
 MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2017. március 20., hétfő

 Tartalomjegyzék

59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti 
kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről 3911

60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes 
kormányrendeletek módosításáról 3917

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról 3928

62/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. 
(III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 3930

63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, 
a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal 
szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról 3936

64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet Az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 3937

65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról 3938

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat Az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről 3941

1140/2017. (III. 20.) Korm. határozat A fiatalok pályaorientációját elősegítő tevékenységek támogatásáról 3944

1141/2017. (III. 20.) Korm. határozat A baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával 
összefüggésben szükséges állami beavatkozásról 3945

1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat A Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról 3945

1143/2017. (III. 20.) Korm. határozat Az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és 
a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról szóló 
1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról 3946

1144/2017. (III. 20.) Korm. határozat A Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság működéséhez kötődő 
feladatok teljes körű ellátásához szükséges 2017. évi költségvetési forrás 
biztosításáról 3947

1145/2017. (III. 20.) Korm. határozat Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 
módosításáról 3948



3910 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 40. szám 

1146/2017. (III. 20.) Korm. határozat A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. „Települési 
vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztés” 
prioritása keretében további kiemelt fejlesztések nevesítésével 
kapcsolatos feladatokról 3958

1147/2017. (III. 20.) Korm. határozat A KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú („A támogatáskezelés 
menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának 
megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és 
infokommunikációs ellátásánál” című) kiemelt projekt megvalósításához 
szükséges fedezet biztosításáról 3959

1148/2017. (III. 20.) Korm. határozat A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 
módosításáról 3961

1149/2017. (III. 20.) Korm. határozat A „Gubacsi vasúti híd átépítése” című projektjavaslatnak az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról 3967

1150/2017. (III. 20.) Korm. határozat Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó 
infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő 
megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról 3969

1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról 3969

1152/2017. (III. 20.) Korm. határozat A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. „CrossBorder Rail” projektének 
támogatása érdekében történő kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány felhasználásáról 3972

1153/2017. (III. 20.) Korm. határozat A Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről 3974

1154/2017. (III. 20.) Korm. határozat A tatabányai közösségi közlekedés színvonalának és hatékonyságának 
javításáról 3974

1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és 
elfogadott ajánlások jóváhagyásáról 3975

1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének 
a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról 3982

24/2017. (III. 20.) ME határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai 
Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya 
között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten,  
2010. május 12. napján aláírt Egyezmény módosított szövegének 
létrehozására adott felhatalmazásról 3985



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 40. szám 3911

III. Kormányrendeletek

A Kormány 59/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági 
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Paraguayi Köztársaság Kormánya 
közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

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

„AGREEMENT ON BILATERAL ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY 
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Paraguay (hereinafter referred to as “the 
Parties”);
Inspired by the historical bonds of friendship and the positive evolution of relations between the Parties;
Recognizing that economic cooperation is an essential and indispensable element for the development of bilateral 
relations on a  firm, long-term basis that rests upon mutual confidence between the Parties and their respective 
peoples;
Aware of the need to create an appropriate framework for bilateral relations in accordance with the laws and 
regulations applicable in their respective countries;
Desiring to promote and strengthen bilateral economic cooperation for the benefit of their peoples;
Interested in establishing an appropriate framework for continuous dialogue between the Parties, with a  view to 
analyzing and agreeing upon measures to strengthen and increase their economic and business cooperation 
relations;

Have agreed as follows:

Article 1
Objectives
The Parties agree that the objectives of this Agreement, pursuant to the laws and regulations applicable in their 
respective countries, are:
a) To promote activities aimed at strengthening the bilateral economic relations.
b) To explore complementarities of their productive capacities in the agricultural, industrial and service sectors, 

with a view to improve and diversify exports from both countries.
c) To elaborate studies to identify lists or product chains susceptible of complementarities, in order to increase 

the transfer of goods and services between the Parties.
d) To support and develop contacts in the public and private sectors and in the business and investment 

spheres.
e) To identify economic opportunities and incentives for the establishment of capital investments in their 

respective countries, giving priority to those that incorporate technology transfer, foster research and 
development and generate business cooperation.

f ) To strengthen the exchange of information and cooperation to increase economic relations between the 
Parties.

g) To promote and expand the export basis of the Parties.
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Article 2
Areas of Cooperation
The areas of cooperation mentioned in this Agreement especially include, but are not limited to:
a) Agriculture and food processing;
b) Environment;
c) Industry;
d) Health care and biotechnology;
e) Energy;
f ) Tourism;
g) Cooperation between small and medium-sized enterprises;
h) Promotion and development of investments;
i) Infocommunication;
j) Computer science and information technology;
k) Transport and logistics;
l) Science and technology;
m) Oil and gas industry;
n) Iron, steel, and mining;
o) Construction of buildings, roads and infrastructure in general;
p) Water management and river control;
q) Business development.

Article 3
Means to increase the Economic Cooperation
The Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through the following means:
a) Promoting bonds and strengthening cooperation between business federations, government institutions, 

regional and local entities and chambers of commerce, as well as encouraging visits from their 
representatives and other types of economic cooperation;

b) Exchanging business information related to the implementation of this Agreement, by encouraging 
participation in fairs and exhibitions and organizing business events, seminars, symposia and conferences;

c) Promoting greater participation by small and medium-sized enterprises from the private sector in bilateral 
economic relations;

d) Encouraging cooperation in the provision of consulting, marketing, advisory and expert services in the areas 
of mutual interest;

e) Promoting inter-regional and international cooperation in matters of mutual interest;
f ) Any other means subsequently agreed upon by the Parties with a  view to expanding and strengthening 

cooperation.

Article 4
Specific Agreements and Other Special Projects
For the implementation of this Agreement the Parties may enter into agreements and/or protocols and develop 
cooperation programs.

Article 5
Joint Commission on Economic Cooperation

 1. The Parties shall establish a  Hungarian–Paraguayan Joint Commission on Economic Cooperation, hereinafter “the 
Commission”, comprising representatives of the Contracting Parties, with a view to ensuring implementation of this 
Agreement. The Commission shall be composed of officials, experts and advisors of the Parties and each Party shall 
designate a co-chair as the head of the Commission.

 2. The Commission will serve as a  permanent mechanism for enhancing cooperation, understanding and exchange 
of information on all matters of bilateral, regional or multilateral common interest and may propose any measures 
it deems relevant for the implementation of this Agreement. The Commission shall meet regularly, alternating the 
meeting place between the two Parties, unless otherwise agreed.
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 3. The Commission shall have the authority, inter alia, but not exclusively to consider the following matters:
a) Encouraging and coordinating economic cooperation between the Parties;
b) Promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and specific 

agreements resulting therefrom;
c) Monitoring business and investment relations between the Parties, identifying opportunities in order to 

broaden them, as well as of subjects relevant for its discussion at a determined forum;
d) Identifying and discussing measures for promoting business and investments between the Parties;
e) Establishing guidelines and actions to promote the development of productive integration between the 

Parties;
f ) Preparing recommendations for the purpose of removing such obstacles as may arise during the 

performance of any agreement and project established in accordance with this Agreement;
g) Drawing up suggestions for the improvement of terms for the economic cooperation between enterprises of 

both countries;
h) Identifying new development opportunities for bilateral economic relations;
i) Upon request, the Commission shall establish working groups and subcommittees dealing with certain areas 

of cooperation.
 4. The functions, procedures and responsibilities of the Commission shall be defined in the internal rules of procedure 

at its first meeting.

Article 6
Obligations of the Parties

 1. Cooperation pursuant to the present Agreement shall be carried out in accordance with the national laws and 
regulations of the Parties as well as generally recognized norms and principles of international law and without 
prejudice to the fulfillment of the obligation by the Parties under other bilateral, regional or multilateral agreements 
to which they are party.

 2. Consequently the provisions of the present Agreement shall not be invoked or interpreted neither in whole, nor in 
part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaties 
which the European Union is based on, as well as from the law of the European Union.

Article 7
Amendments
This Agreement may be amended at any time by mutual written agreement between the Parties through diplomatic 
channels. Any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with Article 9 of this Agreement.

Article 8
Dispute Settlement
Any divergence in the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled through direct 
negotiations and consultations between the Parties.

Article 9
Final Provisions

 1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after receipt of the last notification in which either Party 
informs the other, in writing and through diplomatic channels, that it has fulfilled the necessary internal 
requirements for entry into force hereof.

 2. This Agreement shall remain in force for a period of 10 (ten) years and shall be automatically renewed for similar 
periods, unless either Party notifies the other in writing of its intention to terminate this Agreement, at least 
6 (six) months before termination. The denunciation shall take effect 60 (sixty) days after the date of receipt of the 
respective notification by the other Party.
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 3. Termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any specific agreement, project or activity 
established under this Agreement until completion thereof, unless the Parties agree otherwise.

Done in Budapest on 23rd, of February 2017 in two originals in Hungarian, Spanish and English, all texts being 
equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

 FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF THE 
 HUNGARY REPUBLIC OF PARAGUAY

KÉTOLDALÚ GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA  
ÉS A PARAGUAYI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)
ösztönözve a Felek közti történelmi baráti kötelékek és kapcsolatok pozitív fejlődése által;
felismerve, hogy a gazdasági együttműködés szükséges és nélkülözhetetlen eleme a kétoldalú kapcsolatok stabil és 
hosszú távú fejlődésének, amely a Felek és népeik közötti kölcsönös bizalmon alapszik;
tudatában annak, hogy szükséges megfelelő keretet létrehozni kétoldalú kapcsolataik számára, összhangban 
hatályos törvényeikkel és rendelkezéseikkel;
azzal a céllal, hogy előmozdítsák és erősítsék a kétoldalú gazdasági együttműködést népeik javára;
érdekelve abban, hogy a  Felek közötti folyamatos párbeszédet elősegítő megfelelő keretet hozzanak létre, 
amelyben elemzik a  gazdasági és üzleti együttműködést növelő és erősítő intézkedéseket, és megállapodnak 
azokról;

a következőkben állapodnak meg:

1. cikk
Célok
Felek egyetértenek abban, hogy ezen Megállapodás országaik törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban álló 
céljai az alábbiak:
a) A kétoldalú gazdasági kapcsolatokat erősítő tevékenységek előmozdítása.
b) A mezőgazdasági, az ipari és a szolgáltató szektorok termelő kapacitásai egymást kiegészítő lehetőségeinek 

feltérképezése abból a célból, hogy fokozzák és változatosabbá tegyék mindkét ország exportját.
c) Egymást kiegészítő terméklistákat vagy termelési láncolatokat beazonosító tanulmányok kidolgozása a Felek 

közötti áru- és szolgáltatásforgalom növelése érdekében.
d) A köz- és magánszektor közötti kapcsolatok támogatása és fejlesztése üzleti és befektetési területeken.
e) Gazdasági lehetőségek és ösztönzők beazonosítása az  egymás országaiban történő tőkebefektetések 

számára, különös tekintettel azokra, amelyek technológia-transzferrel járnak, előmozdítják a  kutatás-
fejlesztést, valamint üzleti együttműködést generálnak.

f ) A Felek közötti gazdasági kapcsolatok bővítése érdekében az információcsere és az együttműködés erősítése.
g) A Felek export-árualapjának promóciója és bővítése.

2. cikk
Az együttműködés területei
A Megállapodásban említett együttműködési területek a teljesség igénye nélkül a következők:
a) Mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás;
b) Környezetvédelem;
c) Ipar;
d) Egészségügy és biotechnológia;
e) Energiaipar;
f ) Turizmus;
g) Együttműködés kis- és középvállalatok között;
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h) A tőkebefektetések fejlesztése és promóciója;
i) Infokommunikáció;
j) Számítástechnika és modern információs technológiák;
k) Közlekedés és logisztika;
l) Tudomány és technológia;
m) Kőolaj- és gázipar;
n) Kohászat és bányászat;
o) Építőipar, közúti és általános infrastruktúra-fejlesztés;
p) Vízkezelés és folyószabályozás;
q) Üzletfejlesztés.

3. cikk
A gazdasági együttműködés fokozásának eszközei
A Felek arra törekszenek, hogy szélesítsék és fokozzák együttműködésüket az alábbi eszközök által:
a) Pártolják a kapcsolaterősítést és erősítik az együttműködést üzleti szövetségeik, kormányzati intézményeik, 

regionális és helyi önkormányzataik, valamint kereskedelmi kamaráik között, emellett elősegítik ezen 
intézmények képviselőinek kölcsönös látogatásait és a gazdasági együttműködés minden más típusát is.

b) Ezen Megállapodás végrehajtására vonatkozóan kölcsönösen megosztják egymással üzleti információikat. 
Bátorítják a  részvételt vásárokon és kiállításokon, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és 
konferenciák megszervezését.

c) Kezdeményezik a  magánszektor kis- és középvállalatainak jelentősebb részvételét a  kétoldalú gazdasági 
kapcsolatokban.

d) Bátorítják az együttműködést az üzleti tanácsadási, konzultációs, marketing és szakértői szolgáltatásnyújtás 
terén a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken.

e) Kezdeményezik a régiók közötti és a nemzetközi együttműködéseket közös érdekeik alapján.
f ) A Felek egyetértése alapján bármilyen további eszköz az együttműködés bővítése és erősítése céljából.

4. cikk
Különleges megállapodások és más speciális projektek
Ezen Megállapodás végrehajtása érdekében a  Feleknek lehetősége van további egyezményeket és/vagy 
jegyzőkönyveket aláírni, valamint együttműködési programokat kidolgozni.

5. cikk
Gazdasági Vegyes Bizottság

 1. A  Felek a  jelen Megállapodás végrehajtása céljából Magyar–Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottságot hoznak létre 
(a továbbiakban: „Bizottság”), amelynek tagjai a Felek képviselői. A Bizottság a Felek tisztviselőiből, szakértőiből és 
tanácsadóiból áll, és mindkét Fél társelnököt jelöl ki a Bizottság élére.

 2. A  Bizottság állandó mechanizmusa lesz az  együttműködés és a  Felek közötti megértés erősítésének, valamint 
a  közös érdeklődésre számot tartó kétoldalú, régiós vagy multilaterális ügyekkel kapcsolatos információcserének. 
A  Bizottság bármilyen intézkedésre javaslatot tehet, amelyet fontosnak vél a  Megállapodás végrehajtása 
szempontjából. Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, a Bizottság rendszeresen, egymás országaiban 
felváltva ülésezik.

 3. A Bizottság hatásköre, egyebek mellett, nem kizárólagosan az alábbi témakörök megtárgyalására terjed ki:
a) A Felek közötti gazdasági együttműködés elősegítése és koordinációja;
b) Jelen Megállapodás, valamint az  abból eredő további megállapodások végrehajtását célzó javaslatok 

előmozdítása és megvitatása;
c) A Felek közötti üzleti és befektetési kapcsolatok figyelemmel kísérése, azokat bővítő lehetőségek 

beazonosítása, csakúgy, mint meghatározott fórumokon való megvitatásra releváns témák beazonosítása;
d) A Felek közötti üzleteket és befektetéseket előmozdító intézkedések beazonosítása és megvitatása;
e) Irányelvek és akciótervek kidolgozása a Felek közti termelői integráció fejlesztésének fokozása érdekében;
f ) Javaslatok kidolgozása abból a célból, hogy megszüntessék az ezen Megállapodásból eredő bármely további 

megállapodás vagy projekt megvalósítása során esetlegesen felmerülő akadályokat;
g) A két ország vállalatai közti gazdasági együttműködés feltételeinek javítását célzó javaslatok kidolgozása;
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h) Új fejlesztési lehetőségek beazonosítása a kétoldalú gazdasági kapcsolatok terén;
i) Felkérés esetén a Bizottság munkacsoportokat és albizottságokat hoz létre az együttműködés meghatározott 

területein.
 4. A Bizottság eljárásai, feladat- és felelősségi köre annak első ülésén belső eljárásrendjében kerül megállapításra.

6. cikk
A Felek kötelezettségei

 1. Az  e  Megállapodás szerinti együttműködés a  Felek nemzeti törvényei és rendelkezései szerint, a  nemzetközi jog 
általánosan elfogadott normáinak és elveinek betartása mellett, valamint a  Felek más kétoldalú, regionális vagy 
többoldalú megállapodásokban vállalt kötelezettségei teljesítésének sérelme nélkül folyik.

 2. Következésképpen e  Megállapodás rendelkezéseire nem lehet úgy hivatkozni, illetve azok nem értelmezhetőek 
sem részben, sem egészben oly módon, hogy az  érvénytelenítené, módosítaná, vagy egyéb módon befolyásolná 
Magyarországnak az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió joganyagából származó 
kötelezettségeit.

7. cikk
Módosítások
E Megállapodás a  Felek kölcsönös megegyezésével, a  szokásos diplomáciai csatornákon megküldve, írásban 
bármikor módosítható. A Megállapodás bármilyen módosítása a Megállapodás 9. cikke szerint lép hatályba.

8. cikk
Vitarendezés
A Megállapodás értelmezéséből, illetve alkalmazásából eredő nézetkülönbségeket a  Felek közvetlen egyeztetés 
vagy tárgyalás útján rendezik.

9. cikk
Záró rendelkezések

 1. Ez  a  Megállapodás azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép 
hatályba, amelyben a  Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a  Megállapodás hatálybalépéséhez 
szükséges belső jogi követelményeknek.

 2. Ez  a  Megállapodás 10 (tíz) évig marad hatályban, és azt követően automatikusan azonos időszakokra 
meghosszabbodik, hacsak valamelyik Fél írásban arról nem tájékoztatja a  másik Felet legalább 6 (hat) hónappal 
a  lejáratot megelőzően, hogy a  Megállapodást fel kívánja mondani. A  Megállapodás hatálya 60 (hatvan) nappal 
a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napját követően szűnik meg.

 3. A  Megállapodás megszüntetése nem érinti az  e  Megállapodás keretében született, még nem teljesített 
megállapodások, projektek, illetve egyéb tevékenységek érvényességét és időtartamát, kivéve, ha a Felek másként 
állapodnak meg.

Kelt Budapesten 2017. február 23. napján két eredeti példányban magyar, spanyol és angol nyelven, mindegyik 
szövegváltozat egyaránt hiteles. E Megállapodás eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA A PARAGUAYI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
 NEVÉBEN NEVÉBEN”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 9. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, 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 a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 40. szám 3917

A Kormány 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím, valamint az  1.  melléklet tekintetében a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 24.  § (4)  bekezdés 
d) és e) pontjában,
a 2. alcím, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi 
LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
b), d), k) és q) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,
a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § i) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 10. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 11. alcím, valamint a 3. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 
14. pontjában,
a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 13. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f ) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
a 15. alcím, valamint a  4.  melléklet tekintetében az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 90.  § (5)  bekezdés 
d) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában, 
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés 
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet] 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
a) 3. § (6) bekezdésében a „mellékelni kell az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolást, 

vagy az  Ápt. 4/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott ok fennállásának igazolására” szövegrész helyébe 
az „az Ápt. 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott ok esetén mellékelni kell” szöveg,

b) 4.  § (3)  bekezdésében a „hazai anyakönyvezést végző hatóság” szövegrész helyébe a „hazai anyakönyvezés 
végzésére kijelölt anyakönyvi szerv” szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében az „a fővárosi kormányhivatalnál” szövegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekben 
eljáró szervnél” szöveg,

d) 13.  § (2)  bekezdésében az  „a fővárosi kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az  „az állampolgársági 
ügyekben eljáró szervnek” szöveg,

e) 13. § (5) bekezdésében az „a fővárosi kormányhivatal” szövegrészek helyébe az „az állampolgársági ügyekben 
eljáró szerv” szöveg,

f ) 13.  § (6)  bekezdésében a „fővárosi kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekben 
eljáró szervet” szöveg,
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g) 7. számú melléklet 1. pontjában az „a fővárosi kormányhivatalnál” szövegrész helyébe az „az állampolgársági 
ügyekben eljáró szervnél” szöveg,

h) 7. számú melléklet 2. függelékében az „a fővárosi kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az állampolgársági 
ügyekben eljáró szerv” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
a) 3. § (6a) bekezdése,
b) 13. § (5a) bekezdése,
c) 1. számú melléklet „NYILATKOZATOK” RÉSZ 5. pontja.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény végrehajtásáról 
szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 29.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  polgár lakóhelyének megváltozását és tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli 
megszüntetését az új lakóhely szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál egyidejűleg is bejelentheti.”

