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III. Kormányrendeletek

A Kormány 26/2017. (II. 8.) Korm. rendelete
a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 
498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló  
498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti országos, regionális vagy elővárosi közúti vagy helyi 
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást vagy a  menetrend szerinti vízi személyszállítási szolgáltatást végző 
közlekedési szolgáltató az 1. § b) pontja szerinti közlekedési kedvezményt nyújthat]
„d) halálos üzemi balesetet szenvedett munkavállaló, a  munkaviszony fennállása alatt egyéb okból elhunyt 
munkavállaló vagy a nyugdíjasként elhunyt volt munkavállaló igényjogosult hozzátartozójának,”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 2/2017. (II. 8.) KKM rendelete
a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók 
alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és 
azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (4) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 298.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, 
valamint a  munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló  
3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

1. melléklet a 2/2017. (II. 8.) KKM rendelethez

 1.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 20a sorral egészül ki:
[A B  C

1 Ország (állomáshely)  Pénznem
 Alapellátmányok bruttó 

havi összege]

„

20a Kolumbia EUR 1 191
 ”

 2.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22a sorral egészül ki:
[A B  C

1 Ország (állomáshely)  Pénznem
 Alapellátmányok bruttó 

havi összege]

„

22a Peru EUR 1 329
 ”
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2. melléklet a 2/2017. (II. 8.) KKM rendelethez

 1.  Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 19a sorral egészül ki:
[A B  C

1 Ország (állomáshely)  Pénznem  Kiegészítő pótlékok bruttó havi összege ]

„

19a Kolumbia EUR 119
 ”

 2.  Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 25a sorral egészül ki:
[A B  C

1 Ország (állomáshely)  Pénznem  Kiegészítő pótlékok bruttó havi összege]

„

25a Peru EUR 133
 ”

 3.  Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 28a sorral egészül ki:
[A B  C

1 Ország (állomáshely)  Pénznem Kiegészítő pótlékok bruttó havi összege]

„

28a Törökország EUR 125
 ”



352 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 18. szám 

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 28/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Maris 
Zsolt rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország luandai nagykövetségének a vezetésével, 
valamint Magyarországnak a  Gaboni Köztársaságban, az  Egyenlítői-guineai Köztársaságban és a  Kongói 
Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2016. június 29.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. július 15.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03874-2/2016.

A köztársasági elnök 29/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Király 
András László rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország pretoriai nagykövetségének a vezetésére, 
valamint Magyarországnak a  Szváziföldi Királyságban, a  Mozambiki Köztársaságban, a  Namíbiai Köztársaságban, 
a  Zimbabwei Köztársaságban, a  Leshotói Királyságban, a  Botswanai Köztársaságban, a  Zambiai Köztársaságban, 
a  Mauritiusi Köztársaságban és a  Madagaszkári Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása érintetlenül 
hagyása mellett – felmentem Magyarországnak az  Angolai Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása 
alól.

Budapest, 2016. június 29.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. július 15.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03872-2/2016.
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A köztársasági elnök 30/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Schőberl 
Márton Lászlót kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2016. július 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 22.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04291-2/2016.

A köztársasági elnök 31/2017. (II. 8.) KE határozata
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Vajda Lászlót 2016. október 4. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2016. október 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. október 10.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05418-2/2016.

A köztársasági elnök 32/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Gyurcsík Iván rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország varsói nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2016. november 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 25.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06150-2/2016.

A köztársasági elnök 33/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Kovács Orsolya Zsuzsannát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország 
varsói nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2016. november 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 25.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06151-2/2016.

A köztársasági elnök 34/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – dr. Elter 
István rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország dohai 
nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2016. november 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06145-2/2016.
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A köztársasági elnök 35/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Fodor Barnabást kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország dohai 
nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2016. november 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06154-2/2016.

A köztársasági elnök 36/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Máthé 
László Eduárd rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország nairobi nagykövetségének a vezetésére, 
valamint Magyarországnak az Ugandai Köztársaságban, a Tanzániai Egyesült Köztársaságban, a Szomáliai Szövetségi 
Köztársaságban, a  Kongói Demokratikus Köztársaságban és a  Seychelle Köztársaságban való képviseletére 
kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – felmentem Magyarországnak a  Dzsibuti Köztársaságban való 
képviseletére kapott megbízása alól, egyúttal megbízom Magyarországnak a  Ruandai Köztársaságban való 
képviseletével.

Budapest, 2016. november 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06149-2/2016.
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A köztársasági elnök 37/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Sági 
Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország addisz-abebai nagykövetségének a  vezetésére 
kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – megbízom Magyarországnak a  Dzsibuti Köztársaságban való 
képviseletével.

Budapest, 2016. november 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06148-2/2016.

A köztársasági elnök 38/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Kovács 
János rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország teheráni nagykövetségének a vezetésére kapott 
megbízása érintetlenül hagyása mellett – felmentem Magyarország Türkmenisztánban való képviseletére kapott 
megbízása alól.

Budapest, 2016. november 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06153-2/2016.
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A köztársasági elnök 39/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Szántó 
Péter rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország taskenti nagykövetségének a  vezetésére kapott 
megbízása érintetlenül hagyása mellett – megbízom Magyarország Türkmenisztánban való képviseletével.

Budapest, 2016. november 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06152-2/2016.

