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III. Kormányrendeletek

A Kormány 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ijúsági 
együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, 

kulturális, sport- és ijúsági együttműködési egyezmény (a  továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának 

elismerésére.

2. §  A Kormány a Szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Szerződés hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti Oktatási, Kulturális, Sport- és Ijúsági 

Együttműködésről szóló Egyezmény

Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya (a továbbiakban: a Felek) a két ország közötti baráti kötelékek 

megerősítése, a  népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint a  két ország közötti oktatási, kulturális, 

sport- és ijúsági együttműködés fejlesztése érdekében, attól a  szándéktól vezérelve, hogy az  oktatás, a  kultúra, 

a  sport és az  ijúság által kölcsönösen erősítsék a  két ország népei közötti megértést, bizalmat és barátságot; 

elhatározták, hogy egyezményt kötnek az oktatási, kulturális, sport- és ijúsági együttműködésről, és ebből a célból 

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Felek támogatják a  széles körű együttműködést az  oktatás, a  kultúra, a  művészetek, a  sport és az  ijúság terén. 

A mind hatékonyabb együttműködés érdekében támogatják a már meglévő közvetlen kapcsolatokat és elősegítik 

újabbak létesítését.

2. cikk

A Felek ösztönzik a  felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók, tudósok, valamint az  ijúság és a  hallgatók 

cseréjét, az  érintett ösztöndíjprogramok keretein belül, illetve a  közöttük létrejövő együttműködést a  közös 

érdeklődésre számot tartó területeken.

Az együttműködés részleteiről az illetékes szaktárcák külön állapodnak meg. A Felek emellett ösztönzik az oktatási 

és a kulturális küldöttségek képviselőinek cseréjét.

3. cikk

A Felek ösztönzik és elősegítik a felsőoktatási és kulturális intézmények, valamint a kutatóintézetek közötti közvetlen 

oktatási és kulturális kapcsolatokat, és – a  rendelkezésre álló források és lehetőségek keretein belül – egyetemi 

oktatók és kutatók, kulturális szakemberek valamint az ijúsági terület képviselőinek cseréjét.

4. cikk

A Felek támogatják a  két ország felsőoktatási intézményei közötti tudományos együttműködést, és megosztják 

egymással az  iskolai bizonyítványok, oklevelek és diplomák egyenértékűségének megteremtésével kapcsolatos 

információkat azok kölcsönös elismerése érdekében.

5. cikk

A Felek együttműködnek az  UNESCO és más nemzetközi, kormányközi és nem kormányzati oktatási és kulturális 

szervezetek keretein belül, továbbá támogatják a  nemzetközi regionális együttműködés keretein belül közösen 

kialakított kulturális projektek megvalósítására irányuló kezdeményezéseket.
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6. cikk

A Felek ösztönzik a  két ország művészei és kulturális intézményei között létrejövő kapcsolatokat és 

csereprogramokat a  képzőművészet, előadó-művészet, dráma és audiovizuális művészet és az  új média, 

az  irodalom, fordítás és könyvkiadás, a  múzeum-, levéltár- és könyvtár-igazgatás, az  amatőr- és népművészet 

területén.

7. cikk

A Felek elősegítik csereprogramok megvalósulását (különös hangsúlyt fektetve az  ijúsági csereprogramokra, 

tájékoztatásra, tanácsadásra, ijúsági részvételre és ijúsági mobilitásra, nem formális oktatásra és ijúsági 

szervezetek közötti együttműködésre); szakértői csereprogramokat az  ijúsági infrastruktúra területén (ijúsági 

központok, ijúsági klubok, információs központok); stratégiai dokumentumok (nemzeti és helyi irányelvek), 

ijúságot érintő jogszabályok és működési szabályzatok cseréjét.

8. cikk

A Felek ösztönzik és bátorítják oktatási és kulturális hetek és napok szervezését a  két ország kulturális 

intézményeiben.

9. cikk

A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, szórólapok, füzetek, folyóiratok, dokumentumok, ilmek, digitális tartalmak 

és minden, a két országban folyó oktatással, kutatással, ijúsági eseményekkel, valamint kulturális tevékenységekkel 

kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

10. cikk

A Felek kölcsönösen fejlesztik a  könyvtáraik, levéltáraik, muzeális és egyéb, a  kultúra és a  kulturális örökség 

területéért felelős intézményeik közötti közvetlen együttműködést, a tapasztalatok és szakemberek cseréjét. A Felek 

– jogszabályaiknak megfelelően – engedélyezik és lehetővé teszik a könyvtárakban, levéltárakban és múzeumokban 

található anyagokhoz való hozzáférést kutatás céljából.

11. cikk

A Felek együttműködnek a  kulturális örökség megőrzése és védelme – beleértve a  szellemi kulturális örökség 

megőrzését és védelmét –, valamint a  régészet területén, illetve ösztönzik a  szakértők cseréjét, a  jó gyakorlatok, 

módszertanok kölcsönös megosztását az  örökséggazdálkodás-menedzsment, védelem és megőrzés területén, 

illetékes háttérintézményeik bevonásával.

12. cikk

A Felek kölcsönösen támogatják kiállítások egymás országában való megszervezését, amelyek részleteiről az érintett 

intézmények külön állapodnak meg.

13. cikk

A Felek ösztönzik a másik Fél nyelvének oktatását, lektorok és vendégtanárok, szakmai anyagok cseréjét, a nyelvi és 

szakmai tanfolyamokon való részvételt.

14. cikk

A Felek támogatják külön együttműködési megállapodások megkötését a  két ország érintett oktatási, kulturális, 

sport- és ijúsági intézményei között.

15. cikk

Az Egyezmény cikkei nem értelmezhetők oly módon, amelyek érintenék a  Felek azon nemzetközi szerződésekből 

eredő jogaikat és kötelezettségeiket, amelynek valamely Fél az aláírója.

16. cikk

Jelen Egyezmény azon utolsó írásbeli jegyzék kézhezvétele utáni 30. napon lép hatályba, amelyen a  Felek 

diplomáciai úton tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső 

jogi követelményeknek.
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Ez az  Egyezmény hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban, valamint automatikusan 

megújul újabb 5 év hosszúságú időszakokra, kivéve, ha bármely Fél a  diplomáciai csatornákon keresztül írásban 

legalább hat (6) hónappal hatályának lejárta előtt arról tájékoztatja a  másik Felet, hogy a  jelen Egyezményt meg 

kívánja szüntetni.

Amennyiben a  jelen Egyezmény hatálya megszűnik, úgy annak rendelkezéseit a  még működő projektek és 

programok vonatkozásában azok teljes befejezéséig alkalmazni kell.

Ezt az  Egyezményt Budapesten (helyszín) írták alá 2017. január 27-én (dátum) magyar, montenegrói és angol 

nyelven, kettő eredeti példányban, melyek mindegyike egyformán hiteles. Az  értelmezésből származó bármely 

nézetkülönbség esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 …………………………………… ………………………………….. 

 Magyarország Kormánya nevében Montenegró Kormánya nevében

Agreement between the Government of Hungary and the Government of Montenegro on Cooperation in the 

Fields of Education, Culture, Sports and Youth

The Government of Hungary and the Government of Montenegro (hereinafter: “the Parties”), led by the desire to 

strengthen the ties of friendship between their countries and reairm the connection between the two nations, to 

enhance the education, cultural, sports and youth cooperation between them, to further contribute to the mutual 

understanding, trust and friendship between their peoples through education, culture, sports and youth, have 

decided to conclude an Agreement on education, cultural, sports and youth cooperation and agreed upon the 

following:

Article 1

The Parties shall promote extensive cooperation in the ield of education, culture, arts, sports and youth. To this end, 

they shall support existing direct connections and encourage creating new ones.

Article 2

The Parties shall encourage the exchange of higher education oicials, academia, researchers, youth and students, 

within the framework of their respective scholarship programs and their cooperation in areas of mutual interest.

The details of the cooperation shall be agreed upon by the relevant Ministries of the Parties. The Parties also 

encourage the exchange of educational and cultural delegations.

Article 3

The Parties shall promote and encourage direct educational and cultural cooperation between higher education 

and cultural institutions and research institutes and the exchange of academia, researchers, cultural experts and 

youth representatives, according to their inancial capacities.

Article 4

The Parties shall encourage scientiic cooperation between their respective higher education institutions and 

exchange data and information regarding mutual recognition and equivalency of certiicates, diplomas and degrees 

awarded by them.

Article 5

The Parties shall cooperate within the framework of UNESCO and other international, intergovernmental and 

non-governmental education and cultural organizations and support the realization of joint cultural projects 

created in the framework of international regional cooperation.

Article 6

The Parties shall encourage direct interaction and exchange programs between cultural institutions, individual 

artists of both countries and in the ield of ine arts, performance arts, dramatic and audiovisual arts and new media, 

literature, translation and publishing, museum archive and library management, amateur and folk arts.
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Article 7

The Parties shall encourage exchange of programs (with special emphasis in youth exchange youth information 

and counseling, youth participation and youth mobility, non-formal education and cooperation between youth 

organizations); exchange of expertise in the ield of youth infrastructures (Youth centers, Youth clubs, info-centers); 

exchange of Strategic documents (National and Local Youth Policies), Laws and by-laws regarding youth.

Article 8

The Parties shall promote and encourage the organization of educational and cultural days and weeks in their 

respective cultural institutions.

Article 9

The Parties shall encourage the exchange of books, publications, brochures, booklets, periodicals, documents, ilms 

and any other source material related to education and cultural activities, youth events and scientiic research in 

their respective countries.

Article 10

The Parties shall mutually promote and enhance the exchange of experience and professionals and direct 

cooperation between their libraries, archives, museums and other institutions in the ield of cultural heritage. 

The Parties shall, in accordance with their legal regulations, provide access to the material stored in their libraries, 

archives and museums for academic purposes.

Article 11

The Parties shall cooperate in the ield of preservation of cultural heritage, conservation – also including the 

preservation and conservation of intangible cultural heritage – and archeology and encourage the exchange of 

professionals, good practices and methods in the ield of heritage management, protection and preservation, with 

the inclusion of their background institutions.

Article 12

The Parties shall mutually promote the exchange of exhibitions between their countries, while the details of 

cooperation will be settled in a separate agreement between the institutions concerned.

Article 13

The Parties shall encourage the teaching of the language of the other Party and the exchange of foreign language 

lecturers, guest lecturers and academic material and the participation on linguistic and professional courses.

Article 14

The Parties shall promote the conclusion of separate agreements between their concerned educational, cultural, 

sport and youth institutions.

Article 15

The articles of this Agreement shall not be construed in a manner that may afect the rights and obligations of the 

Parties under international agreements that either Party is a signatory to.

Article 16

The present Agreement shall enter into force on the 30th day after receiving the last written notiication by which the 

Parties have notiied each other, through diplomatic channels, that their internal legal procedures required for the 

entry into force of this Agreement have been fulilled.

This Agreement shall remain in force for a period of ive (5) years and shall automatically be renewed for successive  

5 year periods, unless either Party notiies the other in writing about its intention to terminate this Agreement at 

least six (6) months prior to its expiry.
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In the event this Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing 

programs and projects until they are fully completed.

Done at Budapest on 27 January 2017 in two original copies, each in Hungarian, Montenegrin and English 

languages, all texts being equally valid. In case of any divergence in interpretation, English text shall prevail.

 On behalf of the Government of Hungary On behalf of the Government of Montenegro”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) A 2. § és a 3. § a Szerződés 16. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

 (3) A  Szerződés, valamint 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 intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter 

és a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

5. §  Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, 

tudományos, kulturális, sport- és ijúsági együttműködésről szóló Egyezménynek a  Montenegrói Köztársaság 

vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 163/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 28/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
a XX. századi diktatúrák áldozatainak járó, politikai rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítésekkel kapcsolatos 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és 

szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, 

továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek 

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 

módosítása

1. §  Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az  1956-os forradalommal és szabadságharccal 

összefüggésben elítéltek, valamint a  korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az  egyes személyes 

szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének 

rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az  e  rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2017. január 1-jétől  

– a 2/A. § szerinti emelésen túl – a 2016 novemberében folyósított összeg 60%-ával fel kell emelni. Az ellátás már 

folyósított és megemelt összege közötti különbözet kiizetésére 2017. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, 

legkésőbb 2017. március 31-ig kerül sor. Az ellátást 2016. december 31-ét követő időponttól a 2016 novemberére 

járó összeg 60%-ával és a 2/A. §-ban foglaltak szerint növelt, (1)–(4) bekezdés szerinti összegben kell megállapítani, 

olyan összeg alapulvételével, mely a jogosultat – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – 2016 novemberében 

megillette volna.

