council shall be eligible for re-election, except that they may not serve for more than two 
consecutive terms.

 7. In the event of the death, permanent incapacity or resignation of an elected member of the Council, the seat 
thus falling vacant shall be filled for the  remainder of the  term of office, by the  candidate who, at the  last 
election held by the General Assembly, without being elected, received the highest number of votes. If this 
candidate is not available to serve, the  seat shall be filled by the  candidate with the  next highest number 
of votes and so on until exhaustion of the  candidates at the  said election. If the  seat cannot be filled by 
a candidate who sought membership at the previous election, the seat shall remain vacant until an election is 
held at the next session of the General Assembly.

 8. Members of the Council elected by the General Assembly are elected in their personal capacity. They shall 
perform their function in the interests of ICCROM and not as representatives of States.

 9. Non-voting members of the  Council shall be a  representative of the  International Council of Museums, 
a  representative of the  International Council on Monuments and Sites, and a  representative of 
the International Union for Conservation of Nature.

10. Non-voting members of the Council may participate in the discussions of the Council.
 2. FUNCTIONS

The functions of the Council shall be to:
 1. under the  authority of the  General Assembly monitor the  execution of the  programme of activities and 

budget adopted by the latter;
 2. in accordance with the decisions and directives of the General Assembly and having regard to circumstances 

arising between two ordinary sessions, take all necessary measures on behalf of the General Assembly, and in 
close co-operation with the Director-General, to ensure the effective and rational execution of the approved 
programme of activities by the Director-General;

 3. formulate policies, in close co-operation with the  Director-General, and submit them, as appropriate, to 
the General Assembly for approval;

 4. review and adjust, where necessary, a draft programme of activities and budget drawn up by the Director-
General and approve it for submission to the General Assembly;

 5. consider applications for admission and readmission to membership of ICCROM in accordance with 
Article 2.3;

 6. make recommendations to the  General Assembly on the  appointment of the  Director-General and on 
the  latter’s terms and conditions of appointment, and, as appropriate, extend the  Director-General’s 
appointment in accordance with Article 6 (d);

 7. appoint the Director-General in the circumstances envisaged in Article 6 (e);
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 8. approve the structure of the Secretariat proposed by the Director-General;
 9. approve the staff salary scale and other personnel compensation;
10. make recommendations to the General Assembly on the adoption of Financial Regulations;
11. appoint the External Auditor;
12. appoint the Legal Advisor;
13. monitor the financial operations of ICCROM;
14. prepare a report on its activities for consideration by the General Assembly at its ordinary sessions;
15. exercise such other functions as may be assigned to it by the General Assembly.

 3. PROCEDURE
The Council shall:
1. meet:

1. immediately after an ordinary session of the General Assembly;
2. immediately before the following ordinary session of theGeneral Assembly; and
3. once in the interval between its sessions referred to in (i) and (ii) above;

2. meet in Rome, Italy, unless the General Assembly or the Council itself decides otherwise;
3. adopt its own Rules of Procedure;
4. at the  beginning of the  first session following an ordinary session of the  General Assembly, elect 

a Chairperson and other officers who shall hold office until the closure of the following ordinary session of 
the General Assembly;

5. establish such committees as may be necessary for it to carry out its functions.
 4. VOTING

Each elected member of the Council, the representative of the Director-General of UNESCO, the representative of 
the  Italian Government and the  representative of the  Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro shall 
have one vote. Decisions shall be taken by a simple majority of such members present and voting, unless otherwise 
provided in these Statutes or in the Rules of Procedure of the Council.

ARTICLE 6 
The Secretariat
1. The Secretariat of ICCROM shall consist of the Director-General and such staff as may be required.
2. The responsibilities of the Director-General and the staff shall be international in character. In the discharge 

of their duties they shall neither seek nor receive instructions from any government or authority external to 
ICCROM. They shall refrain from any action which might prejudice their positions as international officials. 
Each Member State undertakes to respect the international character of the responsibilities of the Director-
General and the staff, and not seek to influence them in the discharge of their duties.

3. The staff shall be appointed in accordance with Staff Regulations approved by the  Director-General. 
All members of the staff shall be responsible to the Director-General.

4. The Director-General shall be nominated by the Council and, except as provided in sub-paragraph (e) below, 
shall be appointed by the General Assembly. The General Assembly, on the recommendation of the Council, 
shall fix the duration of the appointment and approve the terms and conditions under which the Director-
General shall serve. The Director-General’s appointment by the  General Assembly may be extended by 
the  Council not more than twice and for a  term of up to two years on each occasion, provided, however, 
that the  duration of the  Director-General’s appointment and any extension thereof by the  Council shall, in 
no case, exceed a  total of six years. The Director-General shall be eligible for re-appointment only once by 
the General Assembly, if nominated by the Council following the established selection procedure.

5. If the  office of Director-General falls vacant in the  interval between two sessions of the  General 
Assembly, an interim Director-General shall be appointed by the  Council for a  period ending on the  day 
the  newly-appointed Director-General begins his/her term of office, provided however, that the  interim 
Director-General’s term of office shall not exceed two years. The Council shall also determine the  terms 
and conditions of the  appointment of the  Director-General to be contained in a  contract signed by 
the Chairperson of the Council and the new Director-General.