 (2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  29.  § (1a)  bekezdésében meghatározott esetben a  bejelentőlapot – az  (1)  bekezdésben meghatározott 
kivételekkel – a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek – két esetben – és a szállásadónak saját kezűleg alá kell 
írnia.”

 (3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jegyző, illetve a  járási hivatal átvezeti a nyilvántartáson a  lakcímbejelentés adatait. A  járási hivatal megküldi 
a lakcímbejelentő lapot és a 9. § (2) bekezdése szerint átvett lakcímbejelentő lapot a nyilvántartást kezelő szervnek. 
A  járási hivatal gondoskodik a  leadott, valamint a  9.  § (2)  bekezdése szerint továbbított hatósági igazolványnak 
az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerinti selejtezéséről.”

 (4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5.  § (6)  bekezdésében az „a tartózkodási helye szerint illetékes” szövegrész 
helyébe a „bármely” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 41. §-a.

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] „Közvetítői eljárás a  gyámhatósági eljárásban” alcíme helyébe 
a következő alcím lép:
„Közvetítői eljárás gyámhatóság általi elrendelése
30/A.  § (1) A  közvetítői tevékenységről szóló 2002.  évi LV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) szerinti közvetítői 
eljárást a  kapcsolattartás rendezésével, a  kapcsolattartás végrehajtásával és a  szülői felügyeleti jog gyakorlásával 
összefüggésben a  gyámhatóság a  felek együttes kérelmére vagy hivatalból rendeli el. A  közvetítői eljárásban 
a közvetítő a gyermek érdekének megfelelően segíti elő a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozását.
(2) Közvetítői eljárást a  szülők vagy a  kapcsolattartásra a  28.  § (1)–(4a)  bekezdése szerint jogosult más személyek 
vehetnek igénybe. A  gyámhivatal kizárólag a  szülők számára rendelheti el kötelező jelleggel közvetítői eljárás 
igénybevételét.
(3) A gyámhatósági eljárással összefüggésben alkalmazott közvetítői eljárás lehet
a) gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy
b) támogatott közvetítői eljárás.
(4) A  gyermekvédelmi közvetítői eljárás során a  felek választása alapján az  Országos Gyermekvédelmi Szakértői 
Névjegyzékbe vagy a  közvetítői névjegyzékbe felvett közvetítő nyújt közvetítői szolgáltatást a  felek számára. 
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A  támogatott közvetítői eljárás során a  felek lakóhelye szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítője 
nyújt közvetítői szolgáltatást a felek számára.
(5) A közvetítő
a) gyermekvédelmi közvetítői eljárás esetén a Kvtv.-ben vagy
b) támogatott közvetítői eljárás esetén a Gyvt. 133/A. § (3a) bekezdés b) pontjában
meghatározott díjazás mellett biztosítja a közvetítői eljárás lefolytatását.
(6) A  gyámhivatal kérelemre akkor biztosít a  Gyvt. 133/A.  § (3a)  bekezdés b)  pontja szerinti költségmentességet 
a  támogatott közvetítői eljárást igénybe vevő félnek, ha az  a  közvetítői eljárással összefüggő együttműködési 
kötelezettségének eleget tett, és jövedelme nem haladja meg az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének négyszeresét.
(7) Ha a közvetítői eljárás eredménytelenül zárul, a gyámhivatal kötelezi a közvetítői eljárás eredménytelenségéért 
felelős felet vagy feleket a közvetítői eljárás díjának megfizetésére.
30/B.  § (1) A  gyámhivatal tájékoztatja a  feleket a  közvetítői eljárás igénybevételének a  lehetőségéről, az  eljárás 
szabályairól és költségeiről, valamint szükséges esetben segítséget nyújt a közvetítő kiválasztásában.
(2) A felek szabadon döntenek és döntésüknek megfelelően a gyámhivatal előtt nyilatkoznak arról, hogy
a) gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás lefolytatását kérik, továbbá
b) a gyermekvédelmi közvetítői eljárás esetén melyik névjegyzékből melyik közvetítőt választják.
(3) A gyámhivatal a közvetítői eljárás elrendelése esetén dönt a közvetítő személyéről.
(4) A  közvetítőt a  gyámhivatal a  közvetítői eljárást elrendelő határozatának megküldésével kéri fel a  közvetítői 
tevékenység ellátására.
(5) Az első közvetítői megbeszélést a felkérés elfogadásától számított tizenöt napon belül meg kell tartani.
(6) A  közvetítő annak érdekében, hogy a  gyermek az  őt érintő döntések előkészítése során véleményt 
nyilváníthasson,
a) a korlátozottan cselekvőképes gyermeket kérelmére,
b) az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeket a felek kérelmére vagy a gyámhivatal javaslatára 
bevonhatja a közvetítői eljárásba, feltéve, hogy ez a gyermek számára nem jelent túl nagy megterhelést, valamint 
érzelmi fejlődését a felek által elmondottak, illetve a felek magatartása várhatóan nem veszélyezteti.
30/C.  § A  közvetítő haladéktalanul értesíti a  gyámhivatalt, ha megítélése szerint a  gyermek érdekében sürgős 
intézkedés megtétele indokolt, különösen, ha bármelyik szülővel szemben felmerül a  gyermek bántalmazásának 
vagy súlyos elhanyagolásának gyanúja.
30/D. § (1) A közvetítői eljárás befejeződését a közvetítő nyolc napon belül – amennyiben megállapodás született, 
a megállapodás egy példányának megküldésével – jelzi a közvetítői eljárást elrendelő gyámhatóság felé.
(2) A gyámhatóság a felek együttes kérelmére jóváhagyja a közvetítői eljárásban létrejött megállapodást.
(3) A  gyámhatóság bármelyik fél erre irányuló kérelmére megindítja a  kapcsolattartás rendezésével, 
a  kapcsolattartás végrehajtásával és a  szülői felügyeleti jog gyakorlásával összefüggő gyámhatósági eljárást, ha 
a  29/A.  § (1)  bekezdésében foglaltakról a  felek a  közvetítői eljárás során teljeskörűen nem tudtak megállapodni. 
Ezen eljárásokban közvetítői eljárás ismételten nem rendelhető el.”

 (2) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 37. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az örökbefogadhatóvá nyilvánítási eljárásban – a kapcsolattartás megvalósulása tekintetében a Ptk. 4:124. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglalt időtartamok vizsgálata során – a vizsgált időszakba a gyermek ideiglenes hatályú 
elhelyezésének időtartamát is be kell számítani.”

 (3) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy az  Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos 
személyek vagy pszichiátriai betegek otthonában, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában 
(a  továbbiakban együtt: fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona) történő elhelyezéséről szóló határozat 
rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés esetén]
„ia) a kapcsolattartásra jogosult szülőnek a Ptk. 4:124. §-a szerinti jogkövetkezményekre történő figyelmeztetésével 
egyidejűleg a kapcsolattartásra,”
(vonatkozó döntést.)

 (4) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 109. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A gyámhivatal mellőzi a nevelésbe vétel kötelező felülvizsgálatát, ha
a) kezdeményezte a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítását, és
b) a felülvizsgálat során más kérdésben nem szükséges döntést hozni.”
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 (5) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámrendelés előtt a gyámhivatal beszerzi:)
„b) – az  ismeretlen szülőktől származó gyermek kivételével – a  gyermek születési anyakönyvi kivonatának 
adattartalmát,”

 (6) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Gyermekvédelmi gyám kirendelése esetén a  meghallgatás mellőzhető azzal, hogy a  kirendelendő 
gyermekvédelmi gyám köteles írásban nyilatkozni a gyámi tisztség vállalásáról.”

 (7) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gondnok kirendelése előtt a gyámhivatal beszerzi a gondnokrendelés okául szolgáló bizonyítékokat, így különösen)
„b) a pszichiátriai szakvéleményt a 132. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben,”

 (8) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 145. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Szociális bentlakásos intézményben élő gondnokság alá helyezendő személy vagy gondnokolt esetén 
a  (3)  bekezdés e)  pontja szerinti környezettanulmánynak minősül a  szociális bentlakásos intézmény vezetőjének 
írásbeli tájékoztatása a gondnokság alá helyezendő személy vagy a gondnokolt életkörülményeiről és ellátásáról.”

 (9) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 159. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  gyámhivatal huszonegy napon belül nem kéri fel a  gyámot a  jelentésben foglalt beszámolója 
kiegészítésére vagy új beszámoló benyújtására, a  jelentésben foglalt beszámolót jóváhagyottnak kell tekinteni. 
A  kiegészített vagy új jelentésben foglalt beszámoló jóváhagyásáról a  gyámhivatal huszonegy napon belül dönt. 
A gyámhivatal szükség esetén
a) intézkedik a gyámnak az egyszerűsített számadás helyett éves, rendes számadásra történő kötelezéséről, és
b) felhívja a  gyámot arra, hogy kezdeményezze a  gyermek érdekében a  szükségleteihez illeszkedő és elérhető 
szolgáltatások igénybevételét.”

 (10) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 159/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal nem kötelezi évenkénti rendes vagy egyszerűsített számadásra a  gondnokot, ha a  gondnokoltnak 
nincs vagyona, és rendszeres jövedelmének havi összege nem haladja meg az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének)
„a) hatszorosát, feltéve, hogy a  gondnok a  gondnokolt házastársa vagy szülője, ideértve a  nevelő-, mostoha- és 
örökbe fogadó szülőt is, vagy”

8. §  A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a) 11. § (4) bekezdés a) pontjában a „háromszorosát” szövegrész helyébe a „négyszeresét” szöveg,
b) 22. § (6) bekezdésében a „határozat rendelkező részét” szövegrész helyébe a „határozatát” szöveg,
c) 24. § (5) bekezdés c) pontjában a „határozat rendelkező részét” szövegrész helyébe a „határozatát” szöveg,
d) 91/K. § (1) bekezdés a) pontjában a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon” szöveg,
e) 91/K. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „harminc” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
f ) 91/K. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „munkanapon” szövegrészek helyébe a „napon” szöveg,
g) 91/K. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „harminc” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
h) 130.  § (3)  bekezdésében a  „gyámhivatal megküldi határozatának rendelkező részét a  családtámogatási 

ellátást folyósító szervnek” szövegrész helyébe a „gyámhivatal azt közli a családtámogatási ellátást folyósító 
szervvel” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti a  149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 12.  § (3)  bekezdésének b)  pontjában a  „két alkalommal” 
szövegrész.

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez mellékelni kell)
„d) az  egészségügyi szolgáltató e  tevékenysége során okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére 
vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló 
igazolást;”
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5. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló  
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ügyfél részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az  igazolványt, ha a  kérelemhez mellékelt irat alapján 
a  mozgásában korlátozott személy állapota végleges. A  közlekedési igazgatási hatóság az  1. számú melléklet 
szerinti valamely irat ismételt bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állítja ki az  igazolványt, 
ha a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.”

12. §  A 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
a) 2. § d) pontjában a „szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások” szövegrész helyébe az „iratok” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdésében a „szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást” szövegrész helyébe a „valamely 

iratot” szöveg,
c) 3. § (2a) bekezdésében a „szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának idejét” szövegrész helyébe 

a „(3) bekezdés szerinti szakkérdés vizsgálatának idejét” szöveg,
d) 3. § (3) bekezdésében a „szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás” szövegrész helyébe az „irat” szöveg,
e) 7. § (1) bekezdésében az „a szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás” szövegrész helyébe az „az 1. számú 

melléklet szerinti irat”, a „szakvélemény” szövegrészek helyébe az „irat” szöveg,
f ) 7. § (2) bekezdésében az „a szakvélemény” szövegrész helyébe az „az irat” szöveg,
g) 12/A.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában a „szakvélemény és a  szakhatósági állásfoglalás” szövegrész 

helyébe az „az 1. számú melléklet szerinti irat” szöveg,
h) 1. számú mellékletének címében a  „szakvélemények és szakhatósági állásfoglalások” szövegrész helyébe 

az „iratok” szöveg,
i) 1. számú mellékletének 2.  pontjában az  „A súlyos fogyatékosság” szövegrész helyébe az  „A fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági 
támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosság” szöveg,

j) 2. számú mellékletének 1. pontjában a „szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást” szövegrész helyébe 
az „iratot” szöveg,

k) 2. számú mellékletének 2.  pontjában a „szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás” szövegrész helyébe 
az „irat”, a „szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást” szövegrész helyébe az „iratot” szöveg

lép.

6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet] 38. § 
(1)  bekezdésében a „közölni kell” szövegrész helyébe az „elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton 
közölni kell” szöveg lép.

14. §  Hatályát veszti a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az „és a (2a)” szövegrész.

7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 7.  § 
(2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A megyeszékhelyen működő gyámhivatal, a  fővárosban a  fővárosi kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró Szentendrei Járási Hivatala (a továbbiakban együtt: örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal) 
az örökbefogadással kapcsolatban]
„f ) kérelemre felvilágosítást adhat a Ptk. 4:135. § (1) bekezdése és 4:136. §-a szerinti adatokról.”
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16. §  A 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.  § j)  pontjában az „engedélyezi” szövegrész helyébe a „tizenöt napon belül 
engedélyezi” szöveg lép.

8. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

17. §  Hatályát veszti a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § 
(3) bekezdésében a „takarmány,” szövegrész.

9. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1/A. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„1/A. § Az ország területére kiterjedő illetékességgel a járási hivatal hatáskörébe tartozik
a) a „P” és a „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával,
b) a  külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a  szabványtól eltérő 
alapszínű (sárga vagy világoszöld) rendszámtábla kiadásával és
c) a  b)  pont szerinti járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és tulajdonjogának 
változásával
kapcsolatos feladatok ellátása.”

 (2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  „kezdő vezetői engedély” minősítés egy alkalommal hosszabbítható meg. Ha a  járművezető 
a  meghosszabbított „kezdő vezetői engedély” minősítés időtartama alatt az  (1)  bekezdésben meghatározott 
cselekményt követ el, a  járművezető vezetői engedélyét vissza kell vonni, és vezetési jogosultságot csak a  közúti 
járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott tanfolyam elvégzése és a  kapcsolódó vizsgák sikeres letételét követően 
szerezhet.”

 (3) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt a  kérelem teljesíthetősége esetén a  XIII. Kerületi 
Hivatal postai úton kézbesíti vagy – ha az ügyfél így rendelkezett – személyesen adja át az ügyfél részére.”

 (4) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az eljáró hatóság soron kívüli orvosi vizsgálatot kezdeményez, ha)
„d) a járművezetőt a bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezte.”

 (5) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. § (7) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a  jármű tulajdonjogában bekövetkezett 
változást, ha annak jogalapja)
„g) a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 8:1  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozók egymás közötti tulajdonátruházása.”

 (6) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ellenőrző hatóság az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott külföldi hatósági engedélyt és jelzést 
a Nyilvántartónak megküldi. A Nyilvántartó viszonosság esetén megküldi azt a kiadó külföldi hatóságnak.”

 (7) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Annak kérelmére, akinek jogerős ideiglenes hagyatékátadó végzéssel a  járművet átadták, továbbá, ha 
a  gépjármű tulajdonosa, az  üzembentartója és a  gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett 
nem ugyanaz a  személy, a  tulajdonos, az  üzembentartó vagy a  törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más 
ügyfél kérelmére a  közlekedési igazgatási hatóság a  jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, 
meghosszabbításáról és forgalomba történő visszahelyezéséről határozatot hoz.”

 (8) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 104. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  rendszámtáblák selejtezésekor a  jármű forgalmi engedélyét érvénytelenítve meg kell küldeni 
a Nyilvántartónak.”

 (9) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 120. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
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„(13) E  rendeletnek a  közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Módrend.) 18.  § (8)  bekezdésével 
megállapított 104. § (3b) bekezdését a Módrend. hatálybalépését megelőzően bevont, elvett vagy leadott forgalmi 
engedélyek tekintetében is alkalmazni kell.”

19. §  A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 1/B.  §-ában a „XIII. Kerületi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi 

Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal)” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdésében a  „jogsértés miatt jogerősen” szövegrész helyébe a  „jogsértés miatti elérése 

következtében jogerősen” szöveg,
c) 18.  § (6)  bekezdésében, az  58.  § (3)  bekezdésében, a  60.  § (4)  bekezdésében, a  79.  § (2)–(3) és 

(5)  bekezdésében, valamint a  15.  melléklet II. „A járműkísérő lap kitöltésének szabályai” alcímének I.  pont 
a) alpontjában a „kerületi” szövegrész helyébe a „Kerületi” szöveg,

d) 29. § (5) bekezdésében a „C. pontja” szövegrész helyébe a „D. pontja” szöveg,
e) 75. § (14) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „XIII. Kerületi Hivatal” szöveg,
f ) 83. § (6) bekezdésében a „követő 15. nap után” szövegrész helyébe a „követően” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 15. § (2a) bekezdésében az „a kérelem benyújtásától számított” szövegrész,
b) 16. § (1) bekezdés d) pontjában a „vagy részlegesen” szövegrész,
c) 83.  § (2)  bekezdésében az  „Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a  sorszámának 

a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható.” szövegrész,
d) 102. § (1) bekezdésében az „ , egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot” szövegrész.

10. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A  Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 338/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet] 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A Nemzeti Jogszabálytár önálló felületen (a továbbiakban: Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás 
Modul) biztosítja a  helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter, a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a  helyi önkormányzat közötti, a  helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével 
összefüggő írásbeli kapcsolattartást.”

 (2) A 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. a  Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli 
Kapcsolattartás Moduljának vonatkozásában kizárólagosan látja el az alábbi feladatokat:
a) tervezés, bővítés, fejlesztés,
b) fenntartásra, működtetésre és üzemeltetésre (ideértve az utánkövetést is) irányuló szolgáltatások nyújtása.”

22. §  A 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9.  § (2)  bekezdésében a „feladatát a  az” szövegrész helyébe a „feladatát az” 
szöveg lép.

11. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.  melléklete a  3.  melléklet 
szerint módosul.

12. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) Az  utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.  10.) 
Korm.  rendelet [a  továbbiakban: 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet] 4.  § (1) bekezdés a)  pontja a  következő 
ag) alponttal egészül ki:
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(Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja 
meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén végzett következő munkák esetében:
kül- és belterületen:)
„ag) a  külön jogszabályban meghatározott járda, valamint gyalogút építése, korszerűsítése, megszüntetése 
(elbontása);”

 (2) A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés a)  pont ag)  alpontjában meghatározott tevékenység megkezdését a  hatósághoz be kell 
jelenteni.”

13. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

25. § (1) A  földművesekről, a  mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a  mezőgazdasági üzemközpontokról 
vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2014. (II. 24.) 
Korm. rendelet] 5/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a  honlapján tájékoztatást tesz közzé azokról a  szakképesítésekről, 
amelyeket a (2) bekezdésben foglaltak szerint a szakértői véleményében megfelelőnek minősített.”

 (2) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az (1) bekezdés szerinti okiratot nem kell csatolni.”

 (3) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A földművesnek a nyilvántartásból való törlését a földműves elhalálozásának a tényére való hivatkozással bárki 
kérelmezheti. A  kérelemhez nem kell okiratot csatolni, amennyiben a  földműves elhalálozása a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból kétségtelenül megállapítható.”

 (4) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A járási hivatal hivatalból törli a földművest a nyilvántartásból, ha
a) utóbb megállapításra kerül, hogy már a  nyilvántartásba vétel időpontjában sem álltak fenn a  bejegyzés 
jogszabályi feltételei, vagy
b) a földművesnek a tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga vagy használati joga a nyilvántartásban 
szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, vagy a  mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének 
más feltétele a  nyilvántartásba vétel időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a  földműves az  (5)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent 
be, vagy
c) a  járási hivatal a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a  földügyi igazgatási 
feladatkörébe tartozó más hatósági ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a földműves elhalálozásáról 
tudomást szerez.”

 (5) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A (4) bekezdés]
„c) c) pontjában meghatározott esetben az elhalálozás tényéről való tudomásszerzéstől számított 8 napon”
(belül kell törölni a földművest a nyilvántartásból.)

 (6) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(A járási hivatal hivatalból törli a  mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az  újonnan alapított mezőgazdasági 
termelőszervezetet a nyilvántartásból)
„b) ha a  cégnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a  földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági 
ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított 
mezőgazdasági termelőszervezet megszűnéséről tudomást szerez.”