(6) Az  e  rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2018. január 1-jétől  

– a  2/A.  § szerinti emelésen túl – a  2016 novemberében folyósított összeg 40%-ával fel kell emelni. Az  ellátást  

2017. december 31-ét követő időponttól a 2016 novemberére járó összeg 40%-ával és a 2/A. §-ban foglaltak szerint 

növelt, (1)–(4)  bekezdés szerinti összegben kell megállapítani, olyan összeg alapulvételével, mely a  jogosultat  

– a jogosultsági feltételek fennállása esetén – 2016 novemberében megillette volna.”
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2. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai 

munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről 

szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot 

teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.)  

Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az  e  rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2017. január 1-jétől  

– a  2/A.  § szerinti emelésen túl – a  2016 novemberében folyósított összeg 60%-ával fel kell emelni. Az  ellátás 

már folyósított és megemelt összege közötti különbözet kiizetésére 2017. január 1-jére visszamenőleg 

hivatalból, legkésőbb 2017. március 31-ig kerül sor. Az  ellátást 2016. december 31-ét követő időponttól  

a  2016. novemberére járó összeg 60%-ával és a  2/A.  §-ban foglaltak szerint növelt, (1) és (2)  bekezdés szerinti 

összegben kell megállapítani, olyan összeg alapulvételével, mely a  jogosultat – a  jogosultsági feltételek fennállása 

esetén – 2016 novemberében megillette volna.

(4) Az  e  rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2018. január 1-jétől  

– a  2/A.  § szerinti emelésen túl – a  2016 novemberében folyósított összeg 40%-ával fel kell emelni. Az  ellátást  

2017. december 31-ét követő időponttól a 2016 novemberére járó összeg 40%-ával és a 2/A. §-ban foglaltak szerint 

növelt, (1) és (2)  bekezdés szerinti összegben kell megállapítani, olyan összeg alapulvételével, mely a  jogosultat  

– a jogosultsági feltételek fennállása esetén – 2016 novemberében megillette volna.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában;

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában;

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 

rendeli el:

1. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó 

feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által 

érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és 

eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről 

szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők az Országgyűlés illetékes bizottságának döntésére 

irányuló, e rendelet szerinti mentesítési eljárást abban az esetben kezdeményezhetik, ha a közbeszerzésekért felelős 

miniszter a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló Korm. rendelet szerinti ellenőrzés 

eredményeként a mentesítési eljárás megindításához hozzájárult.”
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2. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet módosítása

2. §  A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az  érintett szervezet a  közbeszerzési törvény 105.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja, valamint (2)  bekezdés a) és 

b) pontja szerint kötött keretmegállapodásokból a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést 

kezdeményezhet, továbbá a  nettó tizenöt millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés és szolgáltatás 

megrendelés tárgyú, valamint a nettó huszonöt millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú 

versenyújranyitás és konzultáció esetében a  miniszter előzetes hozzájárulása nélkül lefolytathatja az  eljárást, 

azonban az  érintett szervezet a  6.  melléklet szerinti adatszolgáltatást köteles negyedévente – március 31-ig, 

június  30-ig, szeptember 30-ig, december 31-ig – teljesíteni. Az  ellenőrző szervezet az  adatszolgáltatással 

kapcsolatban további adatokat kérhet.”

3. §  A 320/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter öt munkanapon belül az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány megküldésével dönt az adott 

közbeszerzésről. Ha az  ellenőrző szervezet a  7.  § (2)  bekezdése szerint hiánypótlási felhívást vagy jelentést küld 

az  érintett szervezetnek, a  döntés meghozatalára nyitva álló határidő – a  hiánypótlási felhívások és jelentések 

számától függetlenül – három munkanappal meghosszabbodik.”

4. §  A 320/2015. Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  8.  § szerinti az  eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítását követő tíz munkanapon belül 

az  ellenőrző szervezet – feltéve, hogy a  8.  § szerinti tanúsítvány kiállítására nem a  7.  § (2a)  bekezdés 2.  pontja 

szerinti együttes ellenőrzés alapján került sor – elvégzi az eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás 

megindításához szükséges közbeszerzési dokumentumok – a  7.  § (2a)  bekezdés 3.  pontjában foglaltakon túli  – 

közbeszerzési-jogi szempontú vizsgálatát, amely alapján újabb, a 8. és 9. § szerinti, a közbeszerzési dokumentumok 

jóváhagyására vonatkozó tanúsítványt állít ki az adott közbeszerzés vonatkozásában.”

5. §  A 320/2015. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bontást – ideértve több szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések bontását is – megelőzően, 

az ellenőrző szervezet megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott eljárást megindító vagy meghirdető felhívás 

került-e közzétételre, illetve megküldésre.”

6. §  A 320/2015. Korm. rendelet 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A  közbeszerzési eljárást, illetve a  több szakaszból álló eljárás esetén az  eljárás részvételi szakaszát lezáró 

döntés e § szerinti ellenőrzésének megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor, és az ellenőrzési határidő számítása 

mindaddig nem kezdődhet meg, ameddig az  adott közbeszerzési eljárás tekintetében jogorvoslati eljárás van 

folyamatban, azaz a  jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítéséig, 

illetve közzététele napjáig. Ha a  közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás megindítására az  e  § szerinti 

ellenőrzés megkezdését követően, de a záró tanúsítvány megküldését megelőzően kerül sor, az ellenőrző szervezet 

az  ellenőrzést a  jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítése, illetve 

közzététele napjáig felfüggeszti. Az  ellenőrzés felfüggesztése vonatkozásában a  korábbi időpont az  irányadó. 

A  kézhezvétel időpontjáról az  érintett szervezet nyilatkozik az  ellenőrző szervezet részére. A  felfüggesztés 

időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.”

7. §  A 320/2015. Korm. rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13/A.  § (1) Az  uniós értékhatárokat el nem érő értékű, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárások, valamint 

az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások, 

valamint keretmegállapodás esetén a közbeszerzési törvény 105. §-a szerinti, de a 6. § (5) bekezdése körébe nem 

tartozó verseny újranyitásával vagy írásbeli konzultációval megvalósuló szerződéskötés során az érintett szervezet 

a  miniszternek a  6.  § szerinti jóváhagyását utólag is kérheti a  9.  melléklet szerinti előterjesztés és mellékletei 

megküldésével, az  összegezés részvételre jelentkezők, ajánlattevők részére történő megküldését követő két 

munkanapon belül, a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumnak – jogorvoslati eljárás esetén 

a  Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumnak is – az  ellenőrző szerv részére történő 
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megküldésével. Ha az érintett szervezet nem él az utóellenőrzés kezdeményezésének lehetőségével, a miniszternek 

a 6. § szerinti jóváhagyását az 5. §-nak megfelelően kell kérnie. E § szerinti utóellenőrzés kezdeményezése esetén is 

az  érintett szervezet a  közbeszerzési eljárás lefolytatásáról annak megkezdésével egyidejűleg az  ellenőrző szervet 

tájékoztatni köteles az  eljárás tárgyának, becsült értékének és fajtájának, valamint annak megjelölésével, hogy 

az ajánlatkérő az adott eljárás során alkalmazza-e a közbeszerzési törvény 75. § (2) bekezdés e) pontját.

(2) Az  ellenőrző szervezet elvégzi a  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok közbeszerzési-jogi utóellenőrzését. 

Az  ellenőrző szervezet a  dokumentumok beérkezését követő tíz munkanapon belül a  13.  § (1)  bekezdése szerinti 

tartalmú utóellenőrzési tanúsítványt állít ki az  ellenőrzés eredményéről. A  hiánypótlás teljesítésének időtartama 

az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele. Az ellenőrző szervezet az ellenőrzés eredményétől függően, 

súlyos közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati eljárást kezdeményez. A  13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 

tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány kiállítása esetén az  összegezés javítása, módosítása szükséges. A  13.  § 

(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba.

(3) Az  utóellenőrzés megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor és az  ellenőrzési határidő számítása mindaddig 

nem kezdődhet meg, ameddig az  adott közbeszerzési eljárás tekintetében jogorvoslati eljárás van folyamatban, 

azaz a  jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítéséig, illetve közzététele 

napjáig. Ha a  közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás megindítására az  utóellenőrzés megkezdését 

követően, de az utóellenőrzési tanúsítvány megküldését megelőzően kerül sor, az ellenőrző szervezet az ellenőrzést 

a  jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítése, illetve közzététele 

napjáig felfüggeszti. Az  ellenőrzés felfüggesztése vonatkozásában a  korábbi időpont az  irányadó. A  kézhezvétel 

időpontjáról az érintett szervezet nyilatkozik az ellenőrző szervezet részére. A felfüggesztés időtartama az ellenőrző 

szervezet határidejébe nem számít bele.”

8. §  A 320/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett ellenőrzésekre kell alkalmazni. Az ajánlatkérő 

e  rendelet előírásainak megfelelő alkalmazásával kezdeményezi az ellenőrző szervezet eljárását abban az esetben 

is, ha a  közbeszerzésekről szóló 2003.  évi CXXIX.  törvény vagy a  közbeszerzésekről szóló 2011.  évi CVIII.  törvény 

szerinti keretmegállapodásos eljárás második része szerint kíván szerződést kötni, ideértve azt az  esetet is, ha 

a keretmegállapodás vagy a keretszerződés megkötésére központosított közbeszerzés keretében került sor.”

9. §  A 320/2015. Korm. rendelet

1. 1.  § (3)  bekezdésében az „(1)  bekezdés e)  pontjában” szövegrész helyébe az „(1)  bekezdés d)  pontjában” 

szöveg;

2. 7. § (1) bekezdésében a „6. § (1)–(6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „6. §-ban” szöveg;

3. 7. § (2a) bekezdés 2. pontjában a „teljes körben” szövegrész helyébe az „együttesen” szöveg;

4. 7. § (2a) bekezdés záró szövegrészében az „a Kbt.-nek” szövegrész helyébe az „a közbeszerzési törvénynek” 

szöveg;

5. 12. § (1) bekezdésében az „összegezés-tervezet” szövegrész helyébe az „összegezés” szöveg;

6. 21. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdés a) vagy b) pontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) vagy b) pontja” 

szöveg

lép.

10. §  A 320/2015. Korm. rendelet 9. mellékletének 4.1. pontja az 1. melléklet szerint módosul.

11. §  Hatályát veszti a 320/2015. Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése.

3. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 

közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 

rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

1. 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában és a  11.  § (5)  bekezdésében a  „közbeszerzéseket” szövegrész helyébe 

a „beszerzéseket” szöveg;

2. a 11. § (1) bekezdésében a „közbeszerzését” szövegrész helyébe a „beszerzését” szöveg

lép.
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4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelethez

 1. A 320/2015. Korm. rendelet 9. mellékletének 4.1. pontja helyébe a következő pont lép:

4.1. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája 

(megfelelő aláhúzandó):

4.1.1. Eljárás típusa

nyílt 

[Kbt. 113. § (1) bek.]

meghívásos 

[Kbt. 113. § (1) bek.]

tárgyalásos 

[Kbt. 113. § (1) bek.]

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos

Kbt. 105. § (1) bek. b) vagy 

c) pontja szerinti írásbeli 

konzultáció

Kbt. 105. § (2) bek. 

b) vagy c) pontja szerinti 

versenyújranyitás

nyílt 

[Kbt. 115. §]

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

[Kbt. 115. §]

4.1.2. Az eljárás keretmegállapodás megkötésére 

irányul?

igen/nem 

 

Amennyiben igen, a Kbt. mely pontja alapján? 

[Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) vagy c), vagy  

Kbt. 105. § (2) bekezdés a), b) vagy c) pont]

A Kormány 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. 