6. The Director-General shall formulate proposals for appropriate action by the  General Assembly and 
the  Council, and shall prepare, for submission to the  Council, a  draft programme of activities and budget. 
In accordance with the  decisions of the  General Assembly and the  Council, the  Director-General shall be 
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responsible for the  effective and rational execution of the  approved programme of activities. He/she shall 
prepare and communicate to Member States, periodic reports on ICCROM’s activities.

ARTICLE 7 
Financial procedures
1. The budget of ICCROM shall be drawn up on a biennial basis. The draft budget for the forthcoming biennium 

shall be communicated to Member States, along with the programme of activities, at least 60 days prior to 
the General Assembly at which they are to be considered.

2. The financial period of ICCROM shall be the two calendar years following the ordinary session of the General 
Assembly unless the General Assembly decides otherwise.

3. The contributions of Member States for a financial period shall be paid in two equal annual instalments, one 
of which shall be due at the beginning of the first calendar year and the other at the beginning of the second 
calendar year.

4. The Director-General may accept voluntary contributions, gifts, bequests and subventions directly from 
Governments, public and private institutions, associations and private -persons, subject to the  conditions 
specified in the Financial Regulations.

5. The budget shall be administered by the  Secretariat in accordance with the  Financial Regulations, under 
the supervision of the Council.

ARTICLE 8 
Legal status
ICCROM shall enjoy, on the  territory of each Member State, the  legal capacity necessary for the  attainment of its 
aims and the exercise of its functions.

ARTICLE 9 
Sanctions
1. A Member State shall lose its right to vote in the General Assembly and its right to propose candidates for 

membership of the  Council when the  total amount of its contributions to ICCROM that have fallen due 
and that have not been paid, irrespective of the  calendar year or years to which the  contributions relate, 
exceeds the  amount of the  contributions payable by that Member State for the  current calendar year and 
the immediately preceding calendar year.

2. A Member State that has omitted to pay its contributions that have fallen due during four consecutive 
calendar years shall also cease to be entitled to receive any services from ICCROM.

3. The membership of a  Member State that has omitted to pay its contributions that have fallen due during 
six consecutive calendar years shall be suspended by the  General Assembly. The General Assembly may 
nevertheless permit a  Member State to exercise the  aforementioned rights including the  right to receive 
services from ICCROM, or decide not to suspend its membership, if it is satisfied that failure to pay is due to 
special circumstances beyond the Member State’s control and a payment plan has been submitted.

4. Upon withdrawal pursuant to Article 10 or cessation of membership pursuant to the  provisions of Article 
10(a) previously in force, a former Member State shall remain liable for all its financial obligations, which have 
been due before the withdrawal or cessation of its membership.

5. Without prejudice to paragraph (d) of this Article, the Secretariat shall enter into an arrangement with such 
former Member State for the  settlement of its obligations. Any such arrangement shall be approved by 
the Council.

ARTICLE 10 
Withdrawal from Membership
Any Member State may withdraw from ICCROM by notice addressed to the Director-General of ICCROM at any time 
after the expiry of a period of two years from the date of its accession or admission by the General Assembly. Such 
withdrawal shall take effect on 31 December of the  year following that during which the  notice was given. The 
Director-General of ICCROM shall inform the Director-General of UNESCO of the date on which the withdrawal of 
a Member State takes effect.
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ARTICLE 11 
Amendment of Statutes
1. Amendments to the present Statutes may be proposed by a Member State or by the Council. They shall be 

adopted by the General Assembly by a decision taken by a two-thirds majority of the Member States present 
and voting, provided that the said two-thirds majority is more than one half of the Member States of ICCROM.

2. The Director-General of ICCROM shall communicate proposed amendments to all Member States and to 
the  Director-General of UNESCO at least 180 days prior to the  session of the  General Assembly on whose 
agenda they are to be placed.

3. If, following the  communication of a  proposed amendment, a  Member State or the  Council wishes to 
introduce an amendment to the said proposed amendment, it may do so provided that it is communicated 
to all Member States and to the  Director-General of UNESCO at least 90 days prior to the  session of 
the General Assembly on whose agenda the original proposed amendment is to be placed.

ARTICLE 12 
Entry into force
These Statutes shall enter into force immediately after the closure of the XXVIII session of the General Assembly of 
ICCROM.

ARTICLE 13 
Dissolution
ICCROM may be dissolved by a  decision of the  General Assembly. The General Assembly may so resolve only 
if a  six  months written notice setting out the  grounds for the  proposed dissolution has been sent to all Member 
States. Any resolution to dissolve ICCROM shall require a  two-thirds majority of the  Member States present and 
voting, provided that the said two-thirds majority is more than one half of the member States of ICCROM.

ARTICLE 14 
Authoritative texts
The English and French texts of these Statutes shall be equally authoritative.