26. §  A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
a) 5/A.  § (1)  bekezdésében a „Kft.-t szakértőként rendeli ki” szövegrész helyébe a „Kft. szakértői véleménye 

alapján dönt” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1a) és a (2) bekezdésben” szöveg
lép.
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14. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet
a) 2.  § (3)  bekezdés 1.  pontjában az  „engedélyezésével” szövegrész helyébe az  „engedélyezésével vagy 

bejelentésével” szöveg,
b) 2.  § (5)  bekezdésében és a  (6)  bekezdés 2.  pontjában a „megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése” 

szövegrész helyébe a „megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése” szöveg
lép.

15. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
módosítása

28. §  Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 384/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet] 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

29. §  A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23.  § (9)  bekezdésében a „teljesítésére nincs lehetőség” szövegrész helyébe 
az „elutasításra kerül” szöveg lép.

30. §  Hatályát veszti a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a) 11. § (1) bekezdése,
b) 23. § (6) bekezdésében az „– a (7) bekezdésben foglalt esetet kivéve –” szövegrész,
c) 23. § (7) bekezdése,
d) 3. melléklet B) táblázat 4. és 5. sora.

16. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 (2) A  4.  § (1)–(2) és (4)  bekezdése, a  18.  § (1)  bekezdése, a  19.  § f )  pontja, a  20.  § c)  pontja, valamint a  2.  melléklet 

2017. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 1. függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. függelék

JELENTKEZÉSI LAP
alkotmányos alapismeretek vizsgára

A magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában előírt alkotmányos 
alapismeretek vizsgára jelentkezem.

Személyi adataim:
Házassági név:  ........................................................................................................................................................................................................
Születési családi név: ...................................................................... utónév:  .................................................................................................
Születési hely: .................................................. (város/község) .......................................... (ország, tartomány, szövetségi állam)
Születési idő: .................... év .................................................. hó .......... nap
Állampolgársága(i):  ..............................................................................................................................................................................................
Lakóhelye: ................................................ (város/község) ............................................................ utca .......... hsz. ..... em. ..... ajtó
Személyazonosító igazolványának/EGT tartózkodási engedélyének száma:  .................................................................................
Családi neve: ................................................................................ utóneve:  .....................................................................................................
Apja születési helye: ...................................................................... ideje:  .......................................................................................................
Apja állampolgársága:  .........................................................................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: ........................................ mikortól meddig:  .....................................................................................
Anyja születési családi neve: ............................................................ utóneve:  ...........................................................................................
Anyja születési helye: ................................................................................ ideje:  ...........................................................................................
Anyja állampolgársága: .......................................................................................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár:  ...................................... mikortól meddig:  ....................................................................................

Tudomásul veszem, hogy a  vizsgáért a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 50%-át kell befizetnem 
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv számlájára.

Kelt: ......................................................................

  ...................................................................... 
  kérelmező

A vizsga időpontjaként .................... év .................................................. hó .......... napját jelölöm ki.

  .................................................................................................... 
  az állampolgársági ügyekben eljáró szerv vezetője

A tájékoztatást tudomásul vettem.

  ...................................................................... 
  kérelmező”
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2. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 2. pontja a következő 2.2.5. alponttal egészül ki:
„2.2.5. lakóhely megváltoztatása és tartózkodási hely újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetése.”

3. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.  melléklet 25.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. Anyakönyvi feladatkör:
I. besorolási osztályban:
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.”

4. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet A) táblázata a következő 9. és 10. sorokkal egészül ki:
(A B C

1. Vizsgálat feltétele Vizsgálandó szakkérdés Szakértőként kirendelhető szerv)

„

9. Ha a telekalakítás vasútként 
nyilvántartott földrészletet érint.

Közlekedésbiztonsági szakkérdés: 
a tervezett telekalakításnak 
a vasút állagára, a vasúti 
forgalom biztonságára, a vasúti 
pályahálózat működtetője 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, fejlesztési 
terveinek végrehajtására 
gyakorolt hatásainak vizsgálata.

közlekedésért felelős miniszter

10. Ha a telekalakítás meglévő 
állandó, ideiglenes működésű 
repülőtér területét érinti.

Közlekedésbiztonsági szakkérdés: 
a tervezett telekalakítás 
korlátozza-e indokolatlanul 
vagy indokolatlan mértékben 
a polgári célú légiközlekedést, 
illetve a repülőtéri létesítmények 
működését.

közlekedésért felelős miniszter

”
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A Kormány 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással 
kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. § tekintetében személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: turisztikai ügynökség) 
a turizmussal kapcsolatos – e rendeletben és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi 
CLVI. törvényben meghatározott – állami feladatokat közfeladatként látja el.

2. §  A turisztikai ügynökség az 1. § szerinti feladatai ellátása során költségvetési támogatások nyújtására is jogosult.

3. § (1) A  turizmusért felelős miniszter a  turisztikai ügynökségen keresztül összehangolja Magyarország turisztikai 
tevékenységének körében a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza 
a turisztikai feladatok ellátását és annak módját.

 (2) A  turisztikai ügynökség (1)  bekezdés szerinti hatásköre nem terjed ki az  irányító hatósági feladatokat ellátó 
minisztériumi szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartózó kérdésekre.

 (3) A  turisztikai ügynökség közreműködik a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] szerinti szakpolitikai feladatok ellátásában.

4. § (1) A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek
a) a turizmust, különösen a turisztikai marketingtevékenységet, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, 

az  utazási és utazást közvetítői szerződést, a  falusi és agroturizmust, az  egészségturizmust, a  szálláshely-
szolgáltatást, a  lovas turisztikai szolgáltatást, az  idegenvezetést, a  konferenciaturizmust, valamint 
a vendéglátást és bormarketinget érintő szabályozásra, egyúttal részt vesz a feladatait érintő előterjesztések 
közigazgatási egyeztetésben, véleményezésében, továbbá turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 
jogalkalmazási kérdésekben véleményt nyilvánít,

b) az  európai uniós jogharmonizációs feladatokra, különös tekintettel az  utazási csomagokról és az  utazási 
szolgáltatás együttesekről, valamint a  2006/2004/EK rendelet és a  2011/83/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a  90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló  
2015. november 25-i 2015/2302 európai parlamenti és a tanácsi irányelv hazai jogba való átültetésére,

c) a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályaira,
d) az Országos Képzési Jegyzék turisztikai és vendéglátóipari szakmacsoportjainak fejlesztésére,
e) a  turizmust és a  vendéglátást érintő stratégiai dokumentumokra (koncepciókra, stratégiákra, fejlesztési 

programokra), különös tekintettel a  2016–2026. évekre vonatkozó Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióra 
és az országmárka-kommunikációra,

f ) turisztikai desztinációk és kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározására,
g) a felsőoktatás turisztikai alap- és mesterképzési szakjainak, valamint felsőoktatási szakképzéseinek képzési és 

kimeneti követelményeiben leírt kompetenciák megvalósításához szükséges fejlesztések támogatására,
h) a turisztikai tárgyú szakpolitikai döntéseket megalapozó és fejlesztéseket alátámasztó információs rendszerek 

adatigényére, a  megfelelő mennyiségű és minőségű adat előállítása érdekében alkalmazandó információs 
technológiákra és a vezetői információk előállításának folyamataira.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatok nem terjednek ki a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló jogszabályban állatvédelmi hatóságként, borászati hatóságként, erdészeti hatóságként, 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként, géntechnológiai tevékenységről szóló törvény szerinti ellenőrzésére 
jogosult hatóságként, halgazdálkodási hatóságként, mezőgazdasági igazgatási szervként, növénytermesztési 
hatóságként, őstermelői nyilvántartást vezető szervként, pálinkaellenőrző hatóságként, szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóságként, talajvédelmi hatóságként, tenyésztési hatóságként, termőhelyi katasztert vezető szervként vagy 
vadászati hatóságként kijelölt szerv feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokra.
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 (3) A turizmusért felelős miniszter az (1) bekezdés c) pontja alapján javaslatot tesz a kereskedelmi hatóság irányítását 
ellátó miniszter számára a  Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti ellenőrzési terv tartalmára vonatkozóan.

5. § (1) A turisztikai ügynökség
 1.  ellátja a  Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos turisztikai szakmai feladatokat, részt vesz a  feladatok 

végrehajtásának ellenőrzésében,
 2.  végzi turisztikai desztinációmenedzsment (a továbbiakban: TDM) szervezetek regisztrációját, és a regisztrált 

szervezetek listáját honlapján közzéteszi,
 3.  gondoskodik a  Nemzeti Kulturális Alappal közös pályázat működtetéséről a  turisztikai vonzerővel bíró 

kulturális és gasztronómiai rendezvények támogatására,
 4.  működteti a turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatások minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyek 

rendszerét,
 5.  a  turizmusért felelős miniszter delegálása alapján, a  turizmusért felelős miniszter képviseletében részt vesz 

jogszabály alapján vagy kormányhatározattal létrehozott testületek munkájában,
 6.  gondoskodik a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény szerinti Turizmus-Vendéglátás 

Ágazati Értéktár működtetéséről,
 7.  közreműködik a Modern Városok Program keretében megjelent kormányhatározatokban szereplő turisztikai 

feladatok végrehajtásában és a  kapcsolódó kormánydöntések előkészítésében, kapcsolatot tart az  érintett 
városokkal, szervezetekkel,

 8.  közreműködik a  hazai turisztikai és vendéglátóipari szakképzési rendszer felmérésében és megújításában, 
ennek keretében kezeli az Országos Képzési Jegyzék turisztikai és vendéglátóipari szakmacsoportjait,

 9.  figyelemmel kíséri az Európai Unió turisztikai és vendéglátóipari tárgyú jogalkotását és kezdeményezéseit,
10.  közreműködik az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Turisztika Szakértői Csoport munkájában,
11.  statisztikai adatok alapján elemzi a  turizmus és a  vendéglátás folyamatait, észrevételeket, javaslatot tesz 

az ágazatra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésére, figyelemmel kíséri a turizmust és a vendéglátást érintő 
fontosabb folyamatokat, elemzi a  területen működő vállalkozások gazdálkodási, jövedelmi folyamatait, 
ezekre vonatkozóan szakmai anyagokat készít, véleményez és javaslatokat dolgoz ki,

12.  koordinálja a  turizmusfejlesztési feladatokat és a  kiemelt állami turisztikai fejlesztéseket, kapcsolatot tart 
a  turizmus és a  vendéglátás fejlesztésében érintett kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, szervezi 
együttműködésüket,

13.  bormarketing tevékenysége keretében kidolgozza a  közösségi bormarketing programot, a  közösségi 
bormarketing eszközeinek alkalmazásával támogatja a  magyar borok kül- és belpiaci értékesítését, segíti 
a  termelők, kiemelten a  kis- és középvállalkozások, valamint a  feldolgozók és forgalmazók piaci munkáját, 
kapcsolatot tart az  érintett terméktanácsokkal, szakmai szervezetekkel, kormányzati és nem kormányzati 
szereplőkkel.

 (2) Az (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladat nem terjed ki a 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladat- és határkörök 
gyakorlójaként kijelölt szerv feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokra.

6. § (1) A  turisztikai ügynökség közreműködik a  2014–2020-as európai uniós tervezési időszak turisztikai programjainak 
végrehajtásában, ennek keretében az  Európai Uniós társfinanszírozású turisztikai támogatási kérelmekkel 
kapcsolatban
a) gondoskodik a Gazdasági és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) 1. prioritása TDM tárgyú 

pályázati felhívása és a GINOP 7. prioritása pályázati felhívásai szakmai tartalmának kidolgozásáról, valamint 
támogatja a szakpolitikai felelőst a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, a támogatási kérelem 
tartalmi értékelése és a döntéshozatal szabályai szerinti feladatai ellátásában,

b) részt vesz valamennyi európai uniós társfinanszírozású turisztikai felhívás szakmai tartalmának 
kidolgozásában,

c) részt vesz valamennyi operatív program elsődlegesen nem turisztikai célú, de a  turizmusfejlesztést 
közvetetten érintő fejlesztési programok szakmai tartalmának kidolgozásában,

d) részt vesz a  határmenti programok kapcsán felállított határon átnyúló együttműködési munkacsoport, 
valamint státusz szerinti tagjelölése esetén a monitoring bizottság munkájában a turisztikai célú projektekkel 
kapcsolatos döntéshozatal elősegítése érdekében.



3930 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 40. szám 

 (2) A  turisztikai ügynökség tájékoztatást kérhet a  támogatottaktól a  turizmusfejlesztési célokat szolgáló, az  Európai 
Bizottság által közvetlenül finanszírozott támogatási kérelmekről vagy egyéb forrásokból megvalósuló projektekről.

 (3) A turisztikai ügynökség az (1) és a (2) bekezdés szerinti hatáskörét csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben az nem 
sért összeférhetetlenségre vonatkozó szabályt.

7. §  A turisztikai ügynökség a  turizmusért felelős miniszterrel kötött kezelő szervi megállapodás alapján, az  erre 
vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint
a) megtervezi, előkészíti és lebonyolítja a  turisztikai célelőirányzatok terhére történő pályáztatási, 

döntés-előkészítési, szerződéskötési, beszámoltatási és elszámoltatási feladatokat,
b) elszámol a rendelkezésére bocsátott források felhasználásával.

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

9. §  A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 
14.  § (2)  bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „miniszter útján a  turisztikai ügynökségnek” szöveg 
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 62/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az  igazságszolgáltatás működését 
érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (4) bekezdésében,
a 3–9. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 10–14. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 15. § tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 250. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendelet hatálya az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 
6.  § (2)  bekezdésében meghatározott azon bírósági ügyintézőkre terjed ki, akik polgári, gazdasági, végrehajtási, 
közigazgatási, munkaügyi, szabálysértési, valamint büntető- és büntetés-végrehajtási ügyekben eljáró bírósági 
titkár, bíró vagy tanács mellé, továbbá igazgatási ügyben eljáró bírósági vezető (a továbbiakban együtt: bíró) mellé 
kerültek beosztásra.”

2. §  A Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A bíró vagy a bírósági titkár az ügyet a bírósági ügyintéző feladatköréből bármikor magához vonhatja. A bíró 
vagy a  bírósági titkár a  bírósági ügyintézőt feladatai ellátásáról beszámoltathatja, és kötelezheti, hogy a  feladat 
teljesítését az irat bemutatásával igazolja.
(2) A bírósági ügyintéző a bíró vagy a bírósági titkár írásbeli utasítása alapján, annak megfelelően jár el.
(3) A bírósági ügyintéző kérheti az üggyel kapcsolatban egyéb állásfoglalás adását.”

3. §  A Korm. rendelet A bírósági ügyintéző feladatellátásának alapelvei alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § A  bírósági ügyintéző feladatainak ellátása során – valamennyi ügyszakra kiterjedően – az  elektronikus 
ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazza.”
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4. §  A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban
1. hiánypótlásra felhívó,
2. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 130. § (1) bekezdés h)–j) pontja alapján 
elutasító, valamint a Pp. 394/I. § (1) bekezdés a) pontja alapján elutasító,
3. igazolási kérelmet a Pp. 106. § (2) és (3) bekezdése alapján elutasító, valamint az igazolási kérelemnek helyt adó,
4. idéző, valamint a kitűzött határnap előtt a tárgyalási határnapot elhalasztó,
5. ügygondnokot kirendelő,
6. perköltség előlegezésére kötelező,
7. költségmentesség, illetékfeljegyzési jog engedélyezése, és munkavállalói költségkedvezmény iránti kérelem 
elbírálására vonatkozó, valamint költségmentesség, illetékfeljegyzési jog megvonásáról szóló,
8. perköltségbiztosíték összegéről rendelkező,
9. az  ítélet és az  eljárást befejező végzés kézbesítésének esetét kivéve, a  kézbesítési vélelem megdöntése iránti 
kérelemnek helyt adó, valamint a kérelmet elutasító,
10. tolmács kirendelésére vonatkozó, tolmácsdíjat és fordítási díjat megállapító,
11. az eljárás szünetelését megállapító,
12. az eljárás félbeszakadását a Pp. 111. § (2)–(4) bekezdése alapján megállapító,
13. a bírósági ügyintéző által meghozott végzések tekintetében kijavító és kiegészítő,
14. a  bírósági ügyintéző által meghozott, a  Pp. 227.  § (2)  bekezdésében meghatározott, a  bíróságot nem kötő 
végzések megváltoztatására vonatkozó,
15. a Pp. 101. §-a alapján hirdetményi kézbesítést elrendelő,
16. a Pp. 104. §-a alapján határidőt meghosszabbító,
17. határozat jogerőre emelkedését megállapító,
18. a Pp. 257. § (1) bekezdése szerinti fellebbezésre vonatkozó észrevétel előterjesztésének lehetőségére felhívó,
19. a Pp. 264. §-a alapján perújítási kérelmet hivatalból elutasító,
20. a Pp. 318. § (1) bekezdése szerinti permegszüntető,
21. a Pp. 321/A. § (3) bekezdése szerinti permegszüntető
végzést hozhat.
(2) A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban az  (1) bekezdésben meghatározott végzések meghozatalán 
felül
1. a Pp. 3. § (6) bekezdése alapján a beadványokat kiadhatja a feleknek,
2. iratokat
2a. szerezhet be más bíróságtól, ügyészségtől, hatóságtól vagy szervezettől, illetve
2b. küldhet meg más bíróságnak, ügyészségnek vagy hatóságnak,
3. állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, köztestületet, gazdálkodó szervezetet, alapítványt, 
közalapítványt és civil szervezetet kereshet meg tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, valamint 
környezettanulmány készítése iránt,
4. külföldre történő kézbesítéshez szükséges intézkedéseket tehet,
5. megteheti a  keresetlevél és az  eljárást befejező érdemi határozat kézbesítése esetében a  kézbesítési vélelem 
beállásakor szükséges intézkedéseket,
6. az  eljárásban részt vett személyek meghallgatásán kívül megteheti az  elveszett (megsemmisült) iratok pótlása 
iránti intézkedéseket,
7. intézkedhet a félnek a jogerő megállapításáról való értesítése tárgyában,
8. intézkedhet a jogerős határozaton alapuló szakértői díj, tolmácsdíj, tanúdíj és ügygondnoki díj kiutalása, valamint 
az elnöki letétekkel kapcsolatos megkeresések tárgyában,
9. az iratokat fellebbezés folytán felterjesztheti a másodfokú bírósághoz,
10. az  iratokat felülvizsgálati kérelem folytán felterjesztheti a  Kúriához, és értesítheti a  jogerős határozatot hozó 
bíróságot az eljárás megindításáról a felülvizsgálati kérelem másolatának megküldésével,
11. a Pp. 87. § (2) bekezdése alapján értesítheti a jogi segítségnyújtó szolgálatot,
12. az alkotmányjogi panaszt továbbíthatja az Alkotmánybírósághoz.”
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5. §  A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bírósági ügyintéző a  szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a  leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat 
rendezése iránt indított, valamint rokontartással kapcsolatos perekben elrendelheti az  alperes, az  anya, illetve 
a gyermek felkutatását.”

6. §  A Korm. rendelet 12. §-a előtti alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:
„A polgári, a gazdasági, a végrehajtási, a közigazgatási és a munkaügyi nemperes eljárás során 
ellátható feladatok”

7. § (1) A Korm. rendelet 12. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  bírósági ügyintéző nemperes eljárásban – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – első fokon eljárhat, és 
az ügy érdemében végzés meghozatalára jogosult
a) az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban,
b) a bírósági letéti eljárásban,
c) az eltűntnek nyilvánítási eljárásban,
d) az általános meghatalmazottak névjegyzékébe való bejegyzés, illetve az általános meghatalmazás visszavonása 
vagy felmondása iránti eljárásban,
e) a gondnokoltak névjegyzékének vezetésével kapcsolatos eljárásban,
f ) a választottbírósági határozatok jegyzékének vezetésével kapcsolatos eljárásban.
(2) A  bírósági ügyintéző nemperes eljárásban – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – első fokon eljárhat, de 
az ügy érdemében végzés meghozatalára nem jogosult
a) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI.  törvény hatálya alá tartozó szervezetek nyilvántartásba vételével, változásbejegyzésével és törlésével 
kapcsolatos eljárásban,
b) az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezet végelszámolási, kényszer-végelszámolási és egyszerűsített törlési 
eljárásban,
c) apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes eljárásban,
d) az  európai területi együttműködési csoportosulás nyilvántartásba vételével, változásbejegyzésével, törlésével 
kapcsolatos eljárásban,
e) a jogtanácsosi névjegyzék vezetésével (bejegyzés, törlés, változások bejegyzése) kapcsolatos eljárásban,
f ) önkényesen elfoglalt lakás kiürítésével kapcsolatos eljárásban.”