(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő 5a–5d. ponttal egészül ki:

„5a. könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;

5b. műanyag: a  vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), 

az  Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az  1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a  793/93/

EGK tanácsi rendelet, az  1488/94/EK bizottsági rendelet, a  76/769/EGK tanácsi irányelv, a  91/155/EGK,  

a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i  

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 5.  pontja értelmében vett polimer, amely alkalmas 

a műanyag zacskók fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, és amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy 

egyéb anyagokat is adtak;

5c. műanyag zacskó: olyan fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült hordozható zacskó, amelyet 

az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;
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5d. nagyon könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és 

amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására 

használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:

„9. oxidatív úton aprózódó műanyag zacskó: olyan, az áruk vagy termékek értékesítési pontján a fogyasztók részére 

biztosított, adalékanyagokat tartalmazó, műanyagból készült zacskó, amely elősegíti a  műanyag mikroméretű 

műanyagrészecskékre történő széttöredezését.”

 (3) Az R. 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. § 25. pontja szerinti 

hajlékonyfalú műanyag hordtasaknak vagy hordtáskának minősül az e rendelet szerinti műanyag zacskó, a könnyű 

műanyag zacskó, valamint az oxidatív úton aprózódó műanyag zacskó.

(6) Nem minősül a  Ktdt. 2.  § 25.  pontja szerinti hajlékonyfalú műanyag hordtasaknak vagy hordtáskának 

az e rendelet szerinti nagyon könnyű műanyag zacskó.”

2. §  Az R. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az a gyártó, akit a Ktdt. szerint a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer tekintetében termékdíj-

kötelezettség vagy termékdíj-izetési kötelezettség nem terhel, a (2) bekezdés szerinti nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer jellege, fajtája és mennyisége (kg);

b) a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás anyagkategória szerinti mennyisége (kg);

c) az átvett és a gyűjtött csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg);

d) az alapanyagként, anyagában, energetikailag vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék fajtája, 

mennyisége (kg).”

3. §  Az R. 17. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„f ) a  94/62/EK irányelvnek a  könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő 

módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

4. §  Az R.

a) 13.  § (3)  bekezdésében az „a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú” 

szövegrész helyébe az „a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2.” szöveg,

b) 1. melléklet 2. pont 2.2.5. alpontjában az „ütemény” szövegrész helyébe a „Sütemény” szöveg

lép.

5. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 11. § (3), (4) és (7) bekezdése;

b) 12. § (2) és (6) bekezdése;

c) 4. mellékletének 3. pontja és 3. táblázata.

 (2) Hatályát veszti az R.

a) 6. § (1) bekezdésében a „(hasznosítási kötelezettség)” szövegrész,

b) 12. § (1) bekezdésében az „ , a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, valamint hulladékkezelő” szövegrész,

c) 12. § (3) bekezdésében az „ , a forgalmazó” szövegrész.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. §  Ez a  rendelet a  94/62/EK irányelvnek a  könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 

megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 31/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 
150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.  § (1) E  rendelet hatálya a  TEN-T támogatás felhasználásának tervezésében, lebonyolításában, ellenőrzésében 

részt vevő, a  közlekedési ágazati irányítás alá tartozó költségvetési szervekre, valamint a  TEN-T támogatás 

felhasználásában érintett szervezetekre terjed ki.

(2) E  rendeletet kizárólag az  1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 58.  cikkében megjelölt 

inanszírozási határozatok alapján TEN-T támogatással megvalósuló projektekre kell alkalmazni.”

2. §  A 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38.  § Ez  a  rendelet a  transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és 

a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. §  A 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet

a) 2.  § 7.  pontjában az  „a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat” szövegrész helyébe  

az „az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

b) 2.  § 20.  pontjában az  „a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat” szövegrész helyébe  

az „az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

c) 2. § 22. pontjában az „a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 19. cikke” szövegrész helyébe 

az „az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke” szöveg,

d) 28/A.  §-ában az „a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III.  mellékletében meghatározott 

kiemelt fontosságú projektek” szövegrész helyébe az  „az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben meghatározott törzshálózat” szöveg

lép.

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

5. §  Ez a rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett 
ingatlan állam általi megszerzésével 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 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 

17. és 24. pontjában,

a 3. § 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 a Budapest, IX. kerület, belterület 

38250/5. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon, illetve ezen ingatlanból telekalakítás jogerős befejezését 

követően kialakított ingatlanon megvalósítandó Málenkij Robot Emlékhely kialakítására irányuló beruházással 

(a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 

ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti Beruházás megvalósításához és az  (1)  bekezdésben megjelölt ingatlan 

megosztásához, valamint az  emlékhely kialakításához és fenntartásához szükséges méretű ingatlan állami 

tulajdonba kerüléséhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 

kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 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 (a továbbiakban: Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint 

használja fel.

 (2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy 

kell egyeztetnie a szakhatósággal, hogy az egyeztetésre és a felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc nap 

áll rendelkezésre.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 

rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 

határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

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

végrehajtható.

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

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelethez

A 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.  vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

  5.  az  ágazati jogszabály alapján a  fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági 

feladat- és hatáskörébe tartozó az  egyes sajátos ipari létesítményekre vonatkozó építésügyi hatósági 

eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, illetve 

villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások,

  6.  műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

  7.  útügyi hatósági eljárások,

  8.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

  9.  földmérési hatósági eljárások,

10.  hírközlési hatósági eljárások,

11.  tűzvédelmi hatósági eljárások,

12.  bányahatósági engedélyezési eljárások,

13.  területrendezési hatósági eljárások,

14.  közegészségügyi hatósági eljárások,

15.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16.  rendészeti hatósági eljárások,

17.  régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,

18.  természetvédelmi hatósági eljárások,

19.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

20.  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,

21.  az  óvóhely épülettel kapcsolatos munkálat elvégzéséhez, illetve az  óvóhely rendeltetéstől eltérő 

hasznosításhoz szükséges katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22.  vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

23.  az  1–22.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, az  ingatlan megosztásához, valamint az  emlékhely kialakításához és 

fenntartásához szükséges méretű ingatlan tartós állami tulajdonba kerüléséhez közvetlenül szükségesek, 

kivéve a kisajátítási eljárást,

24.  az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 6/2017. (II. 13.) MvM rendelete
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet [a továbbiakban: 11/2016. (IV. 21.)  

MvM rendelet] 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.  § Az  MNVH 2.  § (1)  bekezdésében foglalt feladatait a  cselekvési tervben meghatározottak szerint az  Állandó 

Titkárság a  Széchenyi Programiroda Nonproit Kft.-n keresztül látja el, melynek során a  Széchenyi Programiroda 

Nonproit Kft. együttműködik az MNVH-ba regisztráltakkal és az MNVH szerveivel.”

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

3. §  Hatályát veszti a 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet 9. § (2) bekezdése.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A miniszterelnök kabinetfőnökének 1/2017. (II. 13.) MK rendelete
a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 78.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 

egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 

meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklete az  1.  melléklet szerint 

módosul.

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

  Rogán Antal s. k.,
  miniszterelnök kabinetfőnöke 

  miniszter
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1. melléklet az 1/2017. (II. 13.) MK rendelethez

Az R. 1. melléklet A) rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Miniszterelnöki Kabinetirodánál

1.1. a miniszteri kabinet, a miniszteri titkárság valamennyi munkaköre

1.2. az állami vezetők kabinetének, titkárságának valamennyi munkaköre

1.3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető

1.4. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó

1.5. belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

1.6. az iratkezelési és minősített adatvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

1.7. a  protokoll és rendezvényszervezési, valamint a  programszervezési feladatokat ellátó szervezeti egység 

valamennyi munkaköre

1.8. a jogszabály-előkészítéssel foglalkozó szervezeti egység valamennyi munkaköre

1.9. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

1.10. a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

1.11. a  külügyi, a  külügyi szervezési és a  nemzetközi kapcsolatok feladatait ellátó szervezeti egység valamennyi 

munkaköre

1.12. a miniszterelnöki titkársági feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

1.13. a  kommunikációs, a  kormányszóvivői, a  koordinációs és tájékoztatási feladatokat ellátó szervezeti egység 

valamennyi munkaköre”

A földművelésügyi miniszter 6/2017. (II. 13.) FM rendelete
az egyes nemzeti forrásból inanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló  

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

1. §  Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 4.  § 

(1) bekezdésében

a) a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium” szöveg,

b) a „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” szövegrész helyébe a „Nemzeti agrártámogatások” szöveg

lép.

2. A baromi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

2. §  A baromi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 

[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„u) termelői csoport: a  termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti határozattal elismert, 

valamint a  termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet hatálya alá tartozó termelői 

csoport;”

3. §  A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.



440 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 21. szám 

4. §  A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2.  § (10)  bekezdésében a „2016.  év” szövegrész helyébe a „2017.  év” szöveg, 

a „2016. évben” szövegrészek helyébe a „2017. évben” szöveg lép.

3. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) A  sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 

[a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„c) termelői csoport: a  termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti határozattal elismert, 

valamint a  termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet hatálya alá tartozó termelői 

csoport;”

 (2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

6. § (1) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely)

„c) eleget tesz a  sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. 

(XII. 16.) FM rendelet előírásainak;”

 (2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (9a) és (9b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9a) A  (9)  bekezdéstől eltérően a  2017.  év I., II. és – a  2017.  évben elsőfokú döntéssel lezárt – III. negyedévre 

vonatkozó jogos igények kiizetésére 2017. évben kerül sor.

(9b) A (9) bekezdéstől eltérően a 2017. I. és II. negyedévre, továbbá – a forrás rendelkezésre állásának mértékéig – 

a 2017. III. negyedévre vonatkozó jogos igények kiizetésére 2017. évben kerül sor.”

4. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 

igénylésének és kiizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

7. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 

kiizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. § 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

8. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: megyei kormányhivatal)” 

szövegrész helyébe a „járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „telephely szerint illetékes 

élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: 

megyei kormányhivatal)” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében a „megyei kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg,

d) 5.  § (3) és (4)  bekezdésében, 6.  § (6) és (7)  bekezdésében, 2. számú melléklet 4.4.  pontjában, 3. számú 

melléklet 3.3., 8. és 9. pontjában a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében a „megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,

f ) 6.  § (6a)  bekezdésében és 6/C.  §-ában a „megyei kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” 

szöveg

lép.
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5. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) 

támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

9. §  A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.  § (1) A  támogatás forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1.  melléklete 

XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. 

Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(2) A  2017.  évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a  2017.  évben elvégzett 

szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a  2016.  évben elvégzett 

szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem izetett jogos igények 

teljesíthetőek.

(3) A meghatározott támogatási keret 70%-os kihasználtságáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 

köteles az  agrárpolitikáért felelős minisztert (a  továbbiakban: miniszter) és a  NÉBIH elnökét tájékoztatni. A  forrás 

kimerülése esetén a miniszter közleményt ad ki.”

6. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló  

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

10. §  Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 

[a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E rendelet alkalmazásában:

a) állati hulla: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági 

és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a  belső 

piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikkének 

15. pontja szerinti elhullott állat;

b) állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 

amely az állattartó gazdaságban az állatért állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős;

c) TSE rendelet: az  egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az  ellenük való védekezésre és 

a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet;

d) ABP rendelet: a  nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a  belőlük származó termékekre 

vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

e) ABP végrehajtási rendelet: a  nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a  belőlük származó 

termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet végrehajtásáról, valamint a  97/78/EK tanácsi irányelvnek az  egyes minták és tételek határon történő 

állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az  irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 

2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendelet;

f ) ártalmatlanítás: az állattartó telepeken keletkező állati hulla kezelése, feldolgozása, égetése az állat-egészségügyi 

hatóság engedélyével rendelkező állati eredetű hulladékot kezelő, ártalmatlanító, illetve égető üzemben vagy 

egyéb üzemben, ha azt az ABP rendelet alapján az illetékes állat-egészségügyi hatóság engedélyezte;

g) állati hullát kezelő, ártalmatlanító üzem: az  ABP végrehajtási rendelet I.  mellékletének 58.  pontjában 

meghatározott létesítmény, amelynek működését az állat-egészségügyi hatóság engedélyezte;

h) állati hullát égető üzem: az ABP végrehajtási rendelet I. mellékletének 56. pontjában meghatározott létesítmény, 

amelynek működését az állat-egészségügyi hatóság engedélyezte;

i) gyűjtő-átrakó létesítmény: az  állat-egészségügyi hatóság által engedélyezett, az  ABP végrehajtási rendelet 

I.  mellékletének 53.  pontjában meghatározott létesítmény, továbbá az  állat-egészségügyi hatóság által 

nyilvántartásba vett állati hulla gyűjtőhely és gyepmesteri telep;

j) állat-egészségügyi hatóság: az  élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörben eljáró megyei 

kormányhivatal.

k) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
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11. §  Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(2) A  2017.  évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 3600 millió Ft, amelynek terhére a  2016.  évben 

elvégzett, de ki nem izetett szolgáltatások után járó jogos igények és a  2017.  évben elvégzett szolgáltatások 

támogatása teljesíthető.”

7. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

12. § (1) A  minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) 

FVM rendelet [a továbbiakban: 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet] 4. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A 2017. évben rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió forint.”

 (2) A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

8. A jégeső-elhárító szervezetnek izetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól 

szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

13. §  A jégeső-elhárító szervezetnek izetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. 

(V. 8.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

9. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

14. §  Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) 

VM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.  § A  kamattámogatás, a  kezességi díjtámogatás és a  költségtámogatás forrása a  Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvény 1.  melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 

előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített 

keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

10. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 

szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

15. §  A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. 

(VII. 10.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”
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11. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) 

támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása

16. §  A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. 

(VIII. 29.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

12. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló  

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

17. §  Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 

3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A  támogatás a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1.  melléklet XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 11. Erdei kisvasutak 

üzemeltetési támogatása jogcímcsoport előirányzat terhére, a  Nemzeti Erdőprogram 10032000-01220191-

52000001 számú izetési számláról kerül biztosításra.

(2) A támogatás mértéke 1800 Ft/km, egy pályázó legfeljebb 7 500 000 forint támogatásban részesülhet.”

13. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló  

120/2012. (XI. 23.) VM rendelet módosítása

18. §  Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) 

VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  kamattámogatás és a  költségátalány forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 

1.  melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti 

támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 

10032000-01220191-51200002.”

14. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megizetéséhez igénybe vehető 

csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

19. §  Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de 

minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  kamattámogatás forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1.  melléklete 

XII.  Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások 

alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 

10032000-01220191-51200002.”

15. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 

támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

20. §  A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. 

(I. 27.) VM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(3) A jogcím inanszírozására a 2017. évben 100 millió forint használható fel.”
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16. Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megizetéséhez igénybe 

vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelet módosítása

21. §  Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megizetéséhez igénybe vehető csekély 

összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. 

(X. 9.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  kamattámogatás forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1.  melléklete 

XII.  Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások 

alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 

10032000-01220191-51200002.”

17. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

22. §  A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) 

VM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.  § (1) A  támogatás forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1.  melléklete 

XII.  Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 

8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.

(2) A 2017. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 170 millió forint.”

18. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 

támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

23. §  A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. 

(IV. 29.) VM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.  § (1) A  támogatás forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1.  melléklete 

XII.  Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 

8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.

(2) A 2017. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint.”

19. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló  

7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

24. §  A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 

[a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

25. §  A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 5. § (9) bekezdésében az „a miniszternek” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért 

felelős miniszternek” szöveg lép.

20. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megizetéséhez igénybe vehető 

csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

26. §  Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 

támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  kamattámogatás és költségátalány forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 

1.  melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti 

támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 

10032000-01220191-51200002.”
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21. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megizetéséhez igénybe 

vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

27. §  Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megizetéséhez igénybe vehető csekély 

összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  kamattámogatás forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1.  melléklete 

XII.  Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások 

alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 

10032000-01220191-51200002.”

22. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megizetéséhez igénybe vehető 

csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

28. §  Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 

támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  kamattámogatás forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1.  melléklete 

XII.  Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások 

alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 

10032000-01220191-51200002.”

23. A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak 

költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet módosítása

29. §  A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 

szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

24. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

30. §  A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  kamattámogatás forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1.  melléklete 

XII.  Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások 

alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 

10032000-01220191-51200002.”

25. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló  

9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

31. §  A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 

[a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás mértéke a kijuttatott növényvédőszer vételárának 75%-a azzal, hogy ha a növényvédőszert a gépi 

bérmunka-szolgáltatást végző vásárolja meg és juttatja ki, akkor a támogatás mértéke a gépi bérmunka-szolgáltatás 

ellenértékének 75%-a.”

32. §  A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”
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33. §  A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a  szőlőtermelő vagy az  igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés a  növényegészségügyi 

megelőzéshez, illetve a növényegészségügyi felszámoláshoz oly módon vesz igénybe gépi bérmunka-szolgáltatást, 

hogy a növényvédőszer megvásárlását igazoló számla a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére kerül kiállításra, 

akkor a növényvédőszer gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatásáról

a) a  növényegészségügyi megelőzés támogatása vonatkozásában kizárólag a  megelőzési támogatás 

igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásának időpontját követően és a  támogatási kérelem benyújtásának 

időpontját megelőzően,

b) a  növényegészségügyi felszámolás támogatása vonatkozásában kizárólag a  támogatási kérelem benyújtásának 

időpontját megelőzően

a tárgyévben a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az  igénylésre felhatalmazott termelői 

szerveződés nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számla használható fel.

(4) A  (3)  bekezdés szerinti, gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számlán – a  növényvédőszer 

költségének kivételével – a 2a–2b. mellékletben foglalt számlaadatokat kell feltüntetni.”

34. §  A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell)

„c) a növényvédőszer

ca) megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és 

a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,

cb) 5.  § (3)  bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a  gépi bérmunka-

szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és 

a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát;

d) a  c)  pont szerinti számla pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat másolatát, amennyiben 

a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem került feltüntetésre;”

35. §  A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a) 9.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter” 

szöveg,

b) 1a.  melléklet 2.  pontjában, 1b.  melléklet 2.2.  alpontjában, 2a.  melléklet 3.  pontjában, 2b.  melléklet 

2.2. alpontjában és a 3. melléklet 3. pontjában a „Szőlőültetvény adatai” szövegrész helyébe a „Szőlőültetvény 

adatai (helyrajzi számonként külön sorban kell feltüntetni)” szöveg,

c) 3.  melléklet 3.4.  alpontjában a „Szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; szőlő 

szaporítóanyag: prebázis, bázis, certiikált vagy standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett 

nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas 

ültetési anyag)” szövegrész helyébe a „Szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő)” szöveg

lép.

26. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromi fajok állatjóléti 

támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

36. §  Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 

szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a  továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] 3.  § (2)  bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

37. §  A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

a) 5. § (4) bekezdés a) pontjában a „tárgynegyedévet követő év július 15-éig” szövegrész helyébe a „tárgyévet 

követő év július 15-éig” szöveg,

b) 5. § (9) bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős minisztert” szöveg

lép.
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27. Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi 

Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X. 12.) FM rendelet 

módosítása

38. §  Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az  Agrár Széchenyi Kártya 

Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X. 12.) FM rendelet [a  továbbiakban: 

66/2016. (X. 12.) FM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

39. §  A 66/2016. (X. 12.) FM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a „2016. december 31-én” szövegrész helyébe a „2017. június 30-án” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a „2016. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2017. június 30-áig” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a „2016. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. június 30-áig” szöveg

lép.

28. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű 

támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

40. §  A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. 

(XI. 29.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás forrása Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 

agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

29. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 6/2017. (II. 13.) FM rendelethez

A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete a következő 5. táblázattal egészül ki:

„5. 2017. évre vonatkozó támogatási keret

A B C

1. Baromi megnevezése Időszak
Támogatási keret 

(millió Ft)

2. növendék csirke (vágócsirke), szabadtartásos csirke 

és gyöngyös

I. negyedév 1200

II. negyedév 1300

III. negyedév 1290

IV. negyedév 1200

3. házi tyúk I. negyedév 150

II. negyedév 150

III. negyedév 150

IV. negyedév 150
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4. pecsenyeliba, növendék liba, iatal liba, hízott liba, 

pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa

I. negyedév 708,64

II. negyedév 1107,80

III. negyedév 1153,24

IV. negyedév 960,32

5. növendék pulyka I. negyedév 620

II. negyedév 620

III. negyedév 620

IV. negyedév 620

6. Összesen: 12 000

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1075/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások 
jóváhagyásáról

A Kormány

 1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. november 16-án, Budapesten 

megtartott XVI. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a  Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság előző 

ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott, 

az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat,

 2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét mint a nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a Magyar–Szlovén 

Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket,

Felelős: miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a határozat közzétételét követő 15. nap

 3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

elnökét, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg 

az alábbiak szerint:

3.1. az ajánlások 2. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

 belügyminiszter

Határidő: 2017. december 31.

3.2. az ajánlások 3. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

 nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. augusztus 31.

3.3. az ajánlások 4. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

 külgazdasági és külügyminiszter

 nemzetgazdasági miniszter

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3.4. az ajánlások 5. pontja tekintetében:

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

 nemzeti fejlesztési miniszter

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3.5. az ajánlások 6. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

 miniszterelnök általános helyettese

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

3.6. az ajánlások 7. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. szeptember 30.

3.7. az ajánlások 8. pontja tekintetében:

Felelős: miniszterelnök általános helyettese

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

 emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.
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3.8. az ajánlások 9. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

3.9. az ajánlások 11. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

3.10. az ajánlások 13. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

3.11. az ajánlások 14. pontja tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

 nemzetgazdasági miniszter

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3.12. az ajánlások 15. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

3.13. az ajánlások 16. pontja tekintetében:

Felelős: miniszterelnök általános helyettese

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

3.14. az ajánlások 17. pontja tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

 nemzeti fejlesztési miniszter

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3.15. az ajánlások 18. pontja tekintetében:

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

 nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

3.16. az ajánlások 19. pontja tekintetében:

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

 nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

3.17. az ajánlások 20. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

3.18. az ajánlások 21. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

 nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

3.19. az ajánlások 22. pontja tekintetében:

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3.20. az ajánlások 23. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos, illetve a felmerülés ütemében

3.21. az ajánlások 24. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos
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3.22. az ajánlások 25. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

3.23. az ajánlások 26. pontja tekintetében:

Felelős: miniszterelnök általános helyettese

 nemzetgazdasági miniszter

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. június 30.

3.24. az ajánlások 27. pontja tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

 nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3.25. az ajánlások 28. pontja tekintetében:

Felelős: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének felkérésével

Határidő: 2017. december 31.

3.26. az ajánlások 29. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. június 30.

 4. felhívja a  feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az  1.  melléklet 2.  pontjában közzétett ajánlások 

végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:

4.1. az ajánlások 2. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

4.2. az ajánlások 4. pontja tekintetében:

Felelős: miniszterelnök általános helyettese

 emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. június 30.

4.3. az ajánlások 5. pontja tekintetében:

Felelős: miniszterelnök általános helyettese

 emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. június 30.

4.4. az ajánlások 6. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

4.5. az ajánlások 7. pontja tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

 külgazdasági és külügyminiszter

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1075/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

 1. A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. november 16-án, Budapesten megtartott XVI. ülésén az előző 

ülésen elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően a  következő 

ajánlások fenntartásában állapodott meg:

 1. A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy az MMÖNK együttműködve módosítsa vagy egészítse ki az őshonos 

magyar nemzeti közösségre vonatkozó ágazati jogszabályokat. Annak keretében – egyebek mellett – találjon 

megoldást a magyar nemzeti önkormányzati közösségek közvetlen inanszírozására.
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 A KVB megállapítja, hogy a  nemzetiségileg vegyesen lakott területeken működő helyi önkormányzatok 

társinanszírozásáról szóló rendeletjavaslat (Uredba o soinanciranju občin na narodnostno mešanem 

območju) előkészítése, amely tartalmazni fogja a  pénzösszeg meghatározásának részletes céljait és 

a  kritériumok kialakítását, folyamatban van. A  KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy ennek elkészítése 

az MMÖNK előzetes beleegyezésével történjen meg.

 2. A KVB mindkét félnek javasolja az  együttműködést a  kiemelt munkahelyeken dolgozó közalkalmazottak 

nemzetiségi nyelven történő továbbképzési programjának előkészítése és végrehajtása során a  kétnyelvű 

területeken.

 A KVB javasolja, hogy a  nemzeti közösségek mindkét oldalon határozzák meg igényeiket a  továbbképzést 

illetően, és a továbbképzési program előkészítése és megvalósítása során való együttműködési módot.