AZ ICCROM ALAPSZABÁLYA

A KÖZGYŰLÉS 2013. NOVEMBER 29-ÉN TARTOTT XXVIII. ÜLÉSE ÁLTAL FELÜLVIZSGÁLT ÉS ELFOGADOTT 
ÁLLAPOTBAN

1. CIKK 
Célkitűzés és feladatkör
A „Kulturális Javak Megőrzésének és Helyreállításának Nemzetközi Tudományos Központja” (a  továbbiakban: 
„ICCROM”) hozzájárul a  kulturális javak világszerte történő megőrzéséhez és helyreállításához az  erre irányuló 
tevékenységek kezdeményezése, kidolgozása, népszerűsítése és feltételeinek megkönnyítése által. Az  ICCROM 
elsősorban az alábbi feladatköröket látja el:
1. a kulturális javak megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos tudományos, technikai és etikai kérdésekre 

vonatkozó információk összegyűjtése, tanulmányozása és terjesztése;
2. az ezen a  területen folyó kutatások koordinálása, elősegítése vagy megindítása kiváltképp testületek vagy 

szakértők részére történő megbízások kiutalása, nemzetközi találkozók, publikációk és szakembercsere által;
3. a kulturális javak megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos általános vagy konkrét kérdésekre vonatkozó 

tanácsok és javaslatok biztosítása;
4. a kulturális javak megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos képzések kidolgozása, biztosítása és 

népszerűsítése, emellett a megőrzési és helyreállítási munkálatok színvonalának és gyakorlatának fejlesztése;
5. azon kezdeményezések bátorítása, melyek a  kulturális javak megőrzésének és helyreállításának jobb 

megértéséhez vezetnek.
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2. CIKK 
Tagság
1. Az ICCROM egy nemzetközi szervezet, melyet tagállamok alkotnak.
2. Az  Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének (a  továbbiakban: „UNESCO”) 

tagállamai akkor válhatnak az  ICCROM tagállamává, ha a  csatlakozási szándékukról hivatalos nyilatkozatot 
küldenek az  UNESCO főigazgatójának. Bármely olyan állam megtartja ICCROM tagságát, mely az  ICCROM 
tagállamává vált és azt követően szűnik meg UNESCO tagsága.

3. Az  az  állam, mely nem az  UNESCO tagállama, vagy bármely korábbi ICCROM tagállam, mely a  10.  cikk 
értelmében lemondott a  tagságáról, továbbá az  ICCROM bármely korábbi tagállama, mely az  ezelőtt 
hatályban lévő 10(a)  cikk értelmében tagságától visszalépett, benyújthatja tagságra irányuló kérelmét 
az  ICCROM főigazgatója részére. Azt követően, hogy a  Tanács megfontolás alá vette a  kérelmet, az  adott 
államot a Közgyűlés az ICCROM tagjává választhatja. A tagság elnyeréséhez az ICCROM jelenlevő és szavazó 
tagállamainak kétharmados többségi döntése szükséges. Az  UNESCO főigazgatóját értesíteni kell arról, ha 
egy állam ezen bekezdés értelmében az ICCROM tagállamává válik.

4. A  jelen cikk 2. bekezdésének megfelelően szerzett tagság harminc nappal azután válik hatályossá, hogy 
az UNESCO főigazgatója megkapta a csatlakozásról szóló hivatalos nyilatkozatot. A jelen cikk 3. bekezdésének 
megfelelően szerzett tagság aznap válik hatályossá, amikor a Közgyűlés az adott tagállam felvétele mellett 
dönt.

5. Minden tagállam a Közgyűlés által rögzített összeggel járul hozzá az ICCROM költségvetéséhez.

3. CIKK 
Szervek
Az ICCROM a következő szervekből áll: a Közgyűlés, a Tanács és a Titkárság.

4. CIKK 
A Közgyűlés

 1. ÖSSZETÉTEL ÉS RÉSZVÉTEL
1. A Közgyűlés a tagállamok küldötteiből áll. Minden küldött egy adott tagállamot képvisel.
2. A küldötteket a  kulturális javak megőrzése és helyreállítása terén legmagasabb képzettséggel rendelkező 

szakértők közül kell kiválasztani, és lehetőség szerint olyan személyek közül, akik az  erre a  területre 
szakosodott intézményekkel állnak kapcsolatban.

3. Az UNESCO, az  Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro és a Tanács 5.1(j)  cikkében említett, 
szavazati joggal nem rendelkező tagjai jogosultak megfigyelői minőségben részt venni a Közgyűlés ülésein. 
Javaslatokat nyújthatnak be, de nem rendelkeznek szavazati joggal.

 2. FELADATKÖRÖK
A Közgyűlés feladatai a következők:
1. az ICCROM általános irányelveinek lefektetése;
2. az ICCROM munkaprogramjának és költségvetésének mérlegelése és jóváhagyása a  következő kétéves 

időszakra vonatkozóan, a Tanács által a Közgyűlés számára benyújtott javaslatok alapján;
3. új tagállamok felvétele és a 2.3. cikknek megfelelően a korábbi tagállamok újbóli felvétele;
4. a Tanács tagjainak megválasztása;
5. a Tanács javaslatára a főigazgató kinevezése a 6(d) cikknek megfelelően;
6. a Tanács és az ICCROM Titkárságának tevékenységeiről szóló jelentések áttekintése és jóváhagyása;
7. a tagállamok hozzájárulásának megállapítása;
8. az ICCROM pénzügyi szabályzatainak alkalmazása;
9. a 9. cikkben részletezett szankciók alkalmazásáról való döntés.