 (2) A Korm. rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bírósági ügyintéző végrehajtási eljárásban első fokon jogosult
a) megkeresés kiadására és iratok beszerzésére a végrehajtótól, más bíróságtól, vagy hatóságtól,
b) hiánypótlás kibocsátására,
c) a  kifogásnak a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217.  § (5)  bekezdésén alapuló hivatalbóli 
elutasítására,
d) zálogjogosulti bekapcsolódási eljárásnál felhívás kibocsátására,
e) jogerő megállapítására,
f ) kérelemtől elállás esetén peren kívüli eljárás megszüntetésére,
g) Pp. 101. §-a alapján hirdetményi kézbesítést elrendelő végzés meghozatalára,
h) Pp. 104. §-a alapján határidő hosszabbítás engedélyezésére,
i) fellebbezés észrevételezésre történő kiadására,
j) általa hozott végzések kijavítására, kiegészítésére,
k) végrehajtási kifogás visszavonása esetén a kifogás tárgyában indult eljárás megszüntetésére.”

8. §  A Korm. rendelet 13–15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13.  § A  bírósági ügyintéző a  csődeljárásban – a  stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek ellen 
indult csődeljárás kivételével – első fokon jogosult
a) az  egyezséget jóváhagyó, valamint a  csődeljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedése közzétételének 
elrendelésére;
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b) a  csődeljárás iránti kérelmet hivatalból elutasítani, ha az  adós a  hiánypótlásra történő felhívás ellenére sem 
csatolta a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 8.  § 
(1) bekezdésében meghatározott legfőbb szerv előzetes egyetértését.
14.  § A  bírósági ügyintéző a  felszámolási eljárásban – a  stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek 
ellen indult felszámolási eljárás kivételével – első fokon jogosult
a) a szünetelés megállapítására a hitelező és az adós közös kérelme alapján;
b) a felszámolás elrendelése iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására,
ba) ha az adós által kezdeményezett felszámolás esetén a Cstv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott legfőbb szerv 
egyetértése hiányzik, vagy
bb) a  hitelező által a  Cstv. 22.  § (1)  bekezdés b)  pontja és 24.  § (1)  bekezdése alapján kezdeményezett eljárások 
esetén akkor, ha a  teljesítési határidőt jogerős bírósági határozat állapította meg, és az  a  felszámolás elrendelése 
iránti kérelem bírósághoz érkezésének időpontjában még nem telt el;
c) a Cstv. 26. § (3) bekezdése szerint az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére fizetési határidő engedélyezésére;
d) az  adós vezetőjének a  Cstv. 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítésére történő 
felhívására;
e) a Cstv. 24. § (2) bekezdése szerint a felszámolási kérelem benyújtásáról az adós értesítésére;
f ) a felszámolást elrendelő és az eljárást befejező végzések kivonatának közzétételére;
g) a Cstv. 63/B. § (2)–(3) bekezdése szerint a felszámoló által az egyszerűsített felszámolás lefolytatatásáról készített 
jelentésnek, valamint a vagyonfelosztási javaslatnak a hitelezők, az állami és az önkormányzati adóhatóság részére 
történő megküldésére.
15.  § A  helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a  továbbiakban: Har.) 
alapján a bírósági ügyintéző első fokon jogosult
a) a  Har. 29.  § (5)  bekezdése szerint a  helyi önkormányzat vagy a  hitelező észrevételének a  pénzügyi gondnok 
részére történő megküldésére;
b) az  adósságrendezési eljárás megindítására irányuló kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására, ha 
a  polgármester hiánypótlásra történő felhívás ellenére sem csatolta a  Har. 5.  § (3)  bekezdésben meghatározott 
okiratokat;
c) a  Har. 22.  § (1)  bekezdésében és 25.  § (5)  bekezdésében foglalt határidőknek a  Har. 28.  §-a szerinti 
meghosszabbítására;
d) a helyi önkormányzat és a hitelező kifogásainak hiánypótlásra történő visszaadására;
e) a Har. 3. § (2) bekezdése szerinti esetekben az eljárás szünetelésének megállapítására;
f ) az adósságrendezési eljárást megindító és befejező végzés jogerőre emelkedése közzétételének elrendelésére.”

9. §  A Korm. rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § A  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (a  továbbiakban: Are. tv.) 
meghatározott bírósági adósságrendezési eljárással összefüggésben bírósági ügyintéző első fokon jogosult
a) a bírósági adósságrendezés iránti kérelem elutasítására az Are. tv. 33. § d) és e) pontja szerinti esetekben,
b) a bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetésére az Are. tv. 83. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja, valamint  
f ) és g) pontja esetében,
c) a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítására az Are. tv. 98. § (2) bekezdés a), b) és f ) pontja szerinti esetekben.”

10. §  A Korm. rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A bírósági ügyintéző a Be. 48. § (1) bekezdése alapján védőt rendelhet ki, és a kirendelt védő személyéről 
és elérhetőségéről értesíti a terheltet, valamint a Be. 48. § (8) bekezdése szerint a fogvatartást végrehajtó intézetet.
(2) A bírósági ügyintéző a Be. 48. § (4) bekezdése alapján a védő kirendelését visszavonhatja.”

11. §  A Korm. rendelet 21. §-a a következő (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  bírósági ügyintéző jogosult a  Be. 162.  § (7)  bekezdése alapján az  elővezetési költséget megállapító végzés 
meghozatalára.
(4) A bírósági ügyintéző a Be. 268. § (1) és (2) bekezdése alapján intézkedhet aziránt, hogy a bizonyítási eszközök 
a  tárgyaláson rendelkezésre álljanak, e  körben – az  ügyész megkeresésének kivételével – megkeresést teljesíthet, 
adatszolgáltatást igényelhet és adatok beszerzése iránt intézkedhet.
(5) A bírósági ügyintéző a Be. 566. § (4) bekezdése alapján, felülvizsgálat előtt, beszerezheti az elmeorvos-szakértői 
véleményt.
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(6) A  bírósági ügyintéző jogosult a  tolmács kirendelésére vonatkozó, a  tolmácsdíjat és fordítási díjat megállapító 
végzés, valamint a Be. 588. § (7) bekezdése szerinti értesítés kiadására.
(7) A  bírósági ügyintéző a  Be. 593.  § (1)  bekezdése alapján jogosult a  foglalási jegyzőkönyv megküldése iránt 
a bírósági végrehajtót megkeresni.”

12. §  A Korm. rendelet a következő 21/A. és 21/B. §-sal egészül ki:
„21/A.  § A  bírósági ügyintéző a  Be. 74.  § (3)  bekezdése alapján végzést hozhat a  személyes költségmentesség 
engedélyezése iránti kérelem tárgyában.
21/B. § A bírósági ügyintéző a Be. 261. §-a szerinti eljárásban az általa hozott határozatokat kijavíthatja.”

13. §  A Korm. rendelet a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A.  § (1) A  bírósági ügyintéző a  Be. 574.  § (1)  bekezdésének második fordulatában foglaltak szerint az  iratokat 
az összbüntetési eljárás lefolytatására a magasabb hatáskörű elsőfokú bíróságnak, a Be. 574. § (2) bekezdése alapján 
a katonai büntetőeljárást lefolytató bíróságnak megküldheti.
(2) A bírósági ügyintéző a Be. 574. § (3) bekezdése alapján jogosult a büntetés-végrehajtási intézet megkeresésére.”

14. §  A Korm. rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § A  bírósági ügyintéző jogosult a  fogvatartott személy esetében a  büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá 
a  büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a  bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról 
szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendeletben meghatározott értesítőlapok kiállítására és aláírására, valamint a büntetés-
végrehajtási előadó hatáskörébe utalt feladatok ellátására. A  bírósági ügyintéző az  értesítőlapra bírói rendelvényt 
nem vezethet.”

15. §  A Korm. rendelet a 36. §-t követően a következő alcímmel és 36/A. §-sal egészül ki:
„A szabálysértési eljárásban ellátható feladatok
36/A. § (1) A bírósági ügyintéző első fokon a szabálysértési eljárásban
a) a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 67. §-a szerint tolmácsot kirendelő, tolmácsdíjat és fordítási díjat megállapító,
b) a Szabs. tv. 72. § (7) bekezdése szerint útbaindítási és elővezetési költséget megállapító,
c) az eljárást
ca) a  Szabs. tv. 82.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint az  eljárás alá vont személy ismeretlen helyen, vagy külföldön 
tartózkodása,
cb) a  Szabs. tv. 82.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint a  szabálysértési hatóság vagy a  bíróság az  ügyet közvetítői 
eljárásra utalása
miatt felfüggesztő,
d) ha
da) a Szabs. tv. 83. § (1) bekezdés d) pontja szerint az eljárás alá vont személy meghalt,
db) a  Szabs. tv. 83.  § (1)  bekezdés f )–g)  pontja szerint a  cselekményt szabálysértési vagy büntetőeljárás, illetve 
közigazgatási hatósági eljárás keretében jogerősen elbírálták, illetve ilyen eljárás van folyamatban,
dc) a Szabs. tv. 83. § (1) bekezdés h) pontja szerint a Szabs. tv. 6. § (6) bekezdésében meghatározott idő eltelte miatt 
bekövetkező elévülés miatt, valamint
dd) a  Szabs. tv. 83.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerint az  eredményes közvetítői eljárásra figyelemmel az  eljárást 
megszüntető,
e) a Szabs. tv. 86. § (1) bekezdése szerint igazolási kérelemnek helyt adó, elutasító,
f ) a Szabs. tv. 92. § (5) bekezdése szerint személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet elbíráló,
g) a Szabs. tv. 97. § (1) bekezdése szerint az általa hozott végzést kijavító,
h) a Szabs. tv. 97. § (2) bekezdése szerint az általa hozott végzést kiegészítő,
i) a Szabs. tv. 128. § (5) bekezdése szerint a perújítási eljárást a perújítási kérelem visszavonása folytán megszüntető,
j) a  Szabs. tv. 119.  § (1)  bekezdése és 121.  § (3)  bekezdése szerint a  törvényben kizárt, az  elkésett, az  arra nem 
jogosulttól származó, vagy az ismételten azonos tartalommal előterjesztett tárgyalás tartása iránti kérelmet, illetve 
fellebbezést elutasító,
k) a  Szabs. tv. 141.  § (7)  bekezdése szerint a  meg nem fizetett helyszíni bírság, pénzbírság, továbbá a  le nem 
dolgozott közérdekű munka végrehajthatóságának a  Szabs. tv. 24.  § (3)  bekezdésében meghatározott idő eltelte 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 40. szám 3935

miatt bekövetkező elévülés esetén a  meg nem fizetett helyszíni bírság, pénzbírság, továbbá a  le nem dolgozott 
közérdekű munka szabálysértési elzárásra átváltoztatását mellőző,
l) a  Szabs. tv. 141.  § (7)  bekezdése szerint a  helyszíni bírság, pénzbírság megfizetésére tekintettel szabálysértési 
elzárásra átváltoztatását mellőző,
m) a Szabs. tv. 141. § (9) bekezdése és 144. § (3) bekezdése szerint a meg nem fizetett helyszíni bírság, pénzbírság, 
továbbá a le nem dolgozott közérdekű munka szabálysértési átváltoztatása iránti indítványról tájékoztató szerinti
végzést hozhat.
(2) A  bírósági ügyintéző első fokon a  szabálysértési eljárásban az  (1)  bekezdésben meghatározott végzések 
meghozatalán felül
a) a  Szabs. tv. 56.  § (3)  bekezdése szerint az  ismeretlen helyen tartózkodó eljárás alá vont személy vagy tanú 
tartózkodási helyének felkutatása érdekében az  eljárás alá vont személy vagy a  tanú lakóhelyének, illetve 
tartózkodási helyének a  megállapítása iránt intézkedhet, így a  lakóhely és a  tartózkodási hely megállapítása iránt 
a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet keresheti meg, valamint 
az eljárás alá vont személy vagy tanú tartózkodási helyének felderítése végett jogosult a rendőrség megkeresésére,
b) a Szabs. tv. 89. § (5) bekezdése szerint hirdetményi kézbesítést rendelhet el,
c) intézkedhet a  szabálysértési kifogás miatt felterjesztett szabálysértési iratok visszaküldése iránt a  szabálysértési 
hatóságnak,
d) a  Szabs. tv. 120.  § (4)  bekezdés d)  pontja szerint iratokat, tárgyi bizonyítási eszközöket szerezhet be más 
bíróságtól, ügyészségtől, hatóságtól vagy szervezettől, iratokat küldhet meg más bíróságnak, ügyészségnek vagy 
hatóságnak,
e) a Szabs. tv. 120. § (4) bekezdés e) pontja szerint állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, köztestületet, 
gazdálkodó szervezetet, alapítványt, közalapítványt és egyesületet kereshet meg tájékoztatás adása, adatok közlése, 
átadása iránt,
f ) intézkedhet a saját hatáskörben meghozható végzések jogerejének megállapítása iránt,
g) intézkedhet a  jogerős határozaton alapuló szakértői díj, tolmácsdíj kiutalása, illetve a  rendbírság végrehajtása 
tárgyában,
h) a Szabs. tv. 121. § (4) bekezdése szerint az iratokat fellebbezés folytán felterjesztheti a másodfokú bírósághoz,
i) a  Szabs. tv. 143.  § (1)  bekezdése szerint továbbíthatja a  szabálysértési hatóság részére az  elkövető bíróságnak 
megküldött pénzbírság, szabálysértési költség megfizetésére halasztás, illetve részletfizetés iránti kérelmét,
j) intézkedhet a jogerős végzés végrehajtása céljából a végzés hatóságok (így különösen nyomozóhatóság, általános 
szabálysértési hatóság, foglalkoztatási szerv) részére történő megküldése, nyilvántartásba történő bejegyzése iránt,
k) az elektronikus tárgyalási naplót az ügyirat tartalma alapján vezetheti.
(3) A  bírósági ügyintéző az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott jogosultságait tárgyaláson kívül – a  bíró vagy 
bírósági titkár irányítása és felügyelete mellett – gyakorolhatja.”

16. §  A Korm. rendelet
a) 10. § (1) bekezdésében az „a) és c)–n)” szövegrész helyébe az „1. és 3–21.”,
b) 10. § (2) bekezdésében az „a)–c), e)–g) és i)–l)” szövegrész helyébe az „1–4., 6–8. és 11.”,
c) 20. § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetet” szövegrész helyébe az „egyesületet”,
d) 28. § (1) és (2) bekezdésében a „(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „(5) bekezdése”,
e) 39.  §-ában az  „egyéb feladatokat, így különösen előkészítheti a  bírósági vezető által meghatározott 

statisztikai jelentéseket” szövegrész helyébe az „egyéb igazgatási feladatokat”
szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 5.  § (2)  bekezdésében az „A jegyzőkönyvvezetésre adott bírói utasítást az  ügyiratra nem kell feljegyezni.” 

szövegrész,
b) 19. §-a.

18. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 63/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  
Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási 
Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  
Korm. rendelet módosítása

1. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11/B.  § 
(5) bekezdésében a „március 31.” szövegrész helyébe a „június 30.” szöveg lép.

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

2. § (1) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)  
18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  17.  § (2)  bekezdés b), c), e) és g)  pontja szerinti keretszámok terhére az  egészségügyi szolgáltató minden 
év szeptember 15-éig jelentheti be az  ÁEEK részére, hogy azt mely rezidenssel kívánja betölteni, egyidejűleg 
elektronikus úton megküldi az ÁEEK részére
a) a rezidens foglalkoztatásához szükséges adatokat,
b) a  rezidens szakképzésével összefüggésben az  általa foglalkoztatott tutoroknak az  Eütv. 114.  § (2)  bekezdés 
g) pontja szerinti adatait, valamint
c) a 17. § (2) bekezdés g) pontja szerinti keretszám betöltése esetén a rezidens (10) bekezdés szerinti nyilatkozatát.”

 (2)  A Kr. 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  17.  § (2)  bekezdés g)  pontja szerinti keretszám terhére csak olyan rezidens vehető fel, aki nyilatkozatban 
vállalja, hogy a  szakvizsga megszerzése után legalább három évig teljes munkaidőben vagy legalább hat évig 
– legalább heti 18 óra időtartamú – részmunkaidős foglalkoztatás keretében végez közfinanszírozott fogorvosi 
alapellátási vagy szakellátási tevékenységet.”

3. §  A Kr. 13. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A.  § Ha a  17.  § (2)  bekezdés g)  pontja szerinti keretszámra felvett rezidens a  18.  § (10)  bekezdése szerinti 
vállalását nem teljesíti, a 22. § szerinti juttatás visszatérítésére köteles.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 64/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az  Eger közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 9516/2, 9578, 9835/2, 9836, 9837/13, 9837/17, 9837/22, 9837/26, 9837/27, 9838/3, 9838/4, 9838/7, 9838/8, 
9838/9, 9845/2, 9848/4, 9849/2, 9849/7, 9849/10, 9849/11, 9850/2, 9850/3, 10493, 10495, 10496, 10500/2, 10527/1, 
10527/2, 10527/3 és 10528 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az  ezen földrészletből 
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő ipari park 
fejlesztésével összefüggő, illetve az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására 
irányuló beruházással függenek össze.

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

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 64/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

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

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

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

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

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

A Kormány 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
a Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
a) a Kecskemét külterületén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0778/4, 0778/8 helyrajzi számon 

nyilvántartott földrészleteken, valamint az  ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését 
követően kialakított földrészleteken Kecskemét 400/132 kV-os alállomás létesítésével, a  megvalósítandó 
132 kV-os rácsatlakozások, az Albertirsa–Kecskemét közötti kétrendszerű, 400kV-os távvezeték létesítésével, 
valamint

b) az Albertirsa külterületén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0281/7 helyrajzi számon 
nyilvántartott földrészleten, valamint az  ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését 
követően kialakított földrészleteken üzemelő Albertirsa 750/400 kV-os alállomás 400 kV-os technológiájának 
fejlesztésével

függenek össze.
 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 

ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

Az 1. §-ban foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási 
hatósági eljárások

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

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

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

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

A Kormány 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozata
az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

A Kormány egyetért azzal, hogy a  közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését ösztönözni szükséges. 
A  magyar gazdaság helyzetének erősödésével a  Kormány lehetőséget teremt a  közfoglalkoztatottak piaci alapú 
munkavállalására. Mindezek mellett a  Kormány megerősíti azon szándékát, amely szerint a  szociális szövetkezetek működését 
támogatja. A Kormány ezen célok elérése érdekében
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg és teremtse meg feltételeit annak, 

hogy
a) a közfoglalkoztatott részére a  munkahelykereséssel kapcsolatos tömegközlekedési eszköz igénybevételével 

felmerült indokolt helyi és helyközi utazási költség kerüljön megtérítésre,
b) a 25 év alatti személyek abban az esetben kerülhessenek csak bevonásra a közfoglalkoztatási programokba, 

ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci program nem kínál számukra reális 
egyéb lehetőséget,

c) azon személyek, akik várhatóan képesek önállóan elhelyezkedni, ne kerülhessenek bevonásra 
a közfoglalkoztatási programba, csak abban az esetben, ha
ca) a  járási (fővárosi kerületi) hivatal közvetítési kísérlete három alkalommal – a  munkáltató oldalán 

felmerülő okból – sikertelen volt vagy
cb) 3 hónapig nem tudott a  járási (fővárosi kerületi) hivatal az álláskereső számára megfelelő állást 

felajánlani,
d) a szakképzettséggel rendelkezők csak abban az  esetben kerüljenek bevonásra a  közfoglalkoztatási 

programokba, ha
da) a járási (fővárosi kerületi) hivatal közvetítési kísérlete három alkalommal sikertelen volt a munkáltató 

oldalán felmerülő okból vagy
db) 3 hónapig nem tudott a  járási (fővárosi kerületi) hivatal az  álláskereső számára megfelelő állást 

felajánlani,
e) a közfoglalkoztatási jogviszonyban állók közfoglalkoztatási programokba történő időszakonként visszatérő 

bevonása kerüljön kizárásra úgy, hogy 2018. június 1-jétől felmenő rendszerben, három éves időszakon belül 
a közfoglalkozatási jogviszonyban eltölthető maximális időtartam egy év legyen, kivéve, ha a versenyszféra 
nem kínál reális munkalehetőséget az egyénnek, tehát önhibáján kívül nem tud elhelyezkedni;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: 2017. március 31-től folyamatosan

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen intézkedéseket a  piaci igényeket kiszolgáló munkaközvetítés 
megerősítése és hatékonyabb működése, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kompetenciaalapú munkaközvetítés 
rendszerének kidolgozása, a Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP) továbbfejlesztése érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. augusztus 31.