 3. A KVB a továbbiakban is javasolja a magyar félnek, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott 

nevelési-oktatási intézmények zavartalan működése érdekében továbbra is gondoskodjon a  köznevelési 

szerződés keretében nyújtott kiegészítő támogatás folyamatos biztosításáról. Ennek érdekében javasolja 

a magyar félnek, hogy a köznevelési szerződés hosszabb időre, lehetőség szerint öt évre kerüljön megkötésre, 

illetve a lejáró köznevelési szerződés megújítására mindig a hatályvesztést megelőző hónapban kerüljön sor.

 4. A KVB megállapítja, hogy az  Interreg V-A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program első kiírására 

a muravidéki magyar nemzeti közösség és a Rába-vidéki szlovén nemzetiség által benyújtott közös pályázat 

sikertelen volt.

 A KVB a  csalódottság ellenére javasolja mindkét félnek, hogy a  továbbiakban is ösztönözze a  két nemzeti 

közösséget közös pályázatok benyújtására.

 A KVB megállapítja, hogy Magyarországon külön forrás áll rendelkezésre a  nemzetiségi önkormányzatok 

uniós pályázati önrészének és előinanszírozásának biztosítására. A  KVB megállapítja továbbá, hogy 

a szlovén fél a Szlovén Regionális Fejlesztési Alap pályázati kiírásán keresztül lehetőséget biztosít az önrész 

inanszírozására és az előinanszírozásra mindazon pályázók számára, akik sikeresek voltak az európai uniós 

pályázatokon és pozitív elbírálásban részesültek, valamint aláírt támogatási szerződéssel rendelkeznek. 

A  KVB javasolja a  szlovén félnek, vizsgálja meg az  uniós fejlesztésű projektek önrész és előinanszírozás 

biztosításának lehetőségét a muravidéki magyarság számára a magyarországi gyakorlathoz hasonlóan.

 5. A KVB megállapítja, hogy a  Magyar Kormány elfogadta a  2014–2020. évek közötti határ menti közúti 

infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 8.) Kormányhatározatot. A KVB javasolja a szakértői csoport 

szintjén kijelölt közúti összeköttetések létesítésével kapcsolatos tevékenységek fokozását.

 Ennek értelmében a KVB javasolja a  feleknek, hogy a következő közúti kapcsolatok megvalósítása élvezzen 

prioritást: Lendvadedes–Dedeskecskés–Dolga vas/Hosszúfalu (Lendvahosszúfalu), Orfalu/Andovci–Budinci 

(Bűdfalva) és Bödeháza–Žitkovci/Zsitkóc.

 6. A KVB továbbra is javasolja mindkét félnek, hogy segítse elő a  2014 és 2020 közötti európai uniós 

inanszírozási keretből, illetve a  saját költségvetéséből a  szlovéniai Népújság és a  magyarországi Porabje 

lapok közös ijúsági mellékletének kiadását.

 7. A KVB megállapítja, hogy a  Szlovén Köztársaság pályázatok alapján ösztöndíjat biztosít a  magyar nemzeti 

közösség tagjai részére is. A  KVB kéri a  szlovén felet, hogy az  ösztöndíjpályázat kiírása és az  elbírálás 

kritériumrendszerének kialakítása során vegye igyelembe a  Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség javaslatait.

 A KVB üdvözli, hogy a  magyar állam által a  középiskolások számára biztosított nemzetiségi tanulmányi 

ösztöndíjban részesülők között 2013-tól folyamatosan szlovén nemzetiségi diákok is vannak.

 A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy biztosítson ösztöndíjakat azon muravidéki magyar diákok számára, 

akik középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végzik.

 8. A KVB mindkét félnek javasolja a szorosabb együttműködést a kulturális örökség védelme területén.

 A KVB mindkét félnek javasolja, hogy a  közös célok elérése érdekében folyamodjanak európai forrásokért, 

beleértve az európai területi együttműködési és egyéb programokat.

 A KVB üdvözli a  magyar fél nyújtotta támogatást a  szentgotthárdi ciszterci kolostor (Nagyboldogasszony-

templom) felújítására.

 A KVB javasolja a  feleknek, hogy mielőbb készüljön el a  lendvai vár helyreállítási programja a  két ország 

kulturális örökségvédelmi szakmai szervezeteinek és a  muravidéki magyarság képviselőinek bevonásával, 

közös munkacsoport keretében. A program, amelybe kulturális örökségvédelemmel foglalkozó szakemberek 

bevonása is szükséges, foglalja magába a  vár képzőművészeti és történeti értékeinek (például a  város 

felőli homlokzaton egykor látható Fekete Madonna-ábrázolásnak) a  kutatására, feltárására, restaurálására 
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vonatkozó intézkedéseket is, valamint a  helyreállításra, restaurálásra vonatkozó szakmai követelményekkel/

szabványokkal összhangban. A  felújított vár a  muravidéki magyarság gyűjteményeinek, valamint a  magyar 

közösséghez köthető intézmények tevékenységének adjon otthont.

 9. A KVB üdvözli, hogy a magyar fél biztosítja a Szentgotthárdon lévő Szlovén Kulturális és Információs Központ 

kulturális és nonproit tevékenységének támogatását, valamint javasolja, hogy ezt továbbra is hosszú távon 

biztosítsa.

10. A KVB megállapítja, hogy 2015-ben elfogadásra került a  Szlovén Köztársaság Kormányának Intézkedési 

terve a  kétnyelvűségről szóló jogszabályok végrehajtásáról a  2015 és 2018 közötti időszakra vonatkozóan  

(Načrt ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018). 

A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy az MMÖNK-val való együttműködésben segítse elő az Intézkedési terv 

gyakorlati megvalósítását a kétnyelvűség helyzetének javítása érdekében.

11. A KVB javasolja a  magyar félnek a  szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Pável Ágoston 

Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumának szlovén nemzetiségi bázismúzeumként való fenntartását, 

valamint a  budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtár Szlovén Nemzetiségi Gyűjteménye működéséhez 

szükséges források fenntartását.

 A KVB megállapítja, hogy intézményfenntartási problémák miatt Lendvai Könyvár és Kulturális Központ 

(LKKK) névvel összevonásra került a  Lendvai Könyvtár és a  Lendvai Művelődési és Promóciós Intézet.  

A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy lehetőségeihez mérten – az MMÖNK kezdeményezésére – támogassa 

a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ magyar tartalmainak megvalósítását.

 A KVB megállapítja, hogy a Szlovén Köztársaság könyvtárakról szóló törvénye nem teszi lehetővé a Lendvai 

Könyvtár központi magyar nemzetiségi státusát.

 A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy a szlovén rendelkezésekkel összhangban vizsgálja meg – az alapítóval 

és a  társalapítóval egyeztetve – a  Lendvai Galéria és Múzeum központi magyar nemzetiségi státusa 

rendezésének lehetőségét.

 A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy lehetőségeihez mérten – az MMÖNK kezdeményezésére – támogassa 

Lendva Község területén a magyar nemzeti közösség kulturális örökségére vonatkozóan állami közszolgálati 

hatáskörrel rendelkező Lendvai Galéria és Múzeum kulturális tartalmainak további megvalósítását.

12. A KVB üdvözli, hogy a  HOP (A szlovén és a  magyar írás-olvasás egyidejű tanítása a  kétnyelvű általános 

iskolákban) című kísérleti program az  1–3. osztályban beépült a  muravidéki kétnyelvű oktatási rendszerbe, 

és javasolja a  szlovén félnek, hogy a  2017/2018-as tanévtől a  DZD/DIFER (A magyar nyelv mint második 

nyelv részleges külső diferenciálása a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában) is épüljön be a kétnyelvű oktatási 

rendszerbe a Muravidéken.

 A KVB üdvözli, hogy a Muravidéken európai uniós támogatással megkezdődött a harmadik oktatási projekt 

megvalósítása A  szlovéniai magyar nemzeti közösség és a  magyarországi szlovén nemzeti közösség 

nemzetiségi oktatása minőségének növelése címmel, amelyhez újra csatlakozhatnak a Rába-vidéki szlovének 

is.

 A KVB szorgalmazza a szlovén félnél, hogy a tanulmányaikat a HOP programban elkezdett tanulók számára 

a  második és harmadik harmadban is biztosítsa a  kétnyelvűség 50-50%-os nyelvarányát a  közismereti 

tantárgyaknál.

13. A KVB javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan tud állami ösztöndíjas hallgatók 

számára betölthető kapacitást biztosítani a  szlovén nemzetiségű hallgatóknak a  jövőben az  Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem keretében működő, szombathelyi Savaria Egyetemi Központ Szlovén Nyelv és Irodalom 

Intézeti Tanszékén és a budapesti ELTE-n.

 A KVB továbbra is javasolja a  feleknek évfolyamonként egy beiratkozott hallgató (magyar és szlovén nyelv 

tanulása) esetén is a tanulmányi lehetőségek feltételeinek megvizsgálását, és az azzal járó többletköltségek 

biztosításának a lehetőségét az érintett intézmény (Savaria Egyetemi Központ) számára.

 A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy továbbra is tegye lehetővé az  anyanyelv ingyenes tanulását 

az  egyetemek nappali tagozatos hallgatói számára. A  KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy vizsgálja meg 

az anyanyelv ingyenes tanulásának lehetőségét az egyetemek nappali tagozatos hallgatói számára.

 A KVB megállapítja, hogy az  Ösztöndíjak odaítéléséről szóló törvény 2013. évi módosítása következtében 

Szlovéniában csökkent a  Rába-vidéki szlovén hallgatók ösztöndíja. A  KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy 

vizsgálja meg a kiegészítő ösztöndíj további biztosításának lehetőségét a Rába-vidéki hallgatók számára.
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 A KVB javasolja továbbá a  szlovén félnek, hogy vizsgálja meg a  Szlovéniában felsőfokú tanulmányokat 

folytató Rába-vidéki szlovén hallgatókkal való megállapodás kötésének lehetőségét, amely tanulmányaik 

befejezését követően garantálja a szülőföldre való visszatérésüket.

14. A KVB a továbbiakban is javasolja a feleknek a nemzetiségileg vegyesen lakott térség úthálózatának minőségi 

javítását, felújítását és karbantartását a két nemzeti közösség javaslatai igyelembe vételével.

 A KVB javasolja a  magyar félnek, vizsgálja meg, milyen forrásból biztosíthatóak a  szükséges pénzeszközök 

a Rába-vidék úthálózatának fejlesztéséhez, különös tekintettel a magyar–szlovén határt átlépő útszakaszokra.

 Tekintettel arra, hogy a  Hármashatárkő (Tromejnik / Dreiländerecke) és az  Almalak (Hiša jabolk) turisztikai,  

illetve gazdaságfejlesztési szempontból a  Rába-vidéki szlovén közösség számára kiemelt jelentőséggel 

bír, a  KVB javasolja a  magyar félnek, hogy a  két turisztikai ponthoz vezető, Felsőszölnök községi 

Hampó-völgy útszakasz fejlesztése prioritást élvezzen. A  KVB javasolja továbbá a  magyar félnek 

a  Szlovén Mintagazdasághoz vezető aszfaltozott út megépítéséhez szükséges inanszírozási források 

biztosíthatóságának vizsgálatát is.

 A KVB javasolja a  feleknek, vizsgálják meg a  Lendava/Lendva (Alsólendva)–Pince/Pince–Tornyiszentmiklós 

kerékpárút kiépítésének lehetőségét, ami nagymértékben hozzájárul a határon átívelő turisztikai kapcsolatok 

fejlesztéséhez a nemzetiségileg vegyesen lakott területen.

15. A KVB továbbra is javasolja mindkét félnek a  két országban folyó akkreditált pedagógiai továbbképzés 

kölcsönös elismerését.

 A KVB javasolja mindkét félnek, hogy továbbra is biztosítsa a Rába-vidék és a Muravidék kétnyelvű iskoláiban 

tanító pedagógusok nyelvi és szakmai továbbképzésének inanszírozását.

 A KVB javasolja továbbá a  szlovén félnek, hogy a  muravidéki kétnyelvű nevelési-oktatási intézmények 

szakmai munkatársai továbbképzési programjainak teljes mértékű inanszírozását.

16. A KVB javasolja, hogy a  szlovén fél a  továbbiakban is – és megfelelő időbeni ütemezéssel – továbbra is 

biztosítsa a  Rába-vidéki kétnyelvű iskolák tanításon kívüli szlovén anyanyelvi kulturális tevékenységének 

inanszírozását (szlovén mentorok, illetve csoportvezetők).