 3. ELJÁRÁS
A Közgyűlés:
1. kétévente összeül a rendes ülés keretében;
2. rendkívüli üléseket tart, ha maga a Közgyűlés úgy dönt, vagy ha a tagállamok legalább egyharmada ezt kéri, 

vagy ha a Tanács úgy határoz;
3. az olaszországi Rómában ülésezik, hacsak a Közgyűlés vagy a Tanács másképp nem határoz;
4. alkalmazza saját eljárási szabályzatát;
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5. minden ülés elején megválaszt egy elnököt és a többi tisztségviselőt;
6. létrehozza azokat a bizottságokat, melyek szükségesek a Közgyűlés feladatainak ellátásához.

 4. SZAVAZÁS
A 9.  cikk rendelkezéseire figyelemmel minden egyes tagállam egy szavazattal rendelkezik a  Közgyűlésben. 
A  döntések a  jelenlevő és szavazó tagállamok egyszerű többsége nyomán születnek meg, hacsak arról a  jelen 
alapszabály vagy a Közgyűlés eljárási szabályzata másként nem rendelkezik.

5. CIKK 
A Tanács

 1. ÖSSZETÉTEL
 1. A Tanács a  Közgyűlés által megválasztott tagokból, az  UNESCO főigazgatójának képviselőjéből, az  olasz 

kormány képviselőjéből, az Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro képviselőjéből és az alább 
található (i) albekezdésben említett, szavazati joggal nem rendelkező tagokból áll.

 2. A tizenkét megválasztott tagot az  első 30 tagállamot követő minden öt tagállam egy megválasztott tagja 
egészíti ki. Ugyanakkor a megválasztott tagok összlétszáma nem haladhatja meg a huszonötöt.

 3. A Közgyűlés által megválasztott tagokat a  kulturális javak megőrzésének és helyreállításának legjobb 
képzettségű szakértői közül kell kiválasztani, figyelembe véve azt a kívánalmat, hogy a világ főbb kulturális 
területei méltányosan képviseltessék magukat, és hogy az  ICCROM munkájához kapcsolódó különböző 
szakterületek megfelelően legyenek lefedve. A  Közgyűlésnek figyelembe kell vennie azt is, hogy az  adott 
személyek mennyire képesek ellátni a Tanács adminisztratív és végrehajtó feladatait.

 4. A Tanács Közgyűlés által megválasztott tagjainak hivatali ideje négy év. Ugyanakkor a Közgyűlés első rendes 
ülésekor, ahol jelen rendelkezés hatályos, a Közgyűlés által megválasztott tagok egyik fele négyéves, másik 
fele kétéves hivatali időn keresztül fog szolgálni. Ha ezen az ülésen a megválasztandó tagok száma páratlan, 
a tagok fele és további egy fő kerül megválasztásra négyéves hivatali időtartamra.

 5. A Tanács megválasztott tagjai az  őket megválasztó Közgyűlés ülésének lezárásától a  hivatali idejük végét 
jelző évben tartott ülés lezárásáig látják el tisztségüket.

 6. A Tanács tagjai újraválaszthatók, kivéve, hogy két egymást követő időszaknál tovább nem lehetnek 
hivatalban.

 7. A Tanács megválasztott tagjának elhalálozása, tartós munkaképtelensége vagy lemondása esetén az üresen 
maradt tisztséget a hivatali idő hátralevő részére egy olyan jelölttel kell betölteni, aki a Közgyűlés által tartott 
legutóbbi választáson a  legtöbb szavazatot kapta anélkül, hogy megválasztásra került volna. Ha ez  a  jelölt 
nem tudja vállalni a  megbízatását, a  tisztséget a  második legtöbb szavazattal rendelkező jelöltnek kell 
betöltenie és így tovább, amíg az említett választás jelöltjei el nem fogynak. Ha a  tisztséget nem lehet egy 
olyan jelölttel betölteni, aki az előző választáson tagságra törekedett, a tisztség mindaddig üres marad, amíg 
a Közgyűlés következő ülésén választást nem tartanak.

 8. A Tanácsnak a  Közgyűlés által megválasztott tagjai a  személyes minőségükben kerülnek megválasztásra. 
Az ICCROM érdekeit szem előtt tartva és nem az adott állam képviselőiként kell elvégezniük a feladataikat.

 9. A Tanács szavazati joggal nem rendelkező tagjai a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (International Council 
of Museums) képviselője, a  Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsának (International 
Council on Monuments and Sites) képviselője, valamint a  Természetvédelmi Világszövetség (International 
Union for Conservation of Nature) képviselője.

10. A Tanács szavazati joggal nem rendelkező tagjai részt vehetnek a Tanács megbeszélésein.
 2. FELADATKÖRÖK

A Tanács feladatai a következők:
 1. a Közgyűlés fennhatósága alatt nyomon követi a Közgyűlés által elfogadott munkaprogram és költségvetés 

végrehajtását;
 2. a Közgyűlés határozatainak és irányelveinek megfelelően, valamint a  két rendes ülés között felmerülő 

körülményekre tekintettel minden szükséges intézkedést meghoz a  Közgyűlés nevében és a  főigazgatóval 
szorosan együttműködve azért, hogy biztosítsa a  főigazgató által elfogadott munkaprogram hatékony és 
ésszerű keretek között történő végrehajtását;

 3. irányvonalakat határoz meg a  főigazgatóval szorosan együttműködve, és jóváhagyás céljából megfelelő 
módon benyújtja azokat a főigazgatónak;