 3. felhívja a  belügyminisztert a  versenyszférában kialakult munkaerőhiányra figyelemmel, hogy a  közfoglalkoztatási 
programokban részt vevők havi átlagos maximális létszámát 2020-ig folyamatosan 150 ezer főre csökkentse;

Felelős: belügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2020. december 31.
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 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  belügyminisztert, hogy a  közfoglalkoztatási jogviszonyban állók 
létszámcsökkentése miatt, az  aktív munkaerőpiaci programok megvalósítása érdekében 40 milliárd forint 
2017.  évi előirányzat átcsoportosításáról intézkedjen a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 
2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezeten belül, 
a  8.  Start-munkaprogram cím terhére, az  1. Aktív támogatások 1. Foglalkoztatási és képzési támogatások alcím 
javára olyan megbontásban, hogy
a) a határozat hatálybalépését követő 15 napon belül 30 milliárd forint,
b) legkésőbb 2017. június 30-ig 10 milliárd forint
kerüljön átcsoportosításra;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: a) pont vonatkozásában jelen Korm. határozat hatálybalépését követő 15 napon 
b) pont vonatkozásában 2017. június 30.

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, tegyen intézkedéseket, hogy az  aktív munkaerőpiaci programok 
megvalósítása érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási és képzési támogatások javára a 2018. és 
2019. években legalább 60 milliárd forint keret álljon rendelkezésre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a  belügyminisztert, vizsgálja meg annak a  lehetőségét, hogy a  jelenleg állami intézményeknél 
közfoglalkoztatásban lévő személyek miként tudnak saját állományba kerülni és ennek mennyi a  többletforrás 
igénye, továbbá a  nemzetgazdasági miniszterrel közösen tegyen javaslatot a  megvalósítás módjára, továbbá 
vizsgálja felül az állami foglalkoztatók által támasztott közfoglalkoztatási igényeket;

Felelős: belügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. április 30.
 7. felhívja a  belügyminisztert, a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, az  emberi erőforrások miniszterét és 

a  földművelésügyi minisztert, hogy közösen együttműködve, eszközrendszerük komplex felhasználásával, 
a  közfoglalkoztatási programokban történő bennragadás megakadályozását célzó intézkedések megvalósításával 
támogassák a nemzetgazdasági minisztert a komplex munkaerőpiaci programok szervezésében, melyek elősegítik 
a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését;

Felelős: belügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
földművelésügyi miniszter

Határidő: a határozat hatálybalépésétől folyamatosan
 8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  elsődleges 

munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő, uniós finanszírozással megvalósuló munkaerőpiaci programok (GINOP 5.1.1, 
VEKOP 8.1.1, GINOP 5.2.1, VEKOP 8.2.1.) esetében határozzanak meg számszerű célkitűzést a  2017–2020 közötti 
időszakra vonatkozóan éves és megyei bontásban a  kormányhivatalok részére az  adott évben kifizetett összeg 
mértéke tekintetében oly módon, hogy a  programokba bevont résztvevők létszáma minden egyes évben érje el 
a 60 ezer főt;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. március 31.
 9. egyetért azzal, hogy a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok és munkaerőpiaci szolgáltatások 

főszabályként európai uniós, illetve az indokolt esetekben központi költségvetési források terhére valósuljanak meg 
a területi felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására kijelölt állami szerv bevonásával;

 10. egyetért azzal, hogy a  versenyszférában történő elhelyezkedést segítő 7.  pont szerinti intézkedésekre és 
az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők közfoglalkoztatására egyaránt szükség van, és 
ezeket komplementer módon úgy kell megvalósítani, hogy együttesen a  foglalkoztatás tartós és – a  költségvetés 
lehetőségeit figyelembe véve – pénzügyileg is fenntartható növekedését eredményezzék;
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 11. egyetért azzal, hogy – az  elsődleges munkaerőpiaci reintegráció érdekében – a  közfoglalkoztatottak rugalmas 
módon szolgálják ki a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletét, különös tekintettel 
a jelenleg meglévő mezőgazdasági kézi munkaerő hiányára;

 12. felhívja a  belügyminisztert, hogy folytassa a  mentális, szociális vagy egészségi okból foglalkoztatásba be nem 
vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016.  évi kormányzati intézkedésekről szóló 
1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat 2.  pontjában meghatározott speciális közfoglalkoztatási programot, és 
a  nemzetgazdasági miniszterrel együtt biztosítsa az  ehhez szükséges 115 millió forint forrást a  Kvtv. 1.  melléklet, 
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím terhére;

Felelős: belügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. április 1.
 13. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  belügyminisztert, hogy biztosítsa a  12.  pont szerinti speciális 

közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásához szükséges 180  millió 
forint forrást a Kvtv. 1. melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím terhére és 
a  Kvtv. 1.  melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet 1. Aktív támogatások 1. Foglalkoztatási és képzési 
támogatások alcím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: 2017. április 1.
 14. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  12.  pont szerinti speciális közfoglalkoztatási programhoz 

kapcsolódóan
a) biztosítsa a programban részt vevő álláskeresők számára a szociális- és egészségügyi szolgáltatásokat,
b) biztosítsa a szociális diagnózis elkészítéséhez szükséges humán kapacitásokat,
c) vizsgálja felül a  pszichiátriai problémák, illetve szenvedélybetegségek kezeléséhez szükséges közösségi 

ellátások, valamint a nappali ellátások jelenlegi területi elosztását és kapacitásait;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. április 1.

 15. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  belügyminisztert, hogy megállapodás alapján biztosítsa a  14.  pont 
szerinti szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 25 millió forint forrást a  Kvtv. 1.  melléklet, 
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím terhére és a  Kvtv. 1.  melléklet, XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: 2017. április 1.
 16. A Kormány a közfoglalkoztatás 2017. évi céljaiként

a) az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének ösztönzését;
b) a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség biztosítását az  alacsony 

iskolai végzettségű, és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők számára;
c) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a  munkaerőpiacon halmozottan hátrányban lévő 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult 
álláskeresők, az  alacsony iskolai végzettségűek, a  tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a  megváltozott 
munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű 
álláskeresők, továbbá a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által működtetett „Határozott idejű bérleti szerződés” 
programban részt vevő álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, figyelembe 
véve az álláskeresők ügyfél kategorizálási rendszerben történt besorolását;

d) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen a  c)  pontban meghatározott célcsoportok – azon belül is 
kiemelten a hátrányos helyzetű, 16–18 év közötti korosztály – munkaerőpiaci (re)integrációjához leginkább 
szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél 
szélesebb körben való hozzáférését;

e) a mentális, szociális, egészségi okból foglalkoztatásba nehezen bevonható álláskeresők számára speciális 
közfoglalkoztatási programok támogatását;

f ) az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a  település önfenntartását elősegítő programok 
támogatását;
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g) a természeti és épített környezet védelmét, a  kulturális örökség elemeinek megóvását, a  gondozatlan 
sírkertek rekonstrukciójának elősegítését, továbbá a  vasúti pályahálózat, illetve az  országos közúthálózat 
környezetének tisztántartását, karbantartását;

h) a helyben megtermelt termények felhasználásával a  közétkeztetés minőségének javítását, e  tekintetben 
az önellátó, önfenntartó települések kialakítását;

i) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a  lakónépesség 
komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítását;

j) a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető, 
a  helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló mezőgazdasági termékekre épülő, a  helyi 
sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztések megvalósítását;

k) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését;
l) a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítését;
m) a területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak 

fokozottabb bevonását;
n) a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban 

lévő területek tisztántartását;
o) a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és tisztántartását;
p) a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett jövedelem 

által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítását;
q) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint 

a  szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani 
támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését;

r) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését
határozza meg.

 17. A Kormány a  közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt településeknek minősíti a  kedvezményezett települések 
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő 
településeket, valamint a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. és 
6. mellékletében szereplő, továbbá a regionális szempontból kedvezményezett járások településeit.

 18. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 19. A mentális, szociális vagy egészségi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának 

növelését szolgáló 2016.  évi kormányzati intézkedésekről szóló 1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat 1.  pontjában 
a „2016. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2017. november 30.” szöveg lép.

 20. Hatályát veszti a  közfoglalkoztatás 2016.  évi céljairól és a  közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések 
meghatározásáról szóló 1040/2016. (II. 11.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1140/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a fiatalok pályaorientációját elősegítő tevékenységek támogatásáról

A Kormány a fiatalok pályaorientációját elősegítő tevékenységek támogatása érdekében felhívja a nemzetgazdasági 
minisztert, hogy gondoskodjon 102 800 ezer forint összegű forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 15. Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok alcím, 3. Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
jogcímcsoport, 2. Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok jogcím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1141/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami 
beavatkozásról

A Kormány egyetért a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami 
beavatkozás csekély összegű támogatás formájában történő megvalósításával, amelynek érdekében felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a  madárinfluenza miatt a  vágó-, feldolgozóágazatban 2017. január 1-jét 

követően felmerült foglalkoztatási problémák kezelését az  „Azonnal cselekszünk” programon keresztül 
biztosítsa, legfeljebb 1000,0 millió forint összegben,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. április 30.

b) a földművelésügyi minisztert, hogy dolgozzon ki új mezőgazdasági csekély összegű támogatási konstrukciót 
1700,0 millió forint keretösszeggel a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet forrásai terhére.
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2017. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1142/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról

A Kormány – egyetértve a beszállítói ágazatok fejlesztésének szükségességével és a Beszállítói Cselekvési Tervben foglaltakkal – 
a Beszállítói Cselekvési Tervben foglaltak végrehajtása érdekében Beszállító-fejlesztési programot indít.
A Kormány ennek keretében
 1.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a  Beszállító-fejlesztési program első alprogramjának 

részleteit az Ipar 4.0, azon belül az intelligens termelés és termékek területén, különös tekintettel a járműgyártásra 
és az új hajtásláncokra;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 31.

 2.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a  Beszállító-fejlesztési program második alprogramjának 
részleteit az autóbuszgyártáshoz és a kötöttpályás járműgyártáshoz kapcsolódóan;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. május 31.

 3.  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a Beszállító-fejlesztési program harmadik alprogramjának 
részleteit az orvostechnológiai eszközgyártáshoz és a védelmi iparhoz kapcsolódóan;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. július 31.

 4.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének 25. Fejezeti kezelésű 
előirányzat cím 5. Belgazdasági feladatok alcím, 11. Irinyi terv végrehajtása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 5.  az  Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet címrendjének 25. Fejezeti kezelésű előirányzat cím 5. Belgazdasági feladatok alcím, 11. Irinyi 
terv végrehajtása jogcímcsoport 2. Beszállítói-fejlesztési Program jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
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 6.  az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 
fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 8. Irinyi terv iparstratégiai 
támogatásai jogcímcsoport besorolását a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti 
kezelésű előirányzat cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 11. Irinyi terv végrehajtása jogcímcsoport, 1. Irinyi terv 
iparstratégiai támogatásai jogcímre változtatja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 7.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím 
Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 11. Irinyi terv végrehajtása jogcímcsoport,  
2. Beszállítói-fejlesztési Program jogcím javára a  Beszállító-fejlesztési program 1.  pontban foglalt első alprogramja 
végrehajtásához szükséges legfeljebb 6000 millió forint biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1143/2017. (III. 20.) Korm. határozata
az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság 
felállításáról szóló 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az  új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a  Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság 
felállításáról szóló 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1143/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozathoz

A Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Burián László tanszékvezető egyetemi tanár
Alelnök: Dr. Király Miklós tanszékvezető egyetemi tanár
Társelnök: Dr. Nemessányi Zoltán helyettes államtitkár
Titkár: Dr. Szabados Tamás egyetemi adjunktus

Tagok:
− Dr. Bán Dániel egyetemi adjunktus
− Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár
− Dr. Bóka János egyetemi docens
− Dr. Csehi Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
− Dr. Erdős István egyetemi adjunktus
− Dr. Gombos Katalin bíró
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− Dr. Martonyi János professor emeritus
− Dr. Nagy Csongor István tanszékvezető egyetemi docens
− Dr. Osztovits András bíró
− Dr. Palásti Gábor egyetemi docens
− Dr. Raffai Katalin egyetemi docens
− Dr. Somssich Réka habilitált egyetemi docens
− Dr. Szabó Sarolta egyetemi docens
− Dr. Szőcs Tibor intézetvezető.”

A Kormány 1144/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság működéséhez kötődő feladatok teljes körű ellátásához 
szükséges 2017. évi költségvetési forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  digitális termékek és szolgáltatások exportjának növeléséről, Magyarország Digitális 

Exportfejlesztési Stratégiájáról szóló 1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozat 8.  pontja alapján működő Digitális 
Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság által Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (a  továbbiakban: 
DES) megvalósítása és nyomon követése érdekében végzett szakmai tevékenységek végrehajtása érdekében  
505,0 millió Ft forrás egyszeri átcsoportosítása szükséges állami tulajdonú gazdasági társaságok feladatainak 
ellátása céljából, a 2017-es évre vonatkozólag, a következő megosztásban:
a) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára 125,0 millió Ft forrás biztosítása szükséges;

b) a Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 
végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára 380,0 millió Ft forrás biztosítása szükséges;

 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pont a) alpont szerinti forrás terhére a DES végrehajtásából 
eredő projektkoordináció, valamint a  DES külföldi promóciójának és pilot-projektek elvégzése érdekében kössön 
támogatási szerződést az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az 1. pont a) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont b)  alpont szerinti forrás terhére a  DES nyomonkövetési 
rendszerének kialakítása és működtetése, valamint egyéb digitális exportfejlesztési feladatok végrehajtása 
érdekében kössön támogatási szerződést a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. pont b) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban megjelölt költségvetési forrás biztosításáról 
gondoskodjon.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1145/2017. (III. 20.) Korm. határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. 
(V.  18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1.  pontja a  következő g)  alponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„g) egyetért azzal, hogy
ga) az  európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a  rendelkezésre álló forrásokról és 
az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről szóló 
1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 1.7. pont b) alpontjában és 2. mellékletében meghatározott projektek esetében 
előkészítési tevékenységekre vállalható kötelezettség,
gb) a  ga)  alpont szerinti projektek megvalósításához elsődlegesen szükséges munkálatokat elvégző kivitelező 
kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárásokban beérkezett ajánlatok alapján, az  irányító hatóság 
az  e  határozatban meghatározott indikatív támogatási keret erejéig vállalhat kötelezettséget, és a  támogatási 
szerződést módosíthatja akként, hogy az a projekt teljes megvalósítására vonatkozzon azzal, hogy e módosítás nem 
minősül költségnövekmény miatti szerződésmódosításnak.”

 2. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 3. A „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a  Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció 

megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. 
(VII.  4.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat] 2.  pont d)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
a KRAFT Program második fázisát képező, a  2.  mellékletben meghatározott fejlesztéseknek a  2.  mellékletben foglalt 
táblázat E  oszlopában meghatározott összegű uniós társfinanszírozás és F oszlopában meghatározott központi 
költségvetési támogatás G oszlopában meghatározott ütemezés szerinti rendelkezésre bocsátása mellett történő 
megvalósítása érdekében)
„d) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon 
a  2.  mellékletben foglalt táblázat 11. sorában meghatározott fejlesztés forrásának biztosításáról a  központi 
költségvetésről szóló törvény Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény tervezésével kezdődően 
az adott év központi költségvetésének tervezése során”

 4. Az 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 5. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

5.1. C:5 mezőjében a „NIF Zrt.” szövegrész helyébe a „Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (továbbiakban: MK NZrt.)” szöveg,

5.2. D:5 mezőjében a „2,1” szövegrész helyébe a „2,10” szöveg,
5.3. D:10 mezőjében a „67,5” szövegrész helyébe a „67,50” szöveg,
5.4. D:14 mezőjében a „48,7” szövegrész helyébe a „48,70” szöveg,
5.5. D:16 mezőjében az „5,0” szövegrész helyébe az „5,00” szöveg,
5.6. D:17 mezőjében a „147,6” szövegrész helyébe a „136,04” szöveg,
5.7. D:25 mezőjében a „6,2” szövegrész helyébe a „6,20” szöveg,
5.8. B:28 mezőjében a „szakaszolni tervezett” szövegrész helyébe a „szakaszolt” szöveg,
5.9. D:29 mezőjében az „51,2” szövegrész helyébe az „51,20” szöveg,
5.10. E:32 mezőjében a „905” szövegrész helyébe a „935” szöveg,
5.11. D:33 mezőjében a „0,5” szövegrész helyébe a „0,50” szöveg,
5.12. D:34 mezőjében a „3,6” szövegrész helyébe a „3,60” szöveg,
5.13. D:36 mezőjében a „2,8” szövegrész helyébe a „2,80” szöveg,
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5.14. D:37 mezőjében a „15,0” szövegrész helyébe a „14,00” szöveg,
5.15. D:39 mezőjében a „6,7” szövegrész helyébe a „6,70” szöveg,
5.16. D:40 mezőjében az „1,07” szövegrész helyébe az „1,40” szöveg,
5.17. D:42 mezőjében az „1,5” szövegrész helyébe az „1,80” szöveg,
5.18. D:45 mezőjében a „3,0” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
5.19. E:45 mezőjében az „állapot” szövegrész helyébe az „állapotának” szöveg, a „tervek” szövegrész helyébe 

a „terveinek” szöveg,
5.20. D:47 mezőjében a „72,41” szövegrész helyébe a „70,30” szöveg,
5.21. D:48 mezőjében a „10,0” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,
5.22. B:49 mezőjében a „Püspökladány–Ebes–Apafa” szövegrész helyébe a „Püspökladány–Debrecen” szöveg, 

a „Szajol–Debrecen–Apafa” szövegrész helyébe a „Szajol–Debrecen” szöveg,
5.23. D:49 mezőjében a „127,5” szövegrész helyébe a „121,00” szöveg,
5.24. D:50 mezőjében a „10,0” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,
5.25. E:50 mezőjében a „18 vontatási alállomás” szövegrész helyébe a „Vontatási alállomások” szöveg,
5.26. B:51 mezőjében a „300–600 férőhelyes” szövegrész helyébe a „nagykapacitású” szöveg,
5.27. D:51 mezőjében a „82,2” szövegrész helyébe a „60,55” szöveg,
5.28. E:51 mezőjében a „30 db 300–600 ülőhelyes” szövegrész helyébe a „Nagykapacitású” szöveg, a „motorvonat” 

szövegrész helyébe a „motorvonatok” szöveg,
5.29. D:52 mezőjében a „18,5” szövegrész helyébe a „21,70” szöveg,
5.30. B:54 mezőjében a „II.” szövegrész helyébe a „II/B.” szöveg,
5.31. D:57 mezőjében az „1,7” szövegrész helyébe az „1,70” szöveg,
5.32. D:60 mezőjében a „94%” szövegrész helyébe a „94,16%” szöveg,
5.33. D:61 mezőjében a „95,14%” szövegrész helyébe a „94,99%” szöveg,
5.34. D:62 mezőjében a „0,5” szövegrész helyébe a „0,50” szöveg,
5.35. D:63 mezőjében az „1,5” szövegrész helyébe a „2,50” szöveg,
5.36. D:64 mezőjében a „23,8” szövegrész helyébe a „23,80” szöveg,
5.37. D:65 mezőjében a „20,6” szövegrész helyébe a „20,60” szöveg,
5.38. D:67 mezőjében a „3,4” szövegrész helyébe a „3,40” szöveg,
5.39. D:68 mezőjében a „20,3” szövegrész helyébe a „20,32” szöveg,
5.40. D:69 mezőjében a „1,65” szövegrész helyébe a „1,49” szöveg,
5.41. D:70 mezőjében az „1,7” szövegrész helyébe az „1,86” szöveg,
5.42. D:71 mezőjében a „137,5” szövegrész helyébe a „137,50” szöveg,
5.43. C:72 mezőjében a „Budapest Főváros Önkormányzata vagy 100%-os tulajdonában álló szervezet” szövegrész 