 A KVB javasolja a magyar félnek, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is biztosítsa a muravidéki 

kétnyelvű iskoláknak és óvodáknak az  iskolán és óvodán kívüli magyar anyanyelvi kulturális tevékenység 

inanszírozását (magyar mentorok, illetve csoportvezetők).

17. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy vizsgálja meg a gazdasági alapot megteremtő rendszer létrehozásának 

lehetőségét a Rába-vidéki szlovén nemzetiség számára európai uniós források bevonásával is.

 A KVB reményét fejezi ki, hogy 2017-ben az  őshonos nemzeti közösségek gazdasági alapjául szolgáló 

szlovéniai költségvetési források – a hatályos törvénnyel összhangban – vissza nem térítendő támogatásként 

az illetékes nemzetiségi szervezetek programjai alapján kerülnek felhasználásra.

18. A KVB javasolja mindkét félnek olyan tevékenységek tervezését, amelyek lehetővé teszik a gazdasági fejlődés 

alapjait képező ipari, mezőgazdasági és idegenforgalmi vállalkozások alapítását a két nemzeti közösség által 

lakott térségében.

19. A KVB támogatja a  két őshonos nemzeti közösség szervezeteinek (Országos Szlovén Önkormányzat, 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség) bevonásával létrejövő MURABA ETT megalapítását és 

működését.

20. A KVB továbbra is javasolja a  feleknek, hogy vizsgálják meg a  Magyarországi Szlovének Szövetsége és 

Szentgotthárd város önkormányzatának bevonásával egy galéria létrehozásának lehetőségét Szentgotthárd 

központjában.

21. A KVB üdvözli a  Szlovén Köztársaság és Magyarország által a  nemzetiségeknek biztosított támogatások 

növekedését, és mindkét félnek javasolja, hogy továbbra is biztosítsák a  nemzetiségek támogatásának és 

a nemzetiségi közösségek fejlődésének lehetőségét.

 A KVB javasolja a szlovén félnek, vizsgálja meg a nemzetiségi önkormányzatok és intézmények inanszírozása 

növelésének lehetőségét.

22. KVB javasolja a  feleknek, tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az  önkéntes és/vagy kötelező 

továbbképzések anyanyelven is megvalósuljanak, valamint a  két Agrárkamara az  anyanyelven elvégzett 

továbbképzéseket kölcsönösen elismerje a muravidéki magyar és a Rába-vidéki szlovén gazdák számára.

23. KVB javasolja a  Magyar–Szlovén, Szlovén–Magyar Nagyszótár magyar és szlovén munkacsoportja 

megkezdett tevékenységének folytatását és összehangolását.

24. A KVB ajánlja mindkét félnek, hogy lehetőségeikhez mérten továbbra is támogassák a  Rába-vidéki Ijúsági 

Egyesület programjainak megvalósítását.
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25. A KVB újra javasolja a  magyar félnek, hogy azokon a  területeken, ahol a  Rába-vidéki szlovén nemzetiség él  

– a települési önkormányzatok és más illetékes hatóságok ösztönzésével – biztosítsa a látható kétnyelvűséget.

 A KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy a  kétnyelvű Muravidéken a  magyar nyelvű földrajzi nevek a  magyar 

helyesírás szabályai szerint egységesen és következetesen jelenjenek meg.

26. A KVB ismételten javasolja a  feleknek, hogy vizsgálják meg lendvai székhellyel egy középiskolai kollégium 

létrehozásának lehetőségét.

27. A KVB javasolja mindkét félnek, hogy a  Beltinci–Lendava/Lendva (Alsólendva)–Rédics vasúti 

összeköttetés visszaállítására vonatkozó kétoldalú szakmai egyeztetések a  két szaktárca bevonásával 

intenzíven folytatódjanak, valamint kerüljön sor egyeztetésre a  részletes megvalósíthatósági tanulmány 

inanszírozásához szükséges források biztosításáról is.

28. A KVB üdvözli a magyar fél részéről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) nemzetiségi 

műsorkészítés javítására tett erőfeszítéseit, és szorgalmazza e feltételek további javítását, különös tekintettel 

a  Magyar Televízió és Rádió Archívumában fellelhető szlovén nemzetiségi anyagok digitalizálására és 

internetes hozzáférésének biztosítására.

 A KVB javasolja mindkét félnek a  személyes és technikai együttműködési lehetőségek további erősítését 

a nemzetiségi műsorkészítés területén.

29. A KVB javasolja a  magyar félnek, találjon megoldást a  Rába-vidéki mozgókönyvtár („bibliobus”) 

inanszírozásának módjára.

 2. A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. november 16-án, Budapesten tartott XVI. ülésén a következő 

ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:

1. A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy a folyamatban lévő Az olasz és a magyar nemzeti közösség nevelés-

oktatásra vonatkozó különjogairól szóló törvény módosítása során vizsgálja meg a  muravidéki magyar 

közösség javaslatait is. A KVB javasolja továbbá, hogy a nemzetiségi oktatásra vonatkozó módosítások során, 

valamint a Felsőoktatásról szóló törvény keretében vizsgálja meg a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi 

Karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék státusa rendezésének lehetőségét.

2. A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001. 

kódszámú kiemelt projekt pályázat keretein belül, vagy más EU-s projekt részeként, esetleg nemzeti forrás 

terhére nyíljék lehetőség a szlovén nemzetiség számára is a digitális taneszköz-fejlesztésre.

3. A KVB üdvözli, hogy az  Oktatási, Tudományos és Kulturális Együttműködési Program nyomán a  szlovén 

Rába-vidéken két iskolai és két óvodai asszisztens segíti a nevelő-oktató munkát. A KVB javasolja a szlovén 

félnek, hogy vizsgálja meg egy további szlovén pedagógiai asszisztens küldésének a  lehetőségét 

a szentgotthárdi általános iskolák és középiskolák részére. A KVB javasolja továbbá a szlovén félnek, vizsgálja 

meg az asszisztensekkel való hosszú távú szerződés megkötésének lehetőségét.

4. A KVB javasolja mindkét félnek, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy több forrást biztosítson a  iatal 

muravidéki magyar és Rába-vidéki szlovén szakkörvezetők, szakmai együttesvezetők és egyéb kulturális 

területen tevékenykedő szakemberek munkájához.

5. A KVB javasolja mindkét félnek, vizsgálja meg Magyarországról érkező óvodapedagógusok alkalmazásának 

lehetőségét a  muravidéki kétnyelvű óvodákban. A  KVB javasolja továbbá mindkét félnek, vizsgálja 

meg a  muravidéki és a  Rába-vidéki kétnyelvű óvodák és iskolák tevékenységének alapfokú művészeti 

oktatással (képzőművészet, kézművesség, népi ének, népzene, néptánc) való kiegészítését, valamint annak 

inanszírozási lehetőségét.

6. A KVB javasolja mindkét félnek, hogy anyagi eszközökkel is támogassa A Rába-vidéki szlovének népköltészete 

(Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju) című könyv Rába-vidéki tájnyelven és szlovén irodalmi nyelven 

történő közös kiadását.

7. A KVB javasolja, a  két kormány közös megállapodásban nyilvánítsa ki, hogy a  Rába-vidéket és 

a Muravidéket olyan területi egységnek tekinti, amely számos közös sajátossággal és társadalmi, gazdasági, 

kulturális kohéziós kötőerővel bír. Továbbá közösen forduljon az  Európai Unióhoz, Bizottságához, hogy  

az a „Mura–Rába-vidéki határon átnyúló régió”-t iktassa jogrendjébe mint határon átnyúló régiót, és amelyet 

az  Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 174.  cikke alapján, azzal összhangban kiemelt igyelemmel 

kezeljen kohéziós politikája keretében.

 A KVB javasolja a  feleknek, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a „Mura–Rába-vidéki határon átnyúló 

régió” a  nemzeti közösségek gazdasági és kulturális fejlődését segítő NUTS3-as egység minősítést kapjon 

(Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája – kódjegyzéke).
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A Kormány 1076/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezésének 
visszavonásáról

 1. A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 

szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, dr.  Bienerth Gusztáv 

turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kormánybiztosi kinevezését 

visszavonja.

 2. A Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testületről szóló 1255/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a) a következő 3a. ponttal egészül ki:

 „3a. A  Testület döntéshozatala során szavazategyenlőség esetén – a  Testület ügyrendjének eltérő 

rendelkezése hiányában – az elnök dönt.”

b) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „4. A Testület elnöke a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.”

 3. Hatályát veszti

a) a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 56/G. § (3) bekezdés e) pontja,

b) a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 

szóló 1209/2016. (IV. 25.) Korm. határozat,

c) a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testületről 1255/2016. (VI. 6.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1077/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával érintett ingatlan állam 
általi megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány

 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a Budapest IX. kerület, belterület 38250/5. helyrajzi számú ingatlanból 

telekmegosztást követően a  Málenkij Robot Emlékhely elhelyezéséhez szükséges legalább 1500 m2 nagyságú 

ingatlanrész tulajdonjogának – vagyonrendezési eljárás útján vagy legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő 

által meghatározott forgalmi értéken – az állam javára történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. július 31.

 2.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az  MNV Zrt. útján – gondoskodjon az  emberi erőforrások 

minisztere bevonásával a 2. pontban megjelölt, az állam tulajdonába kerülő ingatlanrész vagyonkezelői, használati 

viszonyainak rendezése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

 emberi erőforrások minisztere

Határidő: a tulajdonjog megszerzését követően azonnal

 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – ha a  2.  pontban foglalt feladat teljesítése nem vagyonrendezési 

eljárás útján történik – a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a  tulajdonszerzéshez szükséges 

forrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet  

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

 nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1078/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult 
helyzet rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány a  Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett rendkívüli helyzet megoldása 

érdekében felhívja:

 1. a  belügyminisztert, hogy – a  károkozó felelősségét nem érintve – készítsen előterjesztést a  robbanás miatt 

lakhatatlanná vált lakóingatlanok természetes személy tulajdonosai lakhatási feltételeinek megoldása érdekében, 

továbbá vizsgálja meg az ingatlan állami tulajdonba vételének indokoltságát, lehetőségét;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

 2. a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a  környezetvédelmi hatóság határozatában rögzített tényfeltáráshoz 

és a  beavatkozási terv elkészítéséhez biztosítson 80 millió forint forrást a  Magyarország 2017.  évi központi 

költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 

20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 37. Herman Ottó Intézet által ellátott 

közfeladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. február 15.

b) a földművelésügyi minisztert, hogy készítsen előterjesztést a tényfeltárás eredményéről, ez alapján az esetleg 

szükséges intézkedésekről, továbbá a  kármentesítési beavatkozás megvalósítása érdekében szükséges 

költségek Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében történő biztosításáról.

Felelős: földművelésügyi miniszter 

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. január 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1079/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 

Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 

Korm. határozat) 5. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a Bizottság tagjává nevezi ki, illetve kéri fel:)

„h) a Nemzetközi Úszószövetség magyar alelnökét.”

 2. A Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A Bizottság munkájában a Bizottság elnökének felkérése alapján tanácskozási joggal más közreműködő is részt 

vehet, így különösen a  Magyar Úszó Szövetség, a  Magyar Vízilabda Szövetség, a  Magyar Műugró Szakszövetség, 

valamint a  Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöke. A  Magyar Úszó Szövetség, a  Magyar Vízilabda Szövetség, 

a  Magyar Műugró Szakszövetség, valamint a  Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökét a  tanácskozási jog mellett 

véleményezési jog is megilleti.”

 3. A Korm. határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. A Bizottság elnöke, tagjai és titkára tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.”