A köztársasági elnök 40/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Ternák Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország abujai nagykövetségének a vezetésére, 
valamint Magyarországnak a  Benini Köztársaságban és a  Kameruni Köztársaságban való képviseletére kapott 
megbízása érintetlenül hagyása mellett – felmentem Magyarországnak a Togói Köztársaságban és Burkina Fasóban 
való képviseletére kapott megbízása alól, egyúttal megbízom Magyarországnak a Közép-afrikai Köztársaságban való 
képviseletével.
Budapest, 2016. november 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06146-2/2016.
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A köztársasági elnök 41/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Szabó 
András rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország accrai nagykövetségének a vezetésére, valamint 
Magyarországnak az Elefántcsontparti Köztársaságban, a Guineai Köztársaságban és a Gambiai Köztársaságban való 
képviseletére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – megbízom Magyarország Burkina Fasóban, a Togói 
Köztársaságban, a Libériai Köztársaságban, valamint a Sierra Leone Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2016. november 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06147-2/2016.

A köztársasági elnök 42/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Horvát 
János rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarországnak 
a Panamai Köztársaságban, a Nicaraguai Köztársaságban és a Dominikai Köztársaságban való képviseletére kapott 
megbízása alól.

Budapest, 2016. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 21.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05608-5/2016.
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A köztársasági elnök 43/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Manno 
Istvánt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2016. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 21.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06425-2/2016.

A köztársasági elnök 44/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Deák Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország Santiago de Chile-i nagykövetségének 
a vezetésére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – felmentem Magyarországnak a Perui Köztársaságban 
való képviseletére kapott megbízása alól.

Budapest, 2016. december 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 21.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06721-2/2016.

A köztársasági elnök 45/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr. Kaleta Gábort kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország limai 
nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2016. december 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 21.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06719-2/2016.

A köztársasági elnök 46/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Kálmán 
Zoltánt kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2017. január 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. január 19.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00023-1/2017.

A köztársasági elnök 47/2017. (II. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Hanzséros Andreát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2017. január 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. január 19.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00024-1/2017.
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A köztársasági elnök 48/2017. (II. 8.) KE határozata
határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Dr. Fülöp Zsoltot 2017. január 15. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem rendkívüli 
követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2017. január 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. január 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00025-1/2017.

A köztársasági elnök 49/2017. (II. 8.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról és államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, továbbá a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy

Tasó Lászlónak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának e megbízatása

2017. február 7-ei hatállyal megszűnik, egyúttal őt az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, továbbá a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
52. § (2) bekezdése alapján

– a miniszterelnök javaslatára – 2017. február 8-ai hatállyal a Miniszterelnökség államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2017. február 6.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. február 7.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/00704-2/2017.
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A köztársasági elnök 50/2017. (II. 8.) KE határozata
államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
dr. Homolya Róbertet 2017. február 8-ai hatállyal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2017. február 6.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. február 7.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/00705-2/2017.

A Kormány 1061/2017. (II. 8.) Korm. határozata
a Határtalanul! Programról

A Kormány egyetért a Határtalanul! Program továbbfejlesztésének koncepciójával és az abban foglaltak ütemezett megvalósítása 
érdekében
 1.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterével együttműködésben – 

gondoskodjon a  Határtalanul! Program továbbfejlesztéséhez szükséges 932,840 millió forint egyszeri támogatás 
biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/5/18/3 Határtalanul! Program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: felmerülés ütemében

 2.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterével együttműködésben – 
gondoskodjon a  Határtalanul! Program működtetéséhez szükséges 19,1 millió forint egyszeri támogatás 
biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: felmerülés ütemében

 3.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a Határtalanul! Program 
normatív alapú támogatási lehetőségét megteremtő jogalkotási feltételekről;

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

 4.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét a szükséges jogszabályi felhatalmazás megteremtésére annak érdekében, 
hogy az  Oktatási Hivatal (OH) felhatalmazást kapjon a  Határtalanul! Program keretében az  egyes iskolákra és 
tanulóikra vonatkozó részvételi adatok gyűjtésére és rögzítésére a Köznevelés Információs Rendszerében (KIR).

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1062/2017. (II. 8.) Korm. határozata
Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájáról

A Kormány az  internetről és a  digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a  Kormány 
által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 2.  pont e)  alpontja értelmében 
elfogadja Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikáját és
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájának 

a kormányzati portálon való közzétételéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok 
összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy – a  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnökével együttműködve – a  Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájának megvalósításával 
kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és 

megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1063/2017. (II. 8.) Korm. határozata
a Koperi Kikötő és a Divača–Koper vasútvonal fejlesztésében való magyar szerepvállalás pénzügyi 
feltételeinek egyeztetésére adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Szlovén Köztársaság között, a  Koperi Kikötő és a  Divača–Koper vasútvonal 

fejlesztéséről folytatott kétoldalú tárgyalások folytatásával;
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  kétoldalú tárgyalások eredményeivel összhangban a  nemzeti 

fejlesztési miniszterrel és a  nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve végezze el a  Koperi Kikötő és  
a  Divača–Koper vasútvonal fejlesztésével összefüggésben a  magyar részvétel nemzetgazdasági megtérülésének 
vizsgálatát;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a kétoldalú tárgyalások lefolytatásával összhangban

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Divača–Koper vasútvonal fejlesztésére irányuló 
európai uniós pályázathoz kapcsolódó támogató levélnek a  Szlovén Köztársaság Infrastrukturális Minisztériuma 
részére történő megküldéséről.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1064/2017. (II. 8.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Litván Köztársaság Kormánya között a  minősített adatok cseréjéről és 

kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének 

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

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1065/2017. (II. 8.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági 
Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági 

Együttműködési 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

A miniszterelnök 16/2017. (II. 8.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi 
helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Lengyel Köztársaság Kormánya között a  diplomáciai ingatlanok jogi 

helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 

a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
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 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  Jegyzőkönyv létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyért felelős minisztert, hogy a  Jegyzőkönyv 
létrehozását követően a  Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 17/2017. (II. 8.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti 
gazdasági együttműködési 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  Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti 

gazdasági együttműködési 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
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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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