 4. szükség szerint áttekinti és módosítja a munkaprogramnak és költségvetésnek a főigazgató által összeállított 
tervezetét, és jóváhagyja ennek a tervezetnek a Közgyűlés számára történő benyújtását;
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 5. fontolóra veszi az ICCROM tagságra és az újrafelvételre irányuló kérelmeket a 2.3. cikknek megfelelően;
 6. ajánlásokat tesz a  Közgyűlés számára a  főigazgató kinevezésével kapcsolatban, a  kinevezés feltételeivel 

kapcsolatban, valamint szükség szerint meghosszabbítja a  főigazgató kinevezését a  6(d)  cikknek 
megfelelően;

 7. kinevezi a főigazgatót a 6(e) cikkben előirányozott körülmények esetén;
 8. elfogadja a Titkárságnak a főigazgató által javasolt felépítését;
 9. jóváhagyja a személyzet bértábláját és az egyéb személyzeti díjazásokat;
10. ajánlásokat tesz a Közgyűlésnek a pénzügyi szabályzatok elfogadásával kapcsolatban;
11. kinevezi a külső ellenőrt;
12. kinevezi a jogi tanácsadót;
13. nyomon követi az ICCROM pénzügyi műveleteit;
14. tevékenységeiről jelentést állít össze, hogy azt a Közgyűlés a rendes üléseken mérlegelni tudja;
15. ellátja az egyéb olyan feladatokat, melyeket a Közgyűlés átruházhat rá.

 3. ELJÁRÁS
A Tanács:
1. a következő módon ülésezik:

1. a Közgyűlés rendes ülése után közvetlenüll;
2. a Közgyűlés következő rendes ülése előtt közvetlenül; és
3. a Tanácsnak az (i) és (ii) bekezdésekben megjelölt ülései közötti időszakban egyszer.

2. az olaszországi Rómában ülésezik, hacsak a Közgyűlés vagy maga a Tanács másképp nem határoz;
3. elfogadja saját eljárási szabályzatát;
4. a Közgyűlés rendes ülését követő első Tanács ülés elején megválasztja az elnököt és a többi tisztségviselőt, 

akik a Közgyűlés következő rendes ülésének lezárásáig maradnak hivatalban;
5. létrehozza azokat a bizottságokat, melyek szükségesek feladatainak ellátásához.

 4. SZAVAZÁS
A Tanács minden egyes megválasztott tagja, az UNESCO főigazgatójának képviselője, az olasz kormány képviselője, 
valamint az  Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro képviselője egy szavazattal rendelkezik. 
A döntések a jelenlevő és szavazó tagok egyszerű többsége nyomán születnek meg, hacsak arról a jelen alapszabály 
vagy a Tanács eljárási szabályzata másként nem rendelkezik.

6. CIKK 
A Titkárság
1. Az ICCROM Titkársága a főigazgatóból és a szükséges személyzetből áll.
2. A főigazgató és a  személyzet felelősségi körei nemzetközi jellegűek. Kötelességeik teljesítése során 

nem kérhetnek vagy fogadhatnak utasításokat egyetlen kormánytól vagy az  ICCROM szervezetén kívüli 
egyetlen hatóságtól sem. Tartózkodniuk kell minden olyan lépéstől, mely elfogulttá teheti őket nemzetközi 
tisztségviselői szerepükben. Minden tagállam kötelezi magát arra, hogy tiszteletben tartja a  főigazgató és 
a személyzet felelősségei köreinek nemzetközi jellegét, és nem próbál meg nevezett személyekre befolyást 
gyakorolni kötelességeik teljesítése során.

3. A személyzetet a  főigazgató által jóváhagyott személyzeti szabályzatokkal összhangban kell kinevezni. 
A személyzet minden tagja a főigazgatónak tartozik felelősséggel.

4. A főigazgatót a Tanács jelöli, és – kivéve az alábbi (e) alparagrafus teljesülése esetén – a Közgyűlés nevezi ki. 
A Közgyűlés a Tanács javaslatára határozza meg a kinevezés időtartamát, és hagyja jóvá a főigazgató hivatali 
munkájának feltételeit. A  főigazgatónak a  Közgyűlés által történő kinevezését a  Tanács legfeljebb kétszer 
hosszabbíthatja meg alkalmanként maximum kétéves időtartamra, feltéve azonban, hogy a  főigazgató 
kinevezésének időtartama és ennek a Tanács által történő bárminemű meghosszabbítása semmilyen esetben 
sem haladhatja meg az  összesen hat évet. A  főigazgatót a  Közgyűlés csak egyszer választhatja újra, ha 
a Tanács a bevett kiválasztási eljárást követően őt jelöli.

5. Ha a főigazgató hivatala üresen marad a Közgyűlés két ülése közötti időszakban, a Tanácsnak egy ideiglenes 
főigazgatót kell kineveznie arra az  időszakra, mely az  újonnan kinevezett főigazgató hivatalba lépésének 
napjával ér véget, feltéve azonban, hogy az  ideiglenes főigazgató hivatali ideje nem haladhatja meg a  két 
évet. A Tanács emellett lefekteti a  főigazgató kinevezésének feltételeit, melyeket tartalmaz az  a  szerződés, 
melyet a Tanács elnöke és az új főigazgató ír alá.
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6. A főigazgató javaslatokat fogalmaz meg a  Közgyűlés és a  Tanács megfelelő lépéseivel kapcsolatban, 
és elkészíti a  munkaprogram és a  költségvetés tervezetét, melyet a  Tanácsnak nyújt be. A  főigazgató 
a  Közgyűlés és a  Tanács döntéseivel összhangban felelős a  jóváhagyott munkaprogram hatékony és 
ésszerű végrehajtásáért. A  tagállamok számára időszakos jelentéseket készít az  ICCROM tevékenységeivel 
kapcsolatban, és tájékoztatja a tagállamokat a jelentésekkel kapcsolatban.