helyébe a „BKK Zrt.” szöveg,
5.44. D:72 mezőjében a „10,2” szövegrész helyébe a „10,20” szöveg,
5.45. C:73 mezőjében a „Budapest Főváros Önkormányzata vagy 100%-os tulajdonában álló szervezet” szövegrész 

helyébe a „BKK Zrt.” szöveg,
5.46. D:73 mezőjében az „5,1” szövegrész helyébe az „5,10” szöveg,
5.47. D:74 mezőjében a „8,5” szövegrész helyébe a „8,50” szöveg,
5.48. D:75 mezőjében a „3,0” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
5.49. C:78 mezőjében a „Tömegközlekedési” szövegrész helyébe a „Közlekedési” szöveg,
5.50. D:79 mezőjében a „25,4” szövegrész helyébe a „25,43” szöveg,
5.51. D:80 mezőjében a „13,25” szövegrész helyébe a „32,50” szöveg,
5.52. D:81 mezőjében a „10,0” szövegrész helyébe a „16,00” szöveg,
5.53. E:81 mezőjében a „jármű” szövegrész helyébe a „hibrid jármű” szöveg,
5.54. D:85 mezőjében a „21,0” szövegrész helyébe a „22,05” szöveg,
5.55. D:86 mezőjében a „10,0” szövegrész helyébe „10,00” szöveg,
5.56. D:88 mezőjében a „21,1” szövegrész helyébe a „23,10” szöveg,
5.57. D:89 mezőjében a „15,5” szövegrész helyébe a „15,50” szöveg,
5.58. D:90 mezőjében a „2,4” szövegrész helyébe a „2,40” szöveg,
5.59. D:91 mezőjében a „15,0” szövegrész helyébe a „10,30” szöveg,
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5.60. D:92 mezőjében a „2,5” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,
5.61. D:93 mezőjében a „25,0” szövegrész helyébe a „27,00” szöveg,
5.62. B:95 mezőjében az „és töltőállomás létesítése” szövegrész helyébe a „töltőállomás létesítése és autóbusz-

telephely kialakítása” szöveg,
5.63. D:95 mezőjében az „5,0” szövegrész helyébe a „7,00” szöveg,
5.64. E:95 mezőjében a „kivitelezése.” szövegrész helyébe a „kivitelezése és autóbusz-telephely kialakítása.” szöveg,
5.65. D:96 mezőjében a „10,5” szövegrész helyébe a „10,50” szöveg,
5.66. D:97 mezőjében a „6,0” szövegrész helyébe a „6,00” szöveg,
5.67. D:98 mezőjében az „1,7” szövegrész helyébe az „1,70” szöveg,
5.68. D:100 mezőjében a „7,5” szövegrész helyébe a „7,50” szöveg,
5.69. D:101 mezőjében a „6,5” szövegrész helyébe a „6,50” szöveg,
5.70. D:102 mezőjében a „11,5” szövegrész helyébe a „11,50” szöveg,
5.71. D:104 mezőjében a „79,2” szövegrész helyébe a „68,18” szöveg,
5.72. D:105 mezőjében a „15,66” szövegrész helyébe a „13,47” szöveg,
5.73. D:106 mezőjében a „31,5” szövegrész helyébe a „34,35” szöveg,
5.74. D:107 mezőjében a „26,2” szövegrész helyébe a „22,50” szöveg,
5.75. D:108 mezőjében a „40,5” szövegrész helyébe a „35,61” szöveg
lép.

 6. A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések 
megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 1.  mellékletben 
foglalt táblázat
a) C:32 mezőjében a „72,4” szövegrész helyébe a „70,30” szöveg,
b) C:33 mezőjében a „15” szövegrész helyébe „10,30” szöveg,
c) C:36 mezőjében a „25” szövegrész helyébe a „27” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1145/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

 1. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 16a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)
[Projekt indikatív támogatási kerete 

(Mrd Ft)]
(Szakmai elvárások)

„

16a. IKOP-1.1.0-15
M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz 

megvalósításának előkészítése
NIF Zrt.

11,56 (90% becsült támogatási intenzitás 
szerint csökkentett összeg)

2×2 sávos autópálya 
előkészítése.

”
 2. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:33 mezője helyébe a következő mező lép:

(A) (B) (E)

(1.)
(Felhívás  

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Szakmai elvárások)

(33.) (IKOP-2.1.0-15)
(GSM-R távközlési hálózat 

kiépítése II. ütem előkészítés)
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) és Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program forrásaiból 
finanszírozásra kerülő rádiós kommunikációs és forgalomirányítási rendszer kiépítésére irányuló projekt előkészítése.

 3. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:49 mezője helyébe a következő mező lép:
(A) (B) (E)

(1.)
(Felhívás  

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Szakmai elvárások)

(49.) (IKOP-2.1.0-15)
(Püspökladány–Ebes–Apafa vasútvonal korszerűsítése,  

Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol–Debrecen–Apafa 
vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)

Pályarekonstrukció Püspökladány–Debrecen és ETCS2 biztosítóberendezés telepítése 
Szajol–Debrecen vasúti vonalszakaszokon. Cél a 160 km/órás sebesség bevezetése. 
Debrecen állomás részleges átalakítása az intermodális csomóponttal összhangban.

 4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő sor lép:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése)
(Támogatást  

igénylő neve)

[Projekt indikatív  

támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

(Szakmai elvárások)

„

53. IKOP-2.1.0-15
Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán  
II/A. ütem – Közlekedésbiztonságot növelő fejlesztések

NIF Zrt.
3,30

(támogatási  
intenzitás: 100%)

Szintbeli közúti-vasúti átjárók 
közlekedésbiztonsági fejlesztése.

”
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 5. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:54–E:55 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (B) (D) (E)

(1.)
(Felhívás  

azonosító jele)
(Projekt megnevezése)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

(Szakmai elvárások)

(54.) (IKOP-2.1.0-15)
(Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II. ütem – 

Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást növelő technológiai fejlesztések és 
eszközök)

14,80 (támogatási 
intenzitás: 100%)

Pályakapacitást növelő és vasútüzemi hatékonyságot javító 
vasúti eszközök, útátjárók közlekedésbiztonsági fejlesztése.

(55.) (IKOP-2.1.0-15) (Hídrekonstrukciós program I. ütem)
8,10 (támogatási 
intenzitás: 100%)

Hidak, nagyműtárgyak átépítésének előkészítése és 
kivitelezése.

 6. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65a–65h. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

(Szakmai elvárások)

„

65a. IKOP-2.1.0-15 Budapest Keleti pályaudvar épület-felújítás MÁV Zrt.
2,00

(támogatási 
intenzitás: 100%)

Budapest Keleti pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése.

65b. IKOP-2.1.0-15
Budapest Nyugati pályaudvar 

épület-felújítás 
MÁV Zrt.

2,00
(támogatási 

intenzitás: 100%)
Budapest Nyugati pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése.

65c. IKOP-2.1.0-15
GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem 

megvalósítás
NIF Zrt.

18,62
(támogatási 

intenzitás: 100%)

A CEF-ből finanszírozni tervezett projektelemeket kiegészítő, TEN-T 
hálózatot érintő 1044 km szakaszon rádiós kommunikációs és 
forgalomirányítási rendszer kiépítése. 

65d. IKOP-2.1.0-15 Gödöllő állomás korszerűsítése NIF Zrt.
15,35

(támogatási 
intenzitás: 100%)

Gödöllő állomás korszerűsítése, P+R parkoló létesítése.

65e. IKOP-2.1.0-15
Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi 

célú fejlesztések
NIF Zrt.

10,89
(támogatási 

intenzitás: 100%)

Megállóhelyek és állomások elővárosi célú fejlesztése, 
akadálymentesítése, P+R parkolók építése.

65f. IKOP-2.1.0-15 Zalaszentiváni deltavágány előkészítése GYSEV Zrt.
0,35

(támogatási 
intenzitás: 100%)

Zalaszentiváni deltavágány előkészítése, tervezés, engedélyeztetés.
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65g. IKOP-2.1.0-15
Infrastruktúra és gördülőállomány 

karbantartó szoftver és IT alkalmazás 
konszolidáció II. ütem

MÁV Zrt. és 
MÁV-START Zrt. 

konzorciuma

3,60
(támogatási 

intenzitás: 100%)

Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver  
és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem.

65h. IKOP-2.1.0-15 Jegyautomaták beszerzése, telepítése MÁV-START Zrt.
4,70

(támogatási 
intenzitás: 100%)

Jegyautomaták beszerzése, telepítése.

”
 7. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 76. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 75a. és 75b. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

(Szakmai elvárások)

„

75a. IKOP-3.1.0-15
GSM-R távközlési hálózat kiépítése 

II. ütem megvalósítás
NIF Zrt.

2,60
(támogatási 

intenzitás: 100%)

A CEF-ből finanszírozni tervezett projektelemeket kiegészítő, 
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.1. beruházási 
prioritását érintő 144 km szakaszon rádiós kommunikációs és 
forgalomirányítási rendszer kiépítése.

75b. IKOP-3.1.0-15
Budapest villamos- és trolibusz 

járműprojekt II. ütem
BKK Zrt.

12,50
(támogatási 

intenzitás: 100%)

Alacsonypadlós járművek beszerzése, valamint az azok 
üzemeltetéséhez szükséges kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések 
megvalósítása.

76. IKOP-3.1.0-15

A személyszállítási közszolgáltatások 
hatékonyabb ellátását célzó integrált 

utas-tájékoztatási, jegyértékesítési 
és forgalomirányítási rendszerek 

fejlesztése

Nemzeti Mobilfizetési 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, mint 
konzorciumvezető a KTI 
Közlekedéstudományi 

Intézet Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság és a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő 
Részvénytársaság 

konzorciuma

8,00
(támogatási 

intenzitás: 100%)

A személyszállítási közszolgáltatások lebonyolításához szükséges:
a) egységes országos elektronikus jegy- és bérletrendszer 
bevezetéséhez szükséges infrastruktúrák és központi rendszerek 
(hardver és szoftver) fejlesztése,
b) az egységes elektronikus értékesítés, valamint az egységes 
utazástervező rendszer megvalósításához szükséges infrastruktúrák és 
központi rendszerek (hardver és szoftver) fejlesztése,
c) az országos közlekedési közszolgáltatások egységes elektronikus 
eléréséhez szükséges vállalati szakrendszerek (forgalomirányítás, 
utastájékoztatás) fejlesztése és felhőalapú integrációja,
d) az országos egységes elektronikus jegyrendszer működéséhez 
szükséges járműfedélzeti infrastruktúra környezetének fejlesztése 
a Közép-magyarországi régióban.

”
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 8. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:80 mezője helyébe a következő mező lép:
(A) (B) (E)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Szakmai elvárások)

(80.) (IKOP-3.2.0-15)
(Szeged–Hódmezővásárhely vasútvonal 

városi-elővárosi tram-train rendszer 
megvalósítása)

Tervfelülvizsgálat, kiviteli tervek és nagyprojekt támogatási kérelem elkészítése, Szeged–Hódmezővásárhely 
közötti városi-elővárosi tram-train rendszer kiépítése, szűk keresztmetszet kiváltás, Hódmezővásárhelyen 
villamos vonal kialakítása.

 9. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:86 mezője helyébe a következő mező lép:
(A) (B) (C)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

(86.) (IKOP-3.2.0-15)

(A személyszállítási közszolgáltatások 
hatékonyabb ellátását célzó integrált 
utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és 

forgalomirányítási rendszerek fejlesztése)

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint konzorciumvezető a KTI 
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Részvénytársaság konzorciuma

 10. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:86 mezője helyébe a következő mező lép:
(A) (B) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Szakmai elvárások)

(86.) (IKOP-3.2.0-15)

(A személyszállítási közszolgáltatások 
hatékonyabb ellátását célzó integrált 
utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és 

forgalomirányítási rendszerek fejlesztése)

A személyszállítási közszolgáltatások lebonyolításához szükséges:
a) egységes országos elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetéséhez szükséges infrastruktúrák és 
központi rendszerek (hardver és szoftver) fejlesztése,
b) az egységes elektronikus értékesítés, valamint az egységes utazástervező rendszer megvalósításához 
szükséges infrastruktúrák és központi rendszerek (hardver és szoftver) fejlesztése,
c) az országos közlekedési közszolgáltatások egységes elektronikus eléréséhez szükséges vállalati 
szakrendszerek (forgalomirányítás, utastájékoztatás) fejlesztése és felhőalapú integrációja,
d) az országos egységes elektronikus jegyrendszer működéséhez szükséges járműfedélzeti infrastruktúra 
környezet fejlesztése a kevésbé fejlett régiókban.
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 11. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő sor lép:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése)

(Támogatást 

igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

(Szakmai elvárások)

„

99. IKOP-3.2.0-15
Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális 
átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása
NIF Zrt.

6,00 
(támogatási 

intenzitás: 100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti 
közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal 
biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

”
 12. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 102a. és 102b. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

(Szakmai elvárások)

„

102a. IKOP-3.2.0-15
GSM-R távközlési 

hálózat kiépítése II. ütem 
megvalósítás

NIF Zrt.
1,98

(támogatási 
intenzitás: 100%)

A CEF-ből finanszírozni tervezett projektelemeket kiegészítő, az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.2. beruházási prioritást érintő 111 km 
szakaszon rádiós kommunikációs és forgalomirányítási rendszer kiépítése.

102b. IKOP-3.2.0-15
Pécs város közösségi 

közlekedés fejlesztése
Pécs Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

1,70
(támogatási 

intenzitás: 100%)

Elektromos autóbuszok beszerzése és a működtetéshez szükséges energetikai ellátó 
és kiszolgáló infrastruktúra kiépítése.

”
 13. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 103a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő 

neve)

[Projekt indikatív támogatási kerete 

(Mrd Ft)]
(Szakmai elvárások)

„

103a. IKOP-4.1.0-15
83. sz. főút M1–Pápa közötti 

szakasz fejlesztése, települések 
elkerülése

NIF Zrt.
11,02 (90,0% becsült 

támogatási intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

Győr és Pápa között főút kiépítésének, a pápai repülőtéri bekötőút 
megvalósításának, valamint a győri bevezető szakasz főútként történő 
fejlesztésének előkészítése.

”
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 14. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 104a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő 

neve)

[Projekt indikatív támogatási kerete 

(Mrd Ft)]
(Szakmai elvárások)

„

104a. IKOP-4.1.0-15
48. sz. főút Debrecen-

Nyírábrány, országhatár 
szakasz fejlesztése

NIF Zrt.
2,19 (90,0% becsült 

támogatási intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

A 2×1 sávos főút burkolatának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő 
megerősítésének előkészítése, az út Debrecen belterületi szakaszán 2×2 sávra 
történő fejlesztés és kapacitásbővítés előkészítése.

”
 15. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 106a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése)
(Támogatást igénylő 

neve)

[Projekt indikatív támogatási kerete 

(Mrd Ft)]
(Szakmai elvárások)

„

106a. IKOP-4.1.0-15
R67 gyorsút M7–Balatonlelle–

Kaposvár közötti szakasz 
kiépítése

NIF Zrt.
3,70 (82,10% támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos – autóúttá fejleszthető – gyorsút építésének előkészítése.

”
 16. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 107a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő 

neve)

[Projekt indikatív támogatási kerete  

(Mrd Ft)]
(Szakmai elvárások)

„

107a. IKOP-4.1.0-15
M25 Eger gyorsforgalmi úti 
bekötése (M3–Eger szakasz 

megvalósítása)
NIF Zrt.

4,89 (90,0% becsült 
támogatási intenzitás szerint 

csökkentett összeg)

2×2 sávos autóút építésének, a 2502. jelű út átkötésének és a 252. számú főút 
rekonstrukciója kiépítésének előkészítése.

”
 17. Hatályát veszti az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

17.1. 38. sora,
17.2. 46. sora,
17.3. 82–84. sora,
17.4. 87. sora,
17.5. 94. sora.



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 40. szám

 
3957

2. melléklet az 1145/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

Az 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:11–F:11 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A) (C) (D) (E) (F)

(1.)

(Projekt vagy projektelem)
(Érintett program vagy hazai 

központi költségvetés)
(A megvalósítás módja)

(Indikatív forrás)

(2.)
[Uniós forrás 

(Ft)]

[Hazai forrás 

(Ft)]

(11.)
[Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztése 

(Szombathely–Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)]
hazai

hazai költségvetési forrás 
biztosításával

– 1 000 000 000
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A Kormány 1146/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. „Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és 
tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztés” prioritása keretében további kiemelt fejlesztések nevesítésével 
kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter és a  belügyminiszter irányítása alá tartozó 

vízügyi szervezetek bevonásával végezze el a  Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási 
Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben szereplő, 2000 lakosegyenérték feletti terheléssel jellemezhető 
szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk felülvizsgálatát a 2015. december 31-ei adatállapot szerint,

Felelős: belügyminiszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: e határozat közzétételét követő hetedik hónap utolsó napjáig
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  népegészségügyi szervek bevonásával, a  vizsgálati időszakban 

aktuális állapotnak megfelelően végezze el a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban 
(a  továbbiakban: KEHOP) meghatározott ivóvízminőség-javítási célokkal összhangban Magyarország 
közművesivóvíz-ellátó rendszereire vonatkozóan az  ivóvízellátó hálózatok által szolgáltatott vízminőség 
megfelelőségének felülvizsgálatát az  arzén, a  bór, a  fluor, a  nitrit és az  ammónium-ion vízminőségi paraméterre 
vonatkozóan,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. pont szerinti forrás terhére jelentessen meg új standard felhívást 
a KEHOP 2. prioritása keretében regionális ivóvízellátó hálózatok fejlesztésének támogatása céljából,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a fedezet rendelkezésre állását követően azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C.  §-ával 
összhangban a  többletkötelezettség-vállalás megtétele érdekében gondoskodjon a  prioritásnak a  KEHOP-ban 
meghatározott keretén felüli forrás nevesítéséről a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: éves fejlesztési 
keret),

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az éves fejlesztési keret soron következő módosítása kidolgozásával egyidejűleg

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  Kormány részére az  éves fejlesztési keret 
módosítására akként, hogy a javaslatban kezdeményezze az 1. és a 2. pont szerinti felülvizsgálat során azonosított 
fejlesztési igények kiemelt projektként történő nevesítését.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az éves fejlesztési keret 1. és 2.  pont szerinti feladat elvégzését követő első módosítása 

keretében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1147/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú („A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek 
biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és 
infokommunikációs ellátásánál” című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek 

biztosítása, színvonalának megőrzés az  operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs 
ellátásánál” című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével az  Uniós fejlesztések fejezetbe 
tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja alapján a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós 
politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport 
terhére az 1. melléklet szerint,

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 
módosításáról az 1. melléklet szerint,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés 
Operatív Program végrehajtásának előrehaladását – különös tekintettel a technikai segítségnyújtásra meghatározott 
keretek mértékére –, és az  igények függvényében tegyen javaslatot a  technikai segítségnyújtás prioritáson belüli, 
vagy esetlegesen az  operatív programok közötti forrás-átcsoportosításra, valamint forrás-átcsoportosítási javaslat 
függvényében szükség esetén kezdeményezze az érintett operatív programok módosítását.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1147/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt elszámolható 

közkiadása

(Ft)

Európai uniós 

forrás terhére el 

nem számolható 

költségnövekmény

(Ft)

Projekt összköltsége

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
KÖFOP-3.2.9-16-

2016-00001

A támogatáskezelés 
menedzsment feltételeinek 
biztosítása, színvonalának 

megőrzése az operatív 
programokat végrehajtók 

informatikai és 
infokommunikációs ellátásánál

NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

2 000 000 000 1 794 812 097 3 794 812 097

A projekt célja az operatív 
programokat végrehajtó 
intézmények feladatellátásához 
szükséges szervezeti, technikai és 
humán erőforrások rendelkezésre 
állásának (pl. telefon, számítógép, 
nyomtató, internet-hozzáférés) 
biztosítása.
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A Kormány 1148/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. 
(I. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat] 1. pontja a következő d) alponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„d) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 1., 4. és 5. prioritása teljes keretének 110%-át 
meghaladó mértékű forráskeret meghirdetését a Modern Városok Program és az Európai Kerékpárút Hálózat 
(EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakasz megvalósításának 
finanszírozása érdekében.”