 4. Hatályát veszti a Korm. határozat 4. pontja, valamint 5. pont i) alpontja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1080/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú („Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című) projekt 
tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.6.  pontja alapján hozzájárul 

a  KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú, „Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című projekt tekintetében 

31 846 266 forint költségnek az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1081/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a „Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Node Study)” című projektjavaslatnak az Európai 
Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány

 1. egyetért a  „Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Node Study)” című projektjavaslattal 

(a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projektjavaslatnak az  Európai Hálózatinanszírozási 

Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  szükségessé vált 

feladatokról, illetve a  projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az  Európai 

Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 21. szám

 
459

1. melléklet az 1081/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projektjavaslat 

tervezett költsége 

(nettó, Ft)

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(bruttó, Ft)

Európai Hálózatinanszírozási 

Eszköz révén inanszírozott 

támogatás tervezett összege

(nettó, Ft)

Hazai költségvetési 

támogatás 

tervezett összege

(bruttó, Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai 

Hálózatinanszírozási  

Eszköz

Budapesti vasúti 

átjárhatósági 

tanulmány 

(Budapest Node 

Study)

Az állam 465 000 000 590 550 000 395 250 000 195 300 000

A projektjavaslat több 

korábbi stratégiai anyag 

közös metszetének (azaz 

Budapest területének) 

közlekedésével 

foglalkozik, kijelöli a nagy 

távolságú közlekedés 

és a városi közlekedés 

kapcsolódási pontjait 

és együttműködésének 

feltételeit.
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A Kormány 1082/2017. (II. 13.) Korm. határozata
az „ETCS L2 B3 fedélzeti eszközök telepítése 25 db TRAXX mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) 
és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából” című projektjavaslatnak az Európai 
Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány

 1. egyetért az „ETCS L2 B3 fedélzeti eszközök telepítése 25 db TRAXX mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) 

és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából” című projektjavaslattal (a továbbiakban: 

projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon az  Európai 

Hálózatinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a  913/2010/EU rendelet módosításáról és a  680/2007/EK és  

67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozat kiállításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1082/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése
Projektjavaslat megnevezése Támogatást igénylő neve

A projektjavaslat 

tervezett költsége 

(nettó, Ft)

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó támogatás 

tervezett összege 

(nettó, Ft)

Saját erő 

(nettó, Ft)
Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz

ETCS L2 B3 fedélzeti 

berendezés felszerelése 25 db 

TRAXX villamos mozdonyra 

a TEN-T vasúti törzshálózaton 

(CNC) és főbb áruszállítási 

korridorokon (RFC) történő 

üzemeltetés céljából

MÁV-START Vasúti 

Személyszállító 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

3 962 950 200 3 368 507 670 594 442 530

A projektjavaslat célja 25 db TRAXX P160 AC2 

megjelölésű, MÁV 480 sorozatszámú mozdony 

Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer 

(ETCS) 2. szintjének megfelelő fedélzeti 

vonatbefolyásoló berendezéssel történő 

felszerelése és teljes körű engedélyeztetése 

Magyarországon, Ausztriában és Romániában.
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A Kormány 1083/2017. (II. 13.) Korm. határozata
az „Integrált Kikötői Információs Rendszer (KIR)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási 
Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány:

 1. egyetért az „Integrált Kikötői Információs Rendszer (KIR)” című projektjavaslattal (a  továbbiakban: projektjavaslat) 

az 1. melléklet szerint,

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projektjavaslatnak az  Európai Hálózatinanszírozási 

Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  szükségessé vált 

feladatokról, illetve a  projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az  Európai 

Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1083/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve
Végrehajtó szerv

Projektjavaslat 

tervezett költsége 

(nettó, Ft)

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(bruttó, Ft)

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz révén 

inanszírozott 

támogatás tervezett 

összege

(nettó, Ft)

Hazai 

költségvetési 

támogatás 

tervezett 

összege

(bruttó, Ft)

Projektjavaslat rövid 

bemutatása

2.

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz

Integrált Kikötői 

Információs 

Rendszer (KIR)

Az állam

Rádiós 

Segélyhívó és 

Infokommunikációs 

Országos Egyesület

310 090 000 379 413 720 263 576 500 115 837 220

A felhasználói 

igények és működő 

rendszerek elemzése 

alapján megtervezni 

és megvalósítani egy 

a folyami információs 

szolgáltatásokon 

(RIS) alapuló 

kikötői információs 

rendszert, amely 

hatékonyabbá teszi 

a kikötői műveleteket 

és modernizálja 

az áruforgalmi 

statisztikai 

adatszolgáltatásokat.
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A Kormány 1084/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a légiforgalmi irányítással összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 
2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány

 1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektjavaslatokkal (a továbbiakban: projektjavaslatok),

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  projektjavaslatok vonatkozásában gondoskodjon az  Európai 

Hálózatinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a  913/2010/EU rendelet módosításáról és a  680/2007/EK és 67/2010/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozatok kiállításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 21. szám

 
465

1. melléklet az 1084/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése
Projektjavaslat megnevezése Támogatást igénylő neve

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(Ft)

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz terhére biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege

(Ft)

Saját erő

(Ft)
Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz

Globális ütemterv 

a Flight Object 

Interoperability teljes 

európai lefedettségű 

bevezetésére

HungaroControl 

Magyar Légiforgalmi 

Szolgálat 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

13 333 870 6 666 935 6 666 935

A projekt célja a Flight Object 

Interoperability-re képes ATM (Air Traic 

Management) rendszerek kialakításának 

és lépésről lépésre történő bevezetésének 

európai méretű összehangolásával 

kapcsolatos tanulmány kidolgozása, 

amelynek legmarkánsabb eleme 

a bevezetéssel összefüggő, megfelelően 

szinkronizált globális ütemterv felvázolása.

3.

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz

Hatástanulmány 

a dinamikus 

légtérgazdálkodás 

és áramlásszervezés 

FAB CE szintű 

kialakításához

HungaroControl 

Magyar Légiforgalmi 

Szolgálat 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

15 254 567 13 966 382 2 288 185

A projekt célja annak felmérése, hogy 

a tervezett regionális „free route” 

környezetében milyen módon lehet növelni 

a légtérgazdálkodás és áramlásszervezés 

hatékonyságát. A Functional Airspace 

Block Central Europe (a továbbiakban: 

FAB CE) térségben alkalmazott nemzeti 

légtérgazdálkodást harmonizálni szükséges, 

így a közösen kialakított műszaki és 

alkalmazói követelmények lehetővé 

teszik a jövőben az útvonalaktól mentes, 

országhatároktól független FAB CE „free 

route” környezetben a légiforgalmi áramlást 

befolyásoló ideiglenesen elkülönített 

légterek stratégiai, dinamikusabb előtaktikai 

és taktikai menedzselését.
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4.

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz

Hatástanulmány 

3 Funkcionális 

légtérblokkot 

magában foglaló 

GATE One Free Route 

(GO-FRA) légtér 

megvalósításához

HungaroControl 

Magyar Légiforgalmi 

Szolgálat 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

46 092 708 39 178 802 6 913 906

A projekt célja annak felmérése, hogy 

a tervezett regionális „free route” bevezetése 

milyen pénzügyi, műszaki, operatív és 

biztonsági hatással lesz a három funkcionális 

légtérblokk egymáshoz „illesztésére”, a járatok 

útvonaltervezésére, valamint hogy egy közös 

koncepció és ütemterv követése milyen 

mértékben csökkentheti az implementációs 

költségeket (pl. műszaki fejlesztések, 

közös légtérgazdálkodás vagy validálás, 

valamint a légiforgalmi irányítók oktatása 

terén). A GO-FRA (GATE One Free Route) 

pályázatnak nem célja az implementáció, 

ami jóval nagyobb költségekkel járna, 

de a tanulmány igyelembevételével 

elkészült dokumentumok és javaslatok 

alapvetően szükségesek az implementáció 

előkészítéséhez.

5.

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz

Tanulmány a SWIM 

Pán-európai 

szintű governance 

bevezetéséről

HungaroControl 

Magyar Légiforgalmi 

Szolgálat 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

15 814 590 7 907 295 7 907 295

A projekt célja a kezdeti rendszerszintű 

információkezelés (a továbbiakban: 

SWIM) összeurópai működési feltételeinek 

kidolgozása. Ez magában foglalja az összes 

folyamatot, amely koordinálja és ellenőrzi 

a SWIM adatokat, továbbá sztenderdeket 

és irányelveket alakít ki, a szolgáltatás 

végrehajtásának életciklusát és a compliance 

elvárásokat határozza meg, valamint 

a SWIM közös részeit dolgozza ki. A cél 

az információcsere zökkenőmentes 

kialakítása standardizált folyamatokon 

keresztül.
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6.

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz

Data Link Services 

Recovery Plan

HungaroControl 

Magyar Légiforgalmi 

Szolgálat 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

28 218 190 14 190 095 14 190 095

A CPDLC (Controller Pilot Data Link 

Communication) egyre szélesebb körű 

bevezetésével a meglévő frekvencia, 

a Common Signal Channel túlterhelődik. 

Az ELSA tanulmány (amely az Európai 

Bizottság részére készült) kimutatta, hogy 

multi-frekvenciás megvalósításra kell átállni 

annak érdekében, hogy a szolgáltatást 

megfelelő minőségben biztosítsák. A projekt 

célja a multi-frekvenciás adatkapcsolat 

kiépítése, összehangolása, valamint ezen 

technológián alapuló további fejlesztések 

alapjaink lefektetése.

7.

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz

PBN-eljárások 

megtervezése vidéki 

repülőterek számára

HungaroControl 

Magyar Légiforgalmi 

Szolgálat 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

252 221 004 214 387 853 37 833 151

A projekt célja a magyarországi regionális 

polgári és katonai repülőterek globális 

navigációs műholdrendszerekkel 

(GNSS-rendszerekkel) támogatott 

megközelítési (PBN) eljárások megtervezése, 

azok berepülése és Aeronautical Information 

Publication-ben (AIP) történő közzététele, 

vagyis kötelező érvényű eljárássá tétele 

a magyar szabályozásban. Az érintett 

vidéki repülőterek: Győr-Pér, Hévíz-Balaton, 

Debrecen, Pápa, Kecskemét, Szolnok, Pécs, 

Szeged, Békéscsaba, Nyíregyháza.
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A Kormány 1085/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a „Vasúti teherforgalomhoz kapcsolódó telematikai alkalmazásokra (TAF) vonatkozó átjárhatósági 
műszaki előírások (TSI) bevezetése magán vasúti társaságoknál” című projektjavaslatnak az Európai 
Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány

 1.  egyetért a „Vasúti teherforgalomhoz kapcsolódó telematikai alkalmazásokra (TAF) vonatkozó átjárhatósági műszaki 

előírások (TSI) bevezetése magán vasúti társaságoknál” című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat) 

az 1. melléklet szerint,

 2.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon az  Európai 

Hálózatinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozat kiállításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1085/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projektjavaslat 

tervezett összköltsége

(nettó, Ft)

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege

(nettó, Ft)

Saját erő tervezett 

összege

(nettó, Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai Hálózat- 

inanszírozási 

Eszköz

Vasúti 

teherforgalomhoz 

kapcsolódó 

telematikai 

alkalmazásokra 

(TAF) vonatkozó 

átjárhatósági 

műszaki előírások 

(TSI) bevezetése 

magán vasúti 

társaságoknál

MMV Magyar 

Magánvasút 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság, 

FLOYD Szolgáltató 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

201 558 500 171 324 725 30 233 775

A projekt fő célja – összhangban az Európai Unió vasúti 

rendszerének a fuvarozási szolgáltatások telematikai 

alkalmazásai elnevezésű alrendszerére vonatkozó 

átjárhatósági műszaki előírásokról és a 62/2006/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. december 11-i 

1305/2014/EU bizottsági rendelettel – a vasúti átjárhatósági 

műszaki előírásoknak megfelelő, a vasúti teherforgalomban 

használatos telematikai alkalmazások (TAF), kommunikációs 

sztenderdek bevezetése azon információs rendszerekbe, 

amelyeket a C:2 mezőben megjelölt vasúti társaság használ  

a tevékenységeik tervezésérre és azok operatív biztosítására.
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A Kormány 1086/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a „MOL-csoport és az E.ON csoport közös projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására” 
című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő 
benyújtásáról

A Kormány

 1. egyetért a „MOL-csoport és az  E.ON csoport közös projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására” 

című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon az  Európai 

Hálózatinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozat kiállításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1086/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése
Támogatást igénylő neve

Projektjavaslat tervezett 

összköltsége

(nettó, Ft)

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz terhére biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege

(nettó, Ft)

Saját erő

(nettó, Ft)
Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai Hálózat- 

inanszírozási 

Eszköz

A MOL-csoport 

és az E.ON 

csoport közös 

projektjavaslata 

elektromos 

villámtöltő-hálózat 

kialakítására

MOL Magyar 

Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság, 

E.ON Hungária 

Energetikai 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság,

Nissan Sales Central 

& Eastern Europe 

Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

1 675 080 000 1 423 818 000 251 262 000

A projekt célja, hogy a MOL-csoport,  

az E.ON csoport és a Nissan magyarországi 

leányvállalata közös konzorciumukon  

(NEXT-E projekt) keresztül egy  

150 km sűrűségű, univerzális elektromos 

villámtöltő-hálózatot alakítson ki az európai 

tranzitútvonalak mentén elhelyezkedő, 

MOL-csoporthoz tartozó töltőállomási 

gerinchálózaton, amelynek keretében  

a közép-kelet-európai régió tisztán  

elektromos eszközökkel is átjárhatóvá válik.