7. CIKK 
Pénzügyi eljárások
1. Az ICCROM költségvetésétét kétévenként kell elkészíteni. A  következő kétéves időszak költségvetés-

tervezetéről a munkaprogrammal egyetemben tájékoztatni kell a tagállamokat, aminek legalább 60 nappal 
az ezeket tárgyaló Közgyűlés időpontja előtt meg kell történnie.

2. Az ICCROM pénzügyi időszaka a  Közgyűlés rendes ülését követő két naptári év, hacsak erről a  Közgyűlés 
másként nem határoz.

3. A tagállamok pénzügyi időszakra vonatkozó hozzájárulásainak befizetésére két, egyenlő mértékű, évenkénti 
részletfizetéssel kerül sor, melyek közül az  egyik az  első naptári év, a  másik pedig a  második naptári év 
kezdetén esedékes.

4. A főigazgató elfogadhat közvetlenül a  kormányoktól, a  köz- és magánintézményektől, egyesületektől, 
magánszemélyektől érkező önkéntes hozzájárulásokat, ajándékokat, hagyatékokat és támogatásokat, 
melyekre a pénzügyi szabályzatban rögzített feltételek vonatkoznak.

5. A költségvetést a Titkárság kezeli a pénzügyi szabályzatnak megfelelően, a Tanács felügyelete alatt.

8. CIKK 
Jogállás
Az ICCROM minden egyes tagállam területén a céljai eléréséhez és a feladatai ellátásához szükséges jogképességet 
élvezi.

9. CIKK 
Szankciók
1. A tagállam elveszti szavazati jogát a  Közgyűlésben, valamint azt a  jogát, hogy jelölteket javasolhasson 

a Tanácstagságra, ha az ICCROM részére esedékessé vált és be nem fizetett hozzájárulásainak – attól a naptári 
évtől vagy azoktól a naptári évektől függetlenül, melyekhez a hozzájárulások kapcsolódnak – teljes összege 
meghaladja a tagállam által fizetendő hozzájárulások összegét az aktuális naptári évre és az ezt közvetlenül 
megelőző naptári évre vonatkozóan.

2. Az a tagállam, amely négy egymást követő naptári év során elmulasztotta az esedékessé vált hozzájárulások 
befizetését, szintén elveszti jogosultságát arra, hogy bármilyen szolgáltatásban is részesüljön az  ICCROM 
jóvoltából.

3. A Közgyűlés felfüggeszti annak a  tagállamnak a  tagságát, mely hat egymás követő naptári év során 
elmulasztotta befizetni az  esedékessé vált hozzájárulásait. A  Közgyűlés ugyanakkor engedélyt adhat 
a  tagállamnak a  fent említett jogok, beleértve az  ICCROM szolgáltatásaiban való részesülésre irányuló jog 
gyakorlására, vagy dönthet a tagság felfüggesztése ellen, amennyiben bizonyítottnak látja, hogy a befizetés 
elmaradása a tagállam hatáskörén kívül eső, különleges körülmények számlájára írható, és a tagállam fizetési 
tervezetet nyújtott be.

4. A tagságról való lemondás (a 10.  cikknek megfelelően) vagy a  tagság megszűnése [a  korábban hatályos 
10(a) cikk rendelkezéseinek megfelelően] után a korábbi tagállam az összes olyan pénzügyi kötelezettségéért 
felelős marad, melyek még a kilépése vagy a tagsága megszűnése előtt váltak esedékessé.

5. Jelen cikk (d) bekezdésének sérelme nélkül a Titkárság a kötelezettségek rendezése céljából megállapodást 
köt a korábbi tagállammal. Minden ilyen természetű megállapodást a Tanács hagy jóvá.

10. CIKK 
Tagságról való lemondás
Bármelyik tagállam lemondhat ICCROM tagságáról, ha erről értesítést küld az  ICCROM főigazgatójának címezve 
bármikor a csatlakozásának vagy a Közgyűlés általi felvételének évétől számított kétéves időszak leteltét követően. 
A  tagságról való lemondás az  értesítés benyújtásának évét követő év decemberének 31. napján lép hatályba. 
Az ICCROM főigazgatója közli az UNESCO főigazgatójával azt a dátumot, melyen hatályossá válik a tagállam kilépése.
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11. CIKK 
Az alapszabály módosítása
1. Jelen alapszabály módosításait a  tagállamok vagy a Tanács terjeszthetik elő. A  módosításokat a  Közgyűlés 

fogadja el a jelenlevő és szavazó tagállamok kétharmados többségének döntésével, feltéve hogy az említett 
kétharmados többség az ICCROM tagállamainak felét meghaladja.