 2.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
a)  1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)  2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 3.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet
a)  2. pontjában foglalt táblázat E:4 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. 

decemberben” szöveg,
b)  4. pontjában foglalt táblázat

ba)  C:2 mezőjében a „7,22” szövegrész helyébe a „10,64” szöveg,
bb)  E:3 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
bc)  C:4 mezőjében a „3,02” szövegrész helyébe az „1,91” szöveg,

c)  5. pontjában foglalt táblázat
ca)  E:2 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,
cb)  B:3 mezőjében a „(kombinált hitel)” szövegrész helyébe a „kombinált hiteltermékkel” szöveg,
cc)  E:3 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,

d)  6. pontjában foglalt táblázat
da)  E:5a mezőjében a „február” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
db)  E:5b mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. januárban” szöveg,

e)  7. pontjában foglalt táblázat
ea)  E:2 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,
eb)  E:4 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,
ec)  E:5 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,

f )  8. pontjában foglalt táblázat
fa)  E:3 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. február” szöveg,
fb)  E:6 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
fc)  A:7 mezőjében a „VEKOP-8.5.2-16” szövegrész helyébe a „VEKOP-8.5.2-17” szöveg,
fd)  E:7 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
fe)  A:9 mezőjében a „VEKOP-8.6.3-16” szövegrész helyébe a „VEKOP-8.6.3-17” szöveg,
ff)  E:9 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
fg)  E:10 mezőjében a „február” szövegrész helyébe a „március” szöveg,

g)  9. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében az „1,62” szövegrész helyébe a „2,42” szöveg,
h)  11. pontjában foglalt táblázat

ha)  A:5 mezőjében az „EFOP-1.2.6-VEKOP-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.6-VEKOP-17” szöveg,
hb)  C:5 mezőjében az „1,35” szövegrész helyébe az „1,85” szöveg,
hc)  C:21 mezőjében az „1,80” szövegrész helyébe a „3,77” szöveg,
hd)  A:24 mezőjében az „EFOP-3.4.5-VEKOP-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.4.5-VEKOP-17” szöveg,

i)  12. pontjában foglalt táblázat
ia)  C:2 mezőjében a „0,57” szövegrész helyébe a „0,55” szöveg,
ib)  C:10 mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe az „1,93” szöveg,
ic)  C:13 mezőjében a „2,76” szövegrész helyébe a „3,12” szöveg,
id)  C:15 mezőjében a „2,87” szövegrész helyébe a „3,44” szöveg,
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ie)  B:16 mezőjében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész 
helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg, az „1.1.1,” szövegrész helyébe az „1.1.1.,” szöveg,

if )  C:21 mezőjében az „1,72” szövegrész helyébe az „1,05” szöveg,
ig)  C:22 mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe az „1,48” szöveg,
ih)  C:26 mezőjében az „1,82” szövegrész helyébe a „0,96” szöveg,
ii)  C:32c mezőjében a „0,96” szövegrész helyébe az „1,34” szöveg,
ij)  C:32d mezőjében az „1,53” szövegrész helyébe az „1,91” szöveg,
ik)  C:35 mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „2,25” szöveg,
il)  C:44 mezőjében a „0,93” szövegrész helyébe az „1,00” szöveg

lép.
 4.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

a)  D:2d mezőjében a „3,72” szövegrész helyébe a „7,14” szöveg,
b)  A:8a mezőjében a „VEKOP-4.2.1-15” szövegrész helyébe a „VEKOP-4.2.1-17” szöveg,
c)  E:8a mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2017” szöveg,
d)  A:8b mezőjében a „VEKOP-4.2.1-15” szövegrész helyébe a „VEKOP-4.2.1-17” szöveg,
e)  E:8b mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2017” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1148/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

 1. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje)

„

5a. VEKOP-1.2.4-17 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden 2,300 területi 2017. március
”

 2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

„

5. VEKOP-4.2.1-17
Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, 

a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának javítása
1,11 kiemelt 2017. március

”

 3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja) (Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

„
7. VEKOP-5.3.3-17 Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden 6,960 területi 2017. március

”

 4. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja) (Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

„

6. VEKOP-6.3.5-17
Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések 

az egészségügyi ellátórendszerben
1,50 standard 2017. március

”

 5. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 6–6b. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)
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(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje)

„

6. VEKOP-7.2.2-17
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – 

népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése
1,70 standard 2017. március

6a. VEKOP-7.2.3-17
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – 

alapellátás fejlesztése
0,97 standard 2017. március

6b. VEKOP-7.2.4-17 Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 1,15 standard 2017. március
”

 6. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. és 7b. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje)

„

7a. VEKOP-7.3.3-17 Digitális környezet a köznevelésben 1,67 standard 2017. március

7b. VEKOP-7.3.4-17 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 0,75 standard 2017. március

”

 7. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 8. és 8a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

8. VEKOP-8.5.3-17
Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok 

munkavállalói számára
1,84 egyszerűsített 2017. március

8a. VEKOP-8.5.4-17
A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése 

a Közép-Magyarországi Régióban
0,80 kiemelt 2017. március

”

 8. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 5b. sorral egészül ki:
(A) (B) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)

[Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 

Program terhére történő finanszírozás

(Mrd Ft)]

„

5b. GINOP-5.3.7-VEKOP-17 Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése 1,00

”
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 9. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)

[Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program terhére történő 

finanszírozás

(Mrd Ft)]

„

7a. EFOP-1.8.0-VEKOP-17 Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése 3,43

”

 10. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A) (B) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)

[Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program terhére történő 

finanszírozás

(Mrd Ft)]

„

9. EFOP-1.8.10-VEKOP-17 Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén 0,60

”

 11. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat a következő 32e–32h. sorral egészül ki:
(A) (B) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)

[Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program terhére történő 

finanszírozás

(Mrd Ft)]

„

32e. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15
A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus 

pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása
0,23

32f. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása 1,34

32g. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása 0,65

32h. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti 
és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának 

érdekében
0,23

”
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12. Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet
12.1.  3. pontjában az „a 2016. évben” szövegrész,
12.2.  11. pontjában foglalt táblázat 6., 10., 21a. és 25. sora,
12.2.  12. pontjában foglalt táblázat 25., 32b. és 39. sora.

2. melléklet az 1148/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

 1. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezője helyébe a következő mező lép:
(A) (B) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

(11.) (VEKOP-7.1.3-15)
(Megváltozott munkaképességű emberek 

támogatása)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (konzorciumvezető), Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság (konzorciumi tag)

 2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 15. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

15.
VEKOP 

8.5.4-17

A digitális munkaerő-piaci 
kompetenciák fejlesztése 
a Közép-magyarországi 

Régióban

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal (konzorciumvezető), 

Nemzetgazdasági Minisztérium, 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség

0,8 2017

A projekt célja, hogy a felnőttlakosság minél nagyobb 
aránya vegyen részt formális oktatásban vagy 
képzésben, és lehetősége legyen a munkaerő-piaci 
szempontból releváns ismeretek, készségek, 
kompetenciák megszerezésére. Napjaink egyik döntő 
munkaerő-piaci kihívása a digitális kompetenciák 
megszerzésének kérdése, ezért a projekt az aktív 
korú (18–64 éves) felnőttek digitális kompetenciáinak 
fejlesztését szolgálja.

”
 3. Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

3.1.  9. sora,
3.2.  C:12 mezőjében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (konzorciumvezető),” szövegrész.
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A Kormány 1149/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a „Gubacsi vasúti híd átépítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi 
pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány
 1.  egyetért a „Gubacsi vasúti híd átépítése” című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet 

szerint,
 2.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási 

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 1149/2017. (III. 20.) 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- 

finanszírozási Eszköz 

terhére biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege

(nettó, Ft)

Hazai költségvetési 

támogatás tervezett 

összege

(bruttó, Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai 
Hálózat- 

finanszírozási 
Eszköz

Gubacsi vasúti 
híd átépítése

Az állam

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
Zártkörűen 

Működő 
Részvény- 
társaság

7 863 940 000 9 954 883 800 6 684 349 000 3 270 534 800

A projekt keretében átépítik  
a rendkívül rossz műszaki állapotú 
Gubacsi vasúti hidat, a kikötő  
és a vasúthálózat közötti 
zavartalan teherforgalom 
biztosítása érdekében.
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A Kormány 1150/2017. (III. 20.) Korm. határozata
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok 
módosításáról

 1. A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 
1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázat 
„A tervezett projekt megnevezése” oszlop 32. sorában a „Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (előkészítés)” szövegrész 
helyébe a „Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (a város északi területei elkerülő és feltáró útjainak, a  stadion közúti 
megközelítésének megvalósítása)” szöveg lép.

 2. A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek 
biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] 
2. mellékletében foglalt „1. Az IKOP 1. prioritása terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának 
tervezett ütemezése:” című táblázat
a) B:15 mezőjében a „2016. IV. negyedév” szövegrész helyébe a „2017. I. negyedév” szöveg;
b) C:15 mezőjében a „2019. II. negyedév” szövegrész helyébe a „2019. IV. negyedév” szöveg
lép.

 3.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése” című táblázat
a) B:11 mezőjében a „2016. IV. negyedév” szövegrész helyébe a „2017. I. negyedév” szöveg;
b) C:3 mezőjében a „2019. I. negyedév” szövegrész helyébe a „2018. II. negyedév” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a  Modern Városok Program keretében 2017. január 30. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) kötött Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a  város további 
fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati, valamint a végrehajtás 
Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:

 1. A Kormány a város elérhetőségének javítása, Szeged és térsége gyorsforgalmi kapcsolatainak fejlesztése érdekében
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon Debrecen és Szeged gyorsforgalmi 

összeköttetése keretében a 47-es főút bővítésének előkészítéséről és kivitelezéséről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a projekt tervezésére: 2018. december 31. 

a projekt kivitelezésére: 2021. december 31.
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b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – részben az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 
keretében rendelkezésre álló forrás, részben hazai forrás bevonásával – gondoskodjon a  „Szeged–Makó 
elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építésével” megnevezésű, az  új Tisza-hídhoz 
kapcsolódó, vasúti és buszközlekedést kiszolgáló forgalmi csomópontot és P+R parkolót is magában foglaló 
beruházás előkészítéséről és megvalósításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a projekt előkészítésére: 2019. március 31. 

a projekt megvalósítására: 2022. augusztus 31.
c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a  városi repülőtér további működéséhez 

szükséges fejlesztési lehetőségeket, és tegyen javaslatot a  fejlesztések támogatása érdekében szükséges 
intézkedésekre a Kormány számára.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. augusztus 31.

 2. A Kormány a város és térsége gazdasági fejlődésének elősegítése keretében
a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  földművelésügyi 

minisztert, hogy vizsgálják meg a  helyi élelmiszeripari fejlesztések, ennek keretében a  Pick Szeged Zrt. 
területszerzéseinek és beruházásainak megvalósítását lehetővé tevő kormányzati intézkedések lehetőségeit, 
és annak eredménye alapján tegyenek javaslatot a Kormány számára a szükséges intézkedésekre;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 
földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. augusztus 31.
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a város ipari parki területeinek bővítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. augusztus 31.

 3. A Kormány egyetért a szegedi innovációs projektek további támogatásával, melynek keretében
a) felhívja az  ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért 

felelős kormánybiztost, a  nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke bevonásával vizsgálják meg az  ELI lézer kutatóközpont 
mellett inkubátorház kialakításának feltételrendszerét, és tegyenek javaslatot az  inkubátorház 
megvalósítására, európai uniós fejlesztési források bevonásának vizsgálatára is kiterjedően;
Felelős: ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért 

felelős kormánybiztos 
nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
elnöke útján

Határidő: 2017. augusztus 31.
b) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  Önkormányzat bevonásával – az  „okos város” 

szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését támogató szervezeti és tudásplatform létrehozásáról 
és működtetésétől, valamint a  teljes rendszer működésének monitoringjáról szóló 1024/2017. (I. 24.)  
Korm. határozattal összhangban – dolgozza ki a  szegedi Okos Város Program fejlesztési koncepcióját, és 
tegyen javaslatot a koncepció megvalósítására.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. augusztus 31.

 4. A Kormány támogatja Szeged városrehabilitációs célú fejlesztéseit és a Tisza által nyújtott lehetőségek hatékonyabb 
kihasználását, ezzel összhangban
a) támogatja a Belvárosi híd rekonstrukcióját, melynek érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 

tegye meg a szükséges intézkedéseket a Belvárosi híd rekonstrukciója érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2019. augusztus 31.
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b) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  belügyminisztert, hogy tegyék meg a  szükséges 
intézkedéseket a  Tisza Szeged Főutcája projekt – lehetőség szerinti uniós fejlesztési források bevonásával 
történő – megvalósítása érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

belügyminiszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Széchenyi tér 
második világháború előtti arculatának helyreállítása érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

d) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyék meg a  szükséges 
intézkedéseket a Mars tér rehabilitációja érdekében a távolságiautóbusz-közlekedés áthelyezését követően;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg egy kerékpáros- és gyalogoshíd megépítésének 
lehetőségeit, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Kormányt.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a Kormány tájékoztatására: 2017. augusztus 31.

 5. A Kormány támogatja Szeged helyi közlekedésének fejlesztését, amelynek keretében felhívja a  nemzeti fejlesztési 
minisztert, a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost és a  nemzetgazdasági 
minisztert, hogy az  Önkormányzat részvételével alakítsanak munkacsoportot, melynek keretében Szeged 
tömegközlekedésének elektromos alapra helyezésének lehetőségét vizsgálják meg, és tegyenek javaslatot 
a Kormány számára.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a munkacsoport megalakítására: azonnal 
a javaslattételre: 2017. augusztus 31.

 6. A Kormány a  város sportéletének élénkítése, a  helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja 
Szegeden sportcélú beruházások megvalósítását, ennek keretében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a város 

által tervezett új fedett versenyuszoda megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: az előkészítésre: azonnal 

a megvalósításra: 2019. augusztus 31.
b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  Önkormányzattal 

együttműködve gondoskodjanak új kézilabdacsarnok megvalósítására irányuló beruházási program 
kidolgozásáról, és tegyenek javaslatot a beruházás támogatására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: az előkészítésre: azonnal 

a megvalósításra: 2019. augusztus 31.
c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  Önkormányzat 

részvételével alakítsanak munkacsoportot, melynek keretében dolgozzák ki az  atlétikai központ 
megvalósításának koncepcióját, és arról tájékoztassák a Kormányt.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: a munkacsoport megalakítására: azonnal 

a javaslattételre: 2017. augusztus 31.
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 7.  A Kormány
a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  kormányzati tevékenység összehangolásáért 

való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a  Megállapodásban, illetve a  jelen kormányhatározatban 
meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

b) felhívja az  1–6.  pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint az  Önkormányzattal 
egyeztetve – határozzák meg a  Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges  
2017. és 2018. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről a  Miniszterelnökséget 
vezető minisztert.
Felelős: az 1–6. pontban felelősként megjelölt miniszterek
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1152/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. „CrossBorder Rail” projektének támogatása érdekében történő 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi 
C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 36. Budai vasúti közlekedés fejlesztése 
jogcímcsoporton keletkezett 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 450,0 millió forint összegű 
maradványának felhasználását;

 2. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az  1.  pontban felhasználásra engedélyezett összegnek a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 36. Budai vasúti közlekedés 
fejlesztése jogcímcsoport terhére, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 10. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport javára, 
az  1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság „CrossBorder Rail” projektjének támogatása céljából.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1152/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

Fejezet száma. Megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-szám

 Fejezet-
név Címnév Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név  Jogcímnév    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -450 000
31 Kiemelt célú beruházások támogatása

10 Vasúthálózat fejlesztése

 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 450 000

A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELT költségvetési maradványok ÁTCSOPORTOSÍTÁSA
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A Kormány 1153/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért a Győr-Pér repülőtér főépületének felújításával és fejlesztésével (a továbbiakban: beruházás);
 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti beruházás megvalósítása érdekében a Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet javára 177,0 millió forint forrást biztosítson;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával
Határidő: 2017. december 31.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti beruházás megvalósításához 
szükséges intézkedésekről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1154/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a tatabányai közösségi közlekedés színvonalának és hatékonyságának javításáról

A Kormány a  Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 7.  pontjának 
végrehajtása érdekében egyetért a  tatabányai közösségi közlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása 
érdekében a  helyi autóbusz hálózat átalakításával, zéró emissziós- és környezetbarát autóbuszok beszerzésével, 
autóbuszsávok kialakításával, a  forgalomirányítás átszervezésével és utastájékoztató rendszer kialakításával,  
és – a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 
meghozott Modern Városok Program Bizottság jóváhagyó döntése esetén – azzal, hogy azok megvalósításához 
2017. évben szükséges legfeljebb 5641,2 millió forint a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön 
biztosításra Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 40. szám 3975

A Kormány 1155/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyólag tudomásul veszi a  Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. november 3-án, Budapesten 

megtartott XIII. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a  Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság előző 
ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott, 
az 1. mellékletben foglalt ajánlásokat,

 2. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét mint a  nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a  Magyar–Szlovák 
Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket,

Felelős: miniszterelnök általános helyettese
Határidő: e határozat közzétételét követő 15. nap

 3. felhívja a  feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában közzétett ajánlások 
végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
3.1. az ajánlások 1. pontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.2. az ajánlások 2. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.3. az ajánlások 3. pontja tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

3.4. az ajánlások 4. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

3.5. az ajánlások 5. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.6. az ajánlások 6. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 miniszterelnök általános helyettese
Határidő: folyamatos

3.7. az ajánlások 7. pontja tekintetében:
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: folyamatos

3.8. az ajánlások 8. pontja tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.9. az ajánlások 9. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2017. december 31.

3.10. az ajánlások 10. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
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3.11. az ajánlások 11. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

3.12. az ajánlások 12. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

3.13. az ajánlások 13. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

3.14. az ajánlások 35. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.15. az ajánlások 36. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.16. az ajánlások 37. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.17. az ajánlások 38. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

3.18. az ajánlások 39. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

3.19. az ajánlások 40. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.20. az ajánlások 41. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

 4. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnökét, hogy az  1.  melléklet 2.  pontjában közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg 
az alábbiak szerint:
4.1. az ajánlások 1. pontja tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

4.2. az ajánlások 2. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

4.3. az ajánlások 3. pontja tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

4.4. az ajánlások 4. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.
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4.5. az ajánlások 11. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
Határidő: 2017. december 31.

4.6. az ajánlások 12. pontja tekintetében:
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

4.7. az ajánlások 13. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

4.8. az ajánlások 14. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

4.9. az ajánlások 15. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

4.10. az ajánlások 16. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

4.11. az ajánlások 17. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

4.12. az ajánlások 18. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

4.13. az ajánlások 19. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1155/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

1.  A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. november 3-án, Budapesten megtartott XIII. ülésén az előző 
ülésen elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően a  következő 
ajánlások fenntartásában állapodott meg:

 1. A IV. ülés 5. sz. ajánlása:
A Felek fontosnak tartják, hogy továbbra is folytatódjon a  magyarországi szlovák és kezdődjön el a  szlovákiai 
magyar regionális, kulturális központok hálózata kiépítésének és működésüknek pénzügyi támogatása.

 2. A IV. ülés 6. sz. ajánlása:
A Felek közös erőfeszítéssel segítsék elő a Magyarországon élő szlovák, illetve a Szlovák Köztársaságban élő magyar 
nemzeti kisebbség vallási szertartásainak anyanyelvű gyakorlását, beleértve a lelkészek képzését és felkészítését is.

 3. A IV. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek támogatják a borsi Zeleméri–Rákóczi várkastély épületegyüttese helyreállításának folytatását. Magyarország 
2017. évi állami költségvetésében 889 millió forint került elkülönítésre a  Borsiban található Zeleméri–Rákóczi 
várkastély felújításának folytatására. Szlovák Fél támogatja a  törvényes szabályok keretében a  borsi Zeleméri–
Rákóczi várkastély felújításának projektjét, többek között az „Újítsuk fel a házunkat“ támogatási programból. A Felek 
törekedjenek közös projekt megvalósítására a határon átívelő együttműködés keretében rendelkezésre álló Európai 
Uniós források elérhetővé tétele érdekében. A  Felek javasolják, hogy a  kastélyban Rákóczi emlékhely kerüljön 
kialakításra.
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 4. A IV. ülés 8. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek a  békéscsabai Szlovák Kultúra Háza bővítésére vonatkozó tervvel összefüggésben vizsgálják meg 
a finanszírozási lehetőségeket, különös tekintettel az Európai Uniós forrásokra.