472 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 21. szám 

A Kormány 1087/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a „Budapest–Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének előkészítése” című 
projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő 
benyújtásáról

A Kormány

 1. egyetért a  „Budapest–Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének előkészítése” című 

projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projektjavaslatnak az  Európai Hálózatinanszírozási 

Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  szükségessé vált 

feladatokról, illetve a  projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az  Európai 

Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1087/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve
Végrehajtó szerv

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(nettó, Ft)

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó támogatás 

tervezett összege

(nettó, Ft)

Hazai 

társinanszírozás

(bruttó, Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz

Budapest–

Hegyeshalom ETCS2 

vonatbefolyásoló 

rendszer 

kiépítésének 

előkészítése

Az állam

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

186 540 000 158 559 000 78 346 800

A projektjavaslat a Budapest–

Hegyeshalom vasúti vonalon 

üzemelő Egységes Európai 

Vonatbefolyásoló Rendszer 

(a továbbiakban: ETCS)  

1. szintjének megfelelő, 

felújítandó állapotú 

vonatbefolyásoló rendszert 

felváltó teljes értékű, az ETCS 

2. szintjének megfelelő 

vonatbefolyásoló rendszer 

kiépítésének előkészítésére 

irányul.
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A Kormány 1088/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a „Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz meglévő vágány felújítása és új 2. vágány építése” 
című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő 
benyújtásáról

A Kormány

 1.  egyetért a „Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz meglévő vágány felújítása és új 2. vágány építése” 

című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,

 2.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási 

Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

 3.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projektjavaslattal összefüggésben Magyarország központi 

költségvetését terhelő kiadásokról egyeztessen a nemzetgazdasági miniszterrel,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

 nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az Európai Bizottság 2. pont szerinti benyújtást követő első visszajelzésének kézhezvételét 

követően azonnal

 4.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált 

feladatokról, illetve a projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai 

Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1088/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve
Végrehajtó szerv

Projektjavaslat 

tervezett költsége 

(nettó, Ft)

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(bruttó, Ft)

Európai Hálózat- 

inanszírozási Eszköz 

révén inanszírozott 

támogatás tervezett 

összege 

(nettó, Ft)

Hazai költségvetési 

támogatás tervezett 

összege 

(bruttó, Ft)

A projekt rövid bemutatása

2.

Európai Hálózat- 

inanszírozási 

Eszköz

Békéscsaba 

(kiz.)  

– Lőkösháza 

(oh.) vasúti 

vonalszakasz 

meglévő 

vágány 

felújítása és 

új 2. vágány 

építése 

Az állam

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

zártkörűen 

működő 

Részvény- 

társaság

79 487 305 000 100 525 919 050 63 353 850 750 37 172 068 300

A projekt keretében sor 

kerül a Budapest–Szolnok–

Békéscsaba–Lőkösháza-

vasútvonal Békéscsaba 

(kiz.) – Lőkösháza (oh.) 

vonalszakaszán a meglévő 

vágány felújítására és új 

második vágány építésére 

a vonatkozó uniós és hazai 

előírásoknak és elvárásoknak 

megfelelően.
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A Kormány 1089/2017. (II. 13.) Korm. határozata
a „C-Roads Hungary” című és a „CROCODILE 3” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási 
Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány

 1. egyetért

a) a „C-Roads Hungary” című és

b) a „CROCODILE 3” című

projektjavaslattal (a továbbiakban együtt: projektjavaslatok) az 1. melléklet szerint,

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatoknak az Európai Hálózatinanszírozási 

Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  szükségessé vált 

feladatokról, illetve a projektjavaslatok teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai 

Bizottság a  projektjavaslatokat csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel 

támogatja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1089/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve
Végrehajtó szerv

Projektjavaslat 

tervezett költsége

(nettó, Ft)

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(bruttó, Ft)

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz révén inanszírozott 

támogatás tervezett 

összege

(nettó, Ft)

Hazai költségvetési 

támogatás 

tervezett összege

Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai Hálózat-

inanszírozási  

Eszköz

C-Roads Hungary Az állam

Magyar Közút Nonproit 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

620 180 000 787 628 600 527 153 000 260 475 600

A platform keretein belül, munkacsoportokban 

történik a munkavégzés, ahol az egyes részt vevő 

országok megosztják egymással többek között 

a tapasztalataikat, az alkalmazott szabványokat és 

műszaki speciikációkat. A hazai munkaprogram 

célja, a lefedettség növelése (útmenti adóhálózat 

további kiépítése), a mobil-kommunikációs 

adatátvitel tesztelése, valamint új, városi 

környezetben alkalmazható funkciók kialakítása.

3.

Európai Hálózat-

inanszírozási  

Eszköz

CROCODILE 3 Az állam

Magyar Közút Nonproit 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság és

Budapest Közút 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

651 189 000 827 010 030 553 510 650 273 499 380

Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti 

közlekedés területén történő kiépítésére, valamint 

a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására 

vonatkozó keretről szóló, 2010. július 13-i  

2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben, illetve felhatalmazáson alapuló 

rendeletekben foglaltakkal összhangban 

a projektben megvalósítandó feladat a központi 

forgalmi menedzsmentrendszerek funkcionális 

bővítése. A projekt kiemelten koncentrál 

az automatikus adatcsere szempontjából 

nélkülözhetetlen DATEX II. csomópontok (node) 

és adatbázisok létrehozására, valamint ezek és 

a Nemzeti Hozzáférési Pont fejlesztésére.
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A Kormány 1090/2017. (II. 13.) Korm. határozata
az „A Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő, mint TEN-T kikötő, továbbá Budapest és térsége vízi 
áruszállítási kapcsolatainak és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata” című projektjavaslatnak az Európai 
Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány

 1. egyetért az „A Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő, mint TEN-T kikötő, továbbá Budapest és térsége vízi áruszállítási 

kapcsolatainak és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata” című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat) 

az 1. melléklet szerint,

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projektjavaslatnak az  Európai Hálózatinanszírozási 

Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  szükségessé vált 

feladatokról, illetve a  projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az  Európai 

Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1090/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.

Kapcsolódó 

program

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve
Végrehajtó szerv

Projektjavaslat 

tervezett költsége

(nettó, Ft)

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(bruttó, Ft)

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz révén 

inanszírozott 

támogatás tervezett 

összege

(nettó, Ft)

Hazai költségvetési 

támogatás 

tervezett összege

(bruttó, Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai 

Hálózat- 

inanszírozási

Eszköz

A Csepeli 

Országos 

Közforgalmú 

Kikötő, mint 

TEN-T kikötő, 

továbbá 

Budapest és 

térsége vízi 

áruszállítási 

kapcsolatainak 

és fejlesztési 

lehetőségeinek 

vizsgálata

Az állam

MAHART- 

Szabadkikötő 

Zrt.

310 000 000 393 700 000 263 500 000 130 200 000

A projekt keretében elkészül  

a legnagyobb magyar TEN-T kikötő, 

a Csepeli Szabadkikötő, továbbá 

Budapest és térsége vízi áruszállítási 

kapcsolatainak és fejlődési 

lehetőségeinek vizsgálata, amely 

meghatározza a kikötő stratégia 

fejlesztési irányait és prioritásait.
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A Kormány 1091/2017. (II. 13.) Korm. határozata
az „eGAFOR projekt (általános légiforgalom részére biztosított előrejelzés)” című projektjavaslatnak 
az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány

 1.  egyetért az  „eGAFOR projekt (általános légiforgalom részére biztosított előrejelzés)” című projektjavaslattal  

(a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,

 2.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon az  Európai 

Hálózatinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozat kiállításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1091/2017. (II. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége 

(bruttó, Ft)

Európai 

Hálózatinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege

(bruttó, Ft)

Saját erő 

(bruttó, Ft)
Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai Hálózat- 

inanszírozási 

Eszköz

eGAFOR projekt 

(általános 

légiforgalom 

részére biztosított 

előrejelzés)

Országos 

Meteorológiai 

Szolgálat

51 785 030 44 017 275 7 767 755

A projekt eredményeként az általános légiforgalom felhasználói 

egységes és harmonizált meteorológiai előrejelzéshez jutnak 

[általános légiforgalom részére biztosított előrejelzés  

(a továbbiakban: eGAFOR)], amellyel a repülések biztonságosabbá 

és hatékonyabbá válnak. E cél érdekében a projekt keretében 

a térség egyes léginavigációs szolgáltatói és meteorológiai 

szolgálatai egymás között együttműködési rendszert alakítanak ki  

a következő területeken:

1. Operatív határon átnyúló együttműködés – az operatív 

szolgálatban lévő repülésmeteorológusok kölcsönösen 

megállapodnak a közös útvonalra kiadott előrejelzés tartalmában.

2. Közös fejlesztés:

a) Interdiszciplinális együttműködés keretében az új eGAFOR 

termék deiniálása. Az új termék tartalmazza a vízszintes 

látástávolság, a felhőalap előrejelzését és minden olyan időjárási 

jelenséget, amely veszélyes a repülésre.

b) Harmonizált eljárások és módszerek kidolgozására az eGAFOR 

előrejelzés létrehozására.

3. Közös közbeszerzés – két szoftveres megoldás fejlesztése:

a) az eGAFOR előrejelzés kiadásához, valamint

b) az eGAFOR előrejelzés megjelenítéséhez és továbbításához.
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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 18/2017. (II. 13.) ME határozata
az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozáshoz szükséges tagfelvételi kérelem 
benyújtására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 

a nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján

 1. egyetértek azzal, hogy Magyarország az  Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (a továbbiakban: AIIB) által 

a tagságról előzetesen közölt feltételeknek megfelelően tagfelvételi kérelmet nyújtson be az AIIB-hoz;

 2. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tagfelvételi kérelmet  

– a megerősítés fenntartásával – az AIIB elnöke felé megtegye;

 3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tagfelvételi kérelem megtételéhez szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;

 4. felhívom a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  AIIB 2015. június 29-én kelt Alapokmánya és az  AIIB 

Kormányzótanácsának a  tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről szóló törvény tervezetét  

– a Magyarország tagfelvételi kérelmének elfogadásáról való tudomásszerzést követően – terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök


	A Kormány 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről

	A Kormány 28/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	a XX. századi diktatúrák áldozatainak járó, politikai rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 31/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 6/2017. (II. 13.) MvM rendelete
	a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról

	A miniszterelnök kabinetfőnökének 1/2017. (II. 13.) MK rendelete
	a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 6/2017. (II. 13.) FM rendelete
	az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kormány 1075/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

	A Kormány 1076/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról

	A Kormány 1077/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával érintett ingatlan állam általi megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1078/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1079/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1080/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú („Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

	A Kormány 1081/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Node Study)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1082/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	az „ETCS L2 B3 fedélzeti eszközök telepítése 25 db TRAXX mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályáza

	A Kormány 1083/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	az „Integrált Kikötői Információs Rendszer (KIR)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1084/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a légiforgalmi irányítással összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1085/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „Vasúti teherforgalomhoz kapcsolódó telematikai alkalmazásokra (TAF) vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások (TSI) bevezetése magán vasúti társaságoknál” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására tör

	A Kormány 1086/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „MOL-csoport és az E.ON csoport közös projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1087/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „Budapest–Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének előkészítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1088/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz meglévő vágány felújítása és új 2. vágány építése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1089/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „C-Roads Hungary” című és a „CROCODILE 3” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1090/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	az „A Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő, mint TEN-T kikötő, továbbá Budapest és térsége vízi áruszállítási kapcsolatainak és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírá

	A Kormány 1091/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	az „eGAFOR projekt (általános légiforgalom részére biztosított előrejelzés)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A miniszterelnök 18/2017. (II. 13.) ME határozata
	az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozáshoz szükséges tagfelvételi kérelem benyújtására adott felhatalmazásról
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