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III. Kormányrendeletek

A Kormány 359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről

A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § (1)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6. §, a 7. § és a 10. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2018. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § 
(5) bekezdése alapján 0,8 százalékkal kell emelni
 1. azt az öregségi nyugdíjat,
 2. azt az özvegyi nyugdíjat,
 3. azt a szülői nyugdíjat,
 4. azt az árvaellátást,
 5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. azt a korhatár előtti ellátást,
 9. azt a szolgálati járandóságot,
10. azt az átmeneti bányászjáradékot,
11. azt a táncművészeti életjáradékot,
12. azt a rokkantsági ellátást,
13. azt a rehabilitációs ellátást,
14. azt a baleseti járadékot,
15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
16. azt a fogyatékossági támogatást,
17. azt a vakok személyi járadékát,
18. azt a  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján 

folyósított ellátást,
19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
22. azt a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, 
és

23. azokat az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel 
összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet 
elrendeli, és

amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről szóló 312/2017. 
(X. 31.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés 1., 6–20. vagy 23.  pontja szerinti saját jogú ellátást 2017. évi időponttól, az  (1)  bekezdés 
szerinti emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább vagy az  (1)  bekezdés szerinti 
emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a  korhatár 
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előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi  
CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, 
illetve megállapítani.

 (3) Ha a  rokkantsági ellátást, a  rehabilitációs ellátást, a  baleseti járadékot vagy a  bányászok egészségkárosodási 
járadékát 2017. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a  megállapított ellátást az  (1)  bekezdés szerinti mértékkel meg kell 
emelni.

 (4) Az  ellátások (2), illetve (3)  bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több, 
a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdés szerinti emelés az  ellátások időközi emelésének figyelembevételét előíró jogszabályi 
rendelkezések alkalmazása során 2017. január 1-jei hatályú emelésnek minősül.

2. § (1) 2018. január 1-jétől – az  arra jogosultak esetében az  1.  § (1)  bekezdése szerinti emelést követően – a  Tny. 62.  § 
(1) bekezdése alapján 3 százalékkal kell emelni a 2018. január 1-jét megelőző időponttól megállapított
a) az 1. § (1) bekezdés 1–23. pontja szerinti ellátásokat,
b) a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-a szerint emelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat és
c) házastársi pótlékot és házastárs után járó jövedelempótlékot.

 (2) A  hadigondozottak rendszeres pénzbeli ellátásainak emelését a  2018. január 1-jétől hatályos szabályok szerint 
számított ellátási összegekre kell végrehajtani.

 (3) Ha az  1.  § (1)  bekezdés 1., 6–20. vagy 23.  pontja szerinti saját jogú ellátást 2018. évi időponttól, az  (1)  bekezdés 
szerinti emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább vagy az  (1)  bekezdés szerinti 
emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a  korhatár 
előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi  
CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, 
illetve megállapítani.

 (4) Ha a  rokkantsági ellátást, a  rehabilitációs ellátást, a  baleseti járadékot vagy a  bányászok egészségkárosodási 
járadékát 2018. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a  megállapított ellátást az  (1)  bekezdés szerinti mértékkel meg kell 
emelni.

 (5) Az  ellátások (3), illetve (4)  bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több, 
a (3), illetve (4) bekezdés szerinti változás következett be.

3. § (1) Az  e  rendelet alapján emelendő, 2018. januárra járó ellátásokat a  jogosultak számára már emelt összegben kell 
folyósítani.

 (2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e  rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az  ellátásokat 
külön-külön kell emelni.

 (3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a  változás időpontjától kezdődően a  saját jogú és 
a  hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez  az ellátás 
a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

 (4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
 (5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet 

alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
 (6) Az  emelést a  2018. január havi ellátásoknak az  egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes 

nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés 
helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli 
összegére kell végrehajtani.
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4. §  A központi költségvetés megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 6–11. és 16–23.  pontja, 
valamint a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti ellátások, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék és 
a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

5. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. §  A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2018. január 1-jétől 36 365 forint.”

7. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) és dc) alpontjában a „186 250” szövegrész helyébe a „193 380” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „186 250” szövegrészek helyébe a „193 380” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében a „93 125” szövegrész helyébe a „96 690” szöveg
lép.

8. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2018. január 1-jétől havi 91 080 forint 
összeghatárig folyósítható együtt.”

9. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2017. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén 
az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 24 955 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 29 355 Ft,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 39 630 Ft.
(5) 2018. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 24 955 Ft,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 29 355 Ft,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 39 630 Ft,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az  a)  pont szerinti összegnek és a  jogosult havi jövedelmének 
a különbözete.”

10. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a következő 58. §-sal egészül ki:
„58. § A házastársi pótlékot és a házastárs után járó jövedelempótlékot 2018. január 1-jétől a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal 
megegyező mértékben emelni kell.”

11. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2017. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság esetén az Mmtv. 9. §-a és 12. §-a szerinti alapösszeg mértéke 98 890 Ft.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelete
az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), e), f ), h), i) és o) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról 
és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi 
CXII. törvény 11. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)–(5)  bekezdés alapján meghatározott naptári évi kereseteket, valamint – ha az  1988. január 1-je előtti 
keresetet is figyelembe kell venni – a  Tny. 22.  § (8)  bekezdése szerinti kereseteket a  2. számú melléklet szerinti 
valorizációs szorzószámok figyelembevételével kell növelni.”

2. §  A TnyR. a következő 72. §-sal egészül ki:
„72. § A Tny. 80. §-a alapján újra megállapított nyugellátás összegét az  időközi emelésekkel növelt összegben kell 
folyósítani.”

3. §  A TnyR. 79. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Központnak a jogerősen megállapított tartozást törölnie kell, ha)
„e) a fizetésre kötelezett személy meghalt, és az örökös a Magyar Állam.”

4. §  A TnyR.
a) 11. §-ában és 64/D. §-ában a „2018.” szövegrész helyébe a „2019.” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „e)–i)” szövegrész helyébe az „e)–k)” szöveg,
c) 15. § (3) bekezdés a) pontjában az „adóköteles jutalom és adóköteles év végi részesedés” szövegrész helyébe 

az  „adóköteles jutalom, jutalomrész, adóköteles év végi részesedés, adóköteles szabadságmegváltás és 
az  adott évben kifizetett, biztosítási időt nem keletkeztető, nyugdíjjárulék-alapot képező végkielégítés” 
szöveg,

d) 15.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „adóköteles jutalom (