 5. A IV. ülés 11. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek továbbra is szorgalmazni fogják a  könyvtári állomány fejlesztését Magyarországon szlovák nyelvű 
könyvállománnyal, a  Szlovák Köztársaságban pedig magyar nyelvű könyvállománnyal. A  Felek megvizsgálják 
azon könyvtárak támogatásának lehetőségét, amelyek könyvtári információs szolgáltatásokat nyújtanak a  magyar 
nemzetiségű szlovák és a szlovák nemzetiségű magyar állampolgárok részére.

 6. Az V. ülés 2. sz. ajánlása:
A Felek továbbra is támogatják a  magyarországi szlovák és a  szlovákiai magyar kisebbség nyelvi és kulturális 
identitása fejlődésének biztosításáért tevékenykedő civil szervezetek tevékenységét.

 7. Az V. ülés 6. sz. ajánlása:
A KVB támogatja és sürgeti a  hadisírok gondozásáról szóló, előkészítés alatt álló magyar–szlovák egyezmény 
megkötését.

 8. A VII. ülés 1. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek támogatják a  kulturális turizmus fejlődését, az  épített örökségre épülő fejlesztéseket, valamint közös 
kulturális rendezvények megvalósítását, külön figyelmet fordítva a  magyarországi és szlovákiai Madách- és 
Mikszáth-emlékhelyekre.

 9. A VII. ülés 4. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek törekedni fognak a  Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet működéséhez szükséges pénzügyi feltételek 
biztosítására.

 10. A IX. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek (mint az  UNESCO Általános Konferenciájának ülésszakán a  szellemi kulturális örökség védelméről 
2003.  október 17-én elfogadott Egyezmény részes tagállamai) együttműködésre szólítják fel a  két országnak 
a szóban forgó Egyezmény gyakorlati megvalósításáért felelős állami szerveit, különös tekintettel a Magyarországon 
található szlovák szellemi kulturális örökség, illetve a  Szlovákiában található magyar szellemi kulturális örökség 
beazonosítása és védelme, valamint a  nemzeti szinten kialakított reprezentatív jegyzékek összeállításával 
összefüggő információk és tapasztalatok cseréje területén. A  két országnak a  Szellemi kulturális örökség 
reprezentatív UNESCO listájára történő jelöléssel összefüggésben esetében fennálló összehangolt érdekei, valamint 
a jelöléshez feltétlenül szükséges feltételek megléte esetén a részes felek szakértői csoportot hoznak létre a nevezési 
okmány előkészítése céljából és kölcsönösen együttműködnek egymással.

 11. A XI. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek biztosítják a  kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó hatályos törvények végrehajtását és elhárítják 
a törvények gyakorlati alkalmazása előtt álló akadályokat.

 12. XI ülés 3. számú ajánlása módosított formában:
A Felek pénzügyi hozzájárulást biztosítanak az  államigazgatási és a  területi önkormányzati szervek számára, 
a kisebbségi nyelvek hivatali érintkezésben történő használatával kapcsolatos költségek fedezésére.

 13. XI. ülés 4. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek biztosítsák a kisebbségi nyelvek hivatali használatára, valamint a szükséges szakterminológia kialakításához 
és fejlesztéséhez szükséges szakmai, módszertani és pénzügyi feltételeket.

 14. A III. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:
Az állam és az  egyházak kapcsolatai rendezésének keretében a  szlovák kormány folytasson további tárgyalásokat 
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal.

 15. A III. ülés 24. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél támogassa a  magyarországi szlovák közművelődési szakemberek folyamatos továbbképzését 
a Szlovák Köztársaságban, illetve szlovák közművelődési szakemberek küldését a magyarországi szlovák regionális 
központok részére, igényeikkel összhangban.

 16. A IV. ülés 13. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél vizsgálja meg a  magyarországi fogadó fél oktatási intézményei bevonásának új formáit 
a Magyarországon tanító szlovák pedagógusok pályázat útján történő kiválasztásába.

 17. A IV. ülés 14. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél törvényt készít elő a  nemzeti kisebbségek kultúrája védelméről, támogatásáról, megtartásáról és 
fejlesztéséről.
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 18. A IV. ülés 17. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél a korábbi évek gyakorlatának megfelelően megvizsgálja a magyarországi szlovák középiskolák végzős 
tanulóinak részvételi lehetőségét az egyszemeszteres, térítésmentes, egyetemi, nyelvi és szakmai felvételi előkészítő 
tanfolyamokon a Szlovák Köztársaságban.

 19. Az V. ülés 5. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél továbbra is biztosítsa a  pénzügyi és szakmai feltételeket Szlovákiában a  magyar óvodák, iskolák, 
kollégiumok megőrzése, valamint hatékonyabb működése érdekében, kiemelten az  alacsony tanulólétszámú 
iskolákra arra törekedve, hogy az állami támogatás mértéke ne csökkenjen.

 20. Az V. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél az RTVS lehetőségeivel összhangban törekszik a saját gyártású műsorokból előállított televíziós műsor 
terjesztésére a külföldi – közöttük a Magyarországon élő – szlovákok számára.

 21. Az V. ülés 8. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél pénzügyileg támogassa az  Országos Szlovák Önkormányzat kulturális, tudományos és közoktatási 
intézményeinek együttműködését a  megfelelő szlovák állami intézményekkel (Szlovák Tudományos Akadémia, 
Szlovák Nemzeti Múzeum, Állami Levéltár, Szlovák Filmintézet, Nemzeti Közművelődési Központ, KM Színházi 
Intézete, OM Módszertani Intézete stb.).

 22. Az V. ülés 9. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél továbbra is biztosítja a  megfelelő anyagi feltételeket a  Révkomáromi Selye János Egyetem 
működéséhez és fejlesztéséhez.

 23. Az V. ülés 10. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél biztosítja a szlovákiai magyar nyelvű közoktatás szakmai, módszertani és pedagógiai munkáját segítő, 
közoktatási kutatásokat végző szakmai szervezet, a  Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tevékenységéhez 
a szükséges támogatást.

 24. Az V. ülés 11. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél segíteni fogja, hogy a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalt magyar kulturális intézményeknek 
teljes és hatékony működéséhez megfelelő anyagi feltételek álljanak rendelkezésre. A  révkomáromi Jókai Színház 
és a kassai Thália Színház esetében fokozottabb támogatást fog nyújtani a székhelyük megyehatárán túli színházi 
előadások megtartásához.

 25. A VII. ülés 6. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél továbbra is biztosítja a  Pátria Rádió, valamint a  Szlovák Rádió és Televízió televíziós kisebbségi 
adásainak pénzügyi és műszaki feltételeit.

 26. A VIII. ülés 1. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél biztosítson működési támogatást a Szlovákiai Magyar Írók Társasága számára.

 27. A VIII. ülés 3. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél megvizsgálja az  egyszeri támogatás lehetőségét a  CSEMADOK pozsonyi, kassai, szenci és stószi 
ingatlanának felújítására.

 28. A X. ülés 1. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Ifjú Szívek Táncszínház épülete rekonstrukciójára egyszeri 
támogatást nyújtson.

 29. A X. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél biztosítsa a magyar nyelvű tankönyvek és taneszközök esetében a választhatóságot: egy tantárgyhoz 
több, alternatív tankönyv és taneszköz álljon rendelkezésre. Tegye lehetővé, hogy fordítás helyett szlovákiai magyar 
szakemberek által írott tankönyvekből és taneszközökből is taníthassanak, valamint nyíljon lehetőségük a magyar 
tannyelvű iskoláknak a tartalmi átépítésnek megfelelő tankönyvek és taneszközök használatára.

 30. A X. ülés 3. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél garantálja a  Módszertani Pedagógiai Központ Komáromban működő kirendeltségének további 
működését, és mérlegeli hatásköre valamint személyi állománya bővítésének lehetőségét.

 31. A X. ülés 4. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél garantálja a  nemzeti kisebbségi tanítási nyelvű iskolákban a  pedagógiai dokumentumok kétnyelvű 
vezetésének, valamint egyes kiemelt további dokumentumok kisebbségi nyelvű vezetésének lehetőségét. 
A  vonatkozó törvényi előírásnak megfelelően határozza meg azon dokumentumok körét, amelyeket elegendő 
kisebbségi nyelven vezetni.
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 32. A XI. ülés 5. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél keresi az  optimális személyi feltételek biztosításának lehetőségét, a  Szlovák Köztársaság Oktatási, 
Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó nevelésével és oktatásával 
foglalkozó szervezeti egységeiben és az általa közvetlenül felügyelt szervezetekben.

 33. A XI. ülés 6. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák fél megvizsgálja annak a  lehetőségét, hogy biztosítsa a  magyar nemzeti közösség legnagyobb 
hagyományokkal bíró kulturális szervezete, a Csemadok működéséhez a szükséges anyagi feltételeket.

 34. A XI. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél dolgozik azon, hogy a  Velencei Bizottság ajánlásai értelmében minél hamarabb megtalálja 
a kompenzáció módját a kisebbségi nyelveken történő televíziós adások szlovák nyelvű változatainak biztosításával 
kapcsolatosan.

 35. A IV. ülés 19. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél továbbra is biztosítsa a  pénzügyi és szakmai feltételeket Magyarországon a  szlovák óvodák, iskolák, 
kollégiumok megőrzése, valamint hatékonyabb működése érdekében, kiemelten az alacsony létszámú kisiskolákra. 
Arra törekszik, hogy az  állami támogatás mértéke ne csökkenjen, illetve a  nevelési rendszerük átalakításánál 
figyelembe veszi a nemzetiségi szempontokat is.

 36. Az V. ülés 12. sz. ajánlása:
A Magyar Fél biztosítja a  szlovák nyelven való oktatás, valamint a  szlovák nyelvoktatás tartalmi kereteinek 
kibővítését és javítását beleértve az általános műveltségi tantárgyakat is.

 37. A VII. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél a költségvetési törvényben meghatározott eszközeivel a továbbiakban is biztosítja az Országos Szlovák 
Önkormányzat és a  települési szlovák önkormányzatok fenntartásába átvett közoktatási intézmények működési 
költségeit. A  KVB felhívja az  érintett magyar szervek figyelmét, hogy a  szabályozás kialakítása során legyenek 
figyelemmel az intézmények finanszírozási igényeire.

 38. A IX. ülés 5. sz. ajánlása:
A Magyar Fél megvizsgálja az  Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekkel való 
társulás lehetőségét további szlovák nyelvet oktató kislétszámú iskolák számára is, oly módon, hogy az oktatásért 
felelős miniszterrel kötött közoktatási megállapodás jogi és anyagi támogatási feltételrendszere ezekre 
a társulásokra is kiterjedhessen.

 39. A X. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél megvizsgálja annak a  lehetőségét, hogy az  Országos Szlovák Önkormányzat helyi beiskolázású 
nyelvoktató, nemzetiségi oktatási intézmények is átvehessék a  fenntartói jogot a  szakminiszterrel kötendő 
megállapodás alapján.

 40. A XI. ülés 8. sz. ajánlása módosított formában:
Tekintettel a  magyar köznevelési rendszer működtetésének és fenntartásának alapvető reformjára, a  Magyar Fél 
biztosítsa, hogy az  átalakuló állami intézményfenntartó központban és hálózatában nemzetiségi köznevelésért 
felelős szakembert továbbra is alkalmazzanak.

 41. A XI. ülés 9. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél tegyen lépéseket a szlovák szak megőrzése érdekében a magyarországi egyetemeken.

2.  A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. november 3-án, Budapesten tartott XIII. ülésén a  következő 
ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:

 1. A Felek figyelmet szentelnek a  területükön található magyar, illetve szlovák jelentőségű épített kulturális 
örökségnek. Amennyiben azok kellő műemléki értékkel bírnak, megteszik a  szükséges lépéseket azok 
jogszabályi védelem alá helyezésére, majd az  azt követő bemutatása érdekében az  illetékes intézményekkel 
együttműködésben.

 2. A Felek megteremtik a  feltételeket egy a  szlovák kisebbség múltjának és jelenének, identitásának, kultúrájának, 
a  szlovák nyelv, irodalom, stb. kisebbségi környezetben fennálló állapotát kutató főiskolai hallgatóknak és 
doktoranduszoknak állami ösztöndíjat folyósító alap létrehozására.

 3. A Felek törekedni fognak az  épített örökségen alapuló kulturális turizmus fejlesztésére és közös kulturális 
rendezvények megvalósítására, különös tekintettel Márai Sándor életével és emlékével kapcsolatos eseményekre. 
Egyúttal a  Szlovák Fél biztosítani fogja, hogy a  jelenleg létező kassai Márai Sándor állandó kiállítás szabadon 
hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára.
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 4. A Felek megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az EU forrásokat felhasználva támogatást biztosítanak az Országos 
Szlovák Önkormányzat Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének „Élő néprajzi gyűjtemények” projektje 
számára.

 5. A Szlovák Fél a  magyar tanítási nyelvű iskolák megtartására és fejlesztésére törekszik. A  magyar intézmények 
finanszírozásával kapcsolatos eljárásokat önállóan kezeli, kiveszi azokat a  többségi nemzet iskolahálózatát 
szabályozó egységes eljárás alól. Működésükhöz biztosítsa a szükséges forrásokat, beleértve a speciális helyzetükkel 
összefüggő többletforrásokat is. Együttműködik a  magyar kisebbség szakmai szervezetével, a  Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségével, annak érdekében, hogy megőrződjön a  szlovákiai magyar oktatás hálózata és 
az állampolgárok részéről való elérhetősége.

 6. A Szlovák Fél a  polgári peres és nemperes, valamint a  közigazgatási bírósági eljárások esetében támogatja 
a kezdeményezést, amely a 2016. július 1-e előtti, a kisebbségi nyelvek – köztük a magyar nyelv – szóbeli és írásbeli 
használatára vonatkozó lehetőségek visszaállítására irányul, különös tekintettel ezek költségvonzataira.

 7. A Szlovák Fél a  nemzetiségileg vegyes területeken a  vasútállomások és megállók megjelölése esetében 
gondoskodni fog a vasútról szóló törvény és a nemzetiségi nyelvek használatáról szóló törvény összehangolásáról és 
a törvény rendelkezéseinek bevezetéséről.

 8. A Szlovák Fél megteremeti a feltételeket ahhoz, hogy a Szlovák Köztársaság Kormányának Emberi-jogi, Nemzetiségi-
kisebbségi és Nemek Közötti Egyenlőségi Tanácsának Nemzetiségi-kisebbségi és Etnikai Csoportok Bizottsága 
aktualizálja saját alapszabályzatának a  kisebbségek képviselete és szavazásának arányára vonatkozó részét oly 
módon, hogy legyen tekintettel az egyes kisebbségek számarányára is.

 9. A Szlovák Fél törekedni fog arra, hogy minden kisebbség, beleértve a magyar nemzeti kisebbséget, a kormány által 
biztosított nemzetiségek kultúrájára szánt támogatásból megfelelő arányú pénzügyi támogatást kapjon, és, hogy 
e keret felhasználásáról az egyes nemzeti kisebbségek képviselői dönthessenek.

 10. A Szlovák Fél a  törvény által megadott eszközökkel igyekezni fog az  Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra 
Intézete tevékenységét támogatni, valamint növelni fogja a pénzügyi támogatását.

 11. A KVB üdvözli a Magyar Fél részéről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nemzetiségi műsorkészítés 
feltételeinek javítására tett erőfeszítéseit és szorgalmazza e feltételek további javítását, különös tekintettel a Magyar 
Televízió és Rádió archívumában fellelhető szlovák nemzetiségi anyagok digitalizálására.

 12. A Magyar Fél további lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a keresztneveket és vezetékneveket szlovák nyelven 
lehessen feltüntetni a személyi okmányokban.

 13. A Magyar Fél megvizsgálja egy olyan megfelelő épület biztosításának lehetőségét Budapesten, amely a  szlovák 
nemzetiségi kisebbség kulturális központjául szolgálna, és amelynek a  paraméterei lehetővé tennék egy ilyen 
központ valamennyi funkciójának (könyvtár, olvasóterem, tanfolyamok, társadalmi és kulturális rendezvények 
szervezése, stb.) ellátását.

 14. A Magyar Fél megvizsgálja a sátoraljaújhelyi szlovák óvoda létesítésének lehetőségét.
 15. A Magyar Fél továbbra is megkülönböztetett figyelmet fog fordítani a mátraszentimrei/alkári iskola, illetve a tovább 

helyi szlovák önkormányzatok által működtetett egyéb más intézmények zavartalan működésére, valamint biztosítja 
az ezek működéséhez szükséges megfelelő pénzügyi feltételeket.

 16. A Magyar Fél a  Zalaváron (Blatnohrad) található egykori Chozil székhelyének támogatása és védelme révén is 
fejleszteni fogja a kulturális turizmust.

 17. A Magyar Fél figyelmet fog fordítani arra, hogy a helyi önkormányzatok támogassák a magyarországi szlovákoknak 
az iskolai oktatást megelőző nevelést szolgáló intézmények létesítésére és átvételére irányuló kezdeményezéseit.

 18. A Magyar Fél megteremti annak a jogi feltételeit, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat saját hatáskörbe vehesse 
át a települési nemzetiségi oktatási intézményekkel összefüggő fenntartói jogot.

 19. A Magyar Fél segítse az  Országos Szlovák Önkormányzatot abban, hogy átvehesse a  budapesti szlovák iskola 
épületének vagyonkezelői jogát, továbbra is biztosítsa az  anyagi feltételeket és támogatást az  oktatási intézmény 
működéséhez, valamint megvizsgálja az épület felújításának támogatását.
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A Kormány 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  21. Kistarcsai 
Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 21.  § (1) és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 720 640 214 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, honvédelmi miniszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. június 30.

 3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 
21. Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása cím javára átcsoportosított 128 110 000 forint terhére 
külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 128 110 000 forint 
támogatást nyújtson Kistarcsa Város Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat 
kiállítását követően;

 4. az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 
címrendjét – 2017. január 1-i fordulónappal – a 2. melléklet szerint módosítja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar Államkincstár útján intézkedjen a  4.  pont szerinti címrendi 
változás 2017. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott 
évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

367284 21 Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 128 110 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
K6 Beruházások 3 070 000 000

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

4 Hadisírgondozás támogatása
360651 1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 375 530 214
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

351706 9 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 177 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 122 500 000

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 52 768 613
K6 Beruházások 186 231 387

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

347862 54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 12 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 596 000 000

32 Központi kezelésű előirányzatok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 720 640 214

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 239 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347862 54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 608 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 3 070 000 000
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
4 Hadisírgondozás támogatása

360651 1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása 1 375 530 214
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

351706 9 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 300 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 5 720 640 214 5 720 640 214
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító



3984 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 40. szám
 

2. melléklet az 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

Feje- Al- Jog- Jog- Feje- Al- Jog- Jog-
zet cím cím- cím zet cím cím- cím

cso- cso-
port port

000989 XV. 17 0 0 0 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala X. 2 0 0 0

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Cím Cím
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A miniszterelnök 24/2017. (III. 20.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási 
Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény 
módosított szövegének létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a  Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási 

Területének Kormánya között a  kettős adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról 
a  jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) 
módosított szövegének létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény módosított szövegének létrehozásához szükséges 
meghatalmazási okiratokat adja ki;

 5. felhívom a  nemzetgazdasági minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, 
hogy az Egyezmény módosított szövegének létrehozását követően az Egyezmény módosított szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	A Kormány 62/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
	a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 63/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
	a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési ren
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	az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
	a Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

	A Kormány 1140/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a fiatalok pályaorientációját elősegítő tevékenységek támogatásáról

	A Kormány 1141/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozásról

	A Kormány 1142/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról

	A Kormány 1143/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról szóló 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1144/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság működéséhez kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges 2017. évi költségvetési forrás biztosításáról

	A Kormány 1145/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1146/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. „Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztés” prioritása keretében további kiemelt fejlesztések nevesítésével kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1147/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú („A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál” című) kiemelt projekt megvalósításához szüks

	A Kormány 1148/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1149/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a „Gubacsi vasúti híd átépítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1150/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

	A Kormány 1152/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. „CrossBorder Rail” projektének támogatása érdekében történő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásáról

	A Kormány 1153/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről

	A Kormány 1154/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a tatabányai közösségi közlekedés színvonalának és hatékonyságának javításáról

	A Kormány 1155/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

	A Kormány 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

	A miniszterelnök 24/2017. (III. 20.) ME határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 1
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