2. Az ICCROM főigazgatója az  összes tagállammal és az  UNESCO főigazgatójával is közli a  javasolt 
módosításokat, amire legalább 180 nappal a  Közgyűlés azon ülése előtt sort kell keríteni, melynek 
napirendjére kívánják tűzni a módosítást.

3. Ha a  javasolt módosítás közlését követően egy tagállam vagy a  Tanács változtatást szeretne eszközölni 
az  említett javasolt módosításon, megteheti azt, ha a  változtatást minden tagállammal és az  UNESCO 
főigazgatójával is közli legalább 90 nappal a Közgyűlés azon ülése előtt, melynek napirendjére kívánják tűzni 
az eredeti módosítási javaslatot.

12. CIKK 
Hatálybalépés
Jelen alapszabály az ICCROM Közgyűlés XXVIII. ülésének lezárását követően azonnal hatályba lép.

13. CIKK 
Feloszlatás
Az ICCROM feloszlatására a  Közgyűlés döntése nyomán kerülhet sor. A  Közgyűlés csak azután keríthet sort 
a  feloszlatásra, hogy hat hónappal korábban írásbeli értesítést küldött az összes tagállamnak a  javasolt feloszlatás 
indoklásáról. Az  ICCROM feloszlatását célzó bármely határozathoz a  jelenlevő és szavazó tagállamok kétharmados 
többsége szükséges, feltéve hogy a kétharmados többség az ICCROM tagállamainak felét meghaladja.

14. CIKK 
Hiteles szövegek
Az alapszabály angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a szerződés 2. cikk 4. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A szerződés, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté 

válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E  rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről a kulturális örökség védelméért felelős miniszter 

gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 3/2017. (I. 12.) Korm. rendelete
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés o)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  meningococcus C típusú kórokozó elleni – a  törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási 
igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás 
vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló miniszteri rendelet alapján kiemelt, indikációhoz kötött támogatási 
kategóriába tartozó – vakcina beadásáért nem kérhető térítési díj.”
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2. §  Ez a rendelet 2017. január 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelete
a munkaerő mobilitásának elősegítése céljából egyes kormányrendeletek, valamint az iskolaszövetkezetek 
számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-
toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a  munkaerő-toborzás 
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek)
„b) aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely 
esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,
c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a  munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek 
a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t.”

 (2) Az R1. 4. § (7) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy)
„f ) más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban részesül.”

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

2. § (1) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  munkavállaló részére a  3.  § szerinti térítés helyett a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi 
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 25. § (2) bekezdésében munkába járás költségtérítése címén meghatározott 
összeg 60 százaléka akkor jár, ha
a) a  munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a  munkavégzés helye között nincsen közösségi 
közlekedés;
b) a  munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a  közösségi 
közlekedést;
c) ha a  munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a  súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a  fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos 
fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az  esetet is, ha 
a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja;
d) a  munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló 
gyermeke van.
(2) A költségtérítést az Szja tv. 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeg és az (1) bekezdésben meghatározott 
összeg különbözetéig a  munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja az  (1)  bekezdésben foglalt feltételeknek 
megfelelő munkavállaló számára.”
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 (2) Az  R2. 3.  § (4)  bekezdésében a  „hivatalos lapjában közzéteszi” szövegrész helyébe az  „a Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közleményében teszi közzé” szöveg lép.

3. Az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII. 23.) 
Korm. rendelet módosításáról

3. § (1) Az  iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  iskolaszövetkezet számára fizetendő minimális szolgáltatási óradíj összege megegyezik a  minimálbér 
1,178-szeres összegével.”

 (2) Az R3. 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A.  § E  rendeletnek a  munkaerő mobilitásának elősegítése céljából egyes kormányrendeletek, valamint 
az  iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VIII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésével megállapított 2.  § (1)  bekezdését 
az iskolaszövetkezet által, a szolgáltatás fogadójával már megkötött szolgáltatási megállapodásra is alkalmazni kell 
oly módon, hogy a már megkötött szolgáltatási megállapodást 2017. január 31-ig módosítani kell.”

4. Záró rendelkezések

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

5. §  A 3.  § a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § 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,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,
a 6.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
5. és 6. 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 a  Modern Városok Program és 
az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló, az 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal 
(a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások keretében az  1.  mellékletben megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős 

befejezését követően kialakított ingatlanokon valósulnak meg,
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b) a Beruházások keretében vagy azokhoz kapcsolódóan útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák 
érdekében az 1. mellékletben megjelölt ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik, valamint

c) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Fejér 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 a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

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

4. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. §  A Beruházásokkal összefüggésben, ha az adott beruházás vonatkozásában jogszabály szerint szükséges, az előzetes 
régészeti dokumentáció elkészítésére – ennek keretében feltárási projektterv készítésére és próbafeltárás 
elvégzésére –, valamint a megelőző feltárás elvégzésére a Szent István Király Múzeum jogosult.

6. §  A Beruházások esetében az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az 1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása során 

–  az  oktatási intézményekre vonatkozó egyéb tervezési előírások betartása mellett – az  OTÉK 85.  § 
(3)  bekezdés a)  pontját meglévő épület átalakításakor nem kell alkalmazni, a  belmagasságnak a  meglévő 
épület belmagasságát kell irányadónak tekinteni,

b) az 1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása során 
a beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, 
az  OTÉK 4. számú melléklete alapján számított gépjármű-várakozóhelyek 50%-ának elhelyezését kell 
biztosítani azzal, hogy ezen gépjármű-várakozóhelyek 50%-át a Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. szám 
alatti (4226 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlanon kívül, a  telekhatártól mért legfeljebb 800 méteren 
belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, 
illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával lehet kialakítani.

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

8. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben és 
településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek tárgyát képező beruházások

A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai

2. Alba Aréna multifunkcionális csarnok 
megvalósítása

Székesfehérvár 020262/25 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlan, valamint a sportcsarnok létesítéséhez kapcsolódó 
fejlesztések és környezetrendezés tekintetében 
a Székesfehérvár 020262/24, 020262/27, 14310, 
14311 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok

3. Belgyógyászati tömb kialakítása a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórházban, valamint ezzel összefüggő 
parkoló fejlesztés

Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. szám alatti (8404 helyrajzi 
számon nyilvántartott) ingatlan, valamint a külső parkoló 
tekintetében a Székesfehérvár 8420 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan

4. Székesfehérvári Középiskolai Campus 
kialakítása

Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. szám alatti 
(4226 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlan,
Székesfehérvár, Fürdő sor 3. szám alatti (4390/1 helyrajzi 
számon nyilvántartott) ingatlan,
Székesfehérvár, Fürdő sor 5. szám alatti (4390/2 helyrajzi 
számon nyilvántartott) ingatlan,
Székesfehérvár, Sörház tér 1. szám alatti (4255/6 helyrajzi 
számon nyilvántartott) ingatlan

5. Árpád-ház Program (2013–2038) 
keretében „Az ország bölcsője” 
székesfehérvári program részeként 
Árpád-ház Kutatóintézet, 
Bazilikatörténeti Kiállítótér és Kőtár, 
valamint ideiglenes látogatóközpont 
kialakítása

Székesfehérvár, Várkörút 32. szám alatti (465 helyrajzi számon 
nyilvántartott) ingatlan, továbbá a kapcsolódó parkoló 
létesítés, gyalogos átkötés megvalósítása, valamint felvonulási 
terület biztosítása tekintetében a Székesfehérvár, Távirda 
utca 17-1. szám alatti (462/1 helyrajzi számon nyilvántartott) 
és Várkörút 34. szám alatti (461 helyrajzi számon 
nyilvántartott) ingatlanok

2. melléklet az 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

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

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

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

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

A Kormány 6/2017. (I. 12.) Korm. rendelete
a Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § 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 a  Kecskemét közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 7416/17 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten megvalósuló konzervipari üzem 
energetikai és technológiai fejlesztését célzó, valamint ehhez kapcsolódó ingatlanfejlesztési beruházás 
megvalósításával függenek össze.

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

beindításához szükségesek,
b) az (1)  bekezdés szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, 

valamint egyéb munkákra vonatkoznak.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Bács-Kiskun 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 a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati 
eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.
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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 6/2017. (I. 12.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi 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. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló 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. erdészeti 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, használatbavételéhez és 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 Kormány 1014/2017. (I. 12.) Korm. határozata
a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi 
Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy
 1.  a  Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi 

Intézete 2017. február 1. napjától feladatátadás keretében az  egyházi fenntartásban lévő Gál Ferenc Főiskola 
Egészségtudományi Intézeteként működjön tovább oly módon, hogy a képzési és kutatási feladatok személyi, tárgyi 
feltételei a feladatátvevő intézménynél a feladatátadás napjával biztosításra kerüljenek,

 2.  az  1.  pontban foglalt feladatok maradéktalan ellátása érdekében 93,7 millió forint költségvetési támogatás 
átcsoportosítása szükséges a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák címről a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 2. Nem állami 
felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport előirányzatra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1015/2017. (I. 12.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 

együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 

szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  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.

A miniszterelnök 8/2017. (I. 12.) ME határozata
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok 
tagjainak felmentéséről és új tagok kijelöléséről

 1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)  
Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti jogkörömben eljárva

Király Annamáriát, a  Magyar–Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság, a  Magyar–Szerb Kormányközi 
Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovén Kormányközi 
Kisebbségi Bizottság, a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Nemzeti Kisebbségek Jogainak Biztosításával 
foglalkozó Magyar–Ukrán Vegyes Bizottság tagját,
Paulik Antal Istvánt, a Magyar–Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság, a Magyar–Szerb Kormányközi 
Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovén Kormányközi 
Kisebbségi Bizottság, a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Nemzeti Kisebbségek Jogainak Biztosításával 
foglalkozó Magyar–Ukrán Vegyes Bizottság tagját
e tisztségéből felmentem, egyidejűleg

Tircsi Richárdot, a  Magyar–Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság, a  Magyar–Szerb Kormányközi 
Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovén Kormányközi 
Kisebbségi Bizottság, a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Nemzeti Kisebbségek Jogainak Biztosításával 
foglalkozó Magyar–Ukrán Vegyes Bizottság tagjává,
Vass-Budai Gabriellát, a  Magyar–Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság, a  Magyar–Szerb 
Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovén 
Kormányközi Kisebbségi Bizottság, a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Nemzeti Kisebbségek Jogainak 
Biztosításával foglalkozó Magyar–Ukrán Vegyes Bizottság tagjává

kijelölöm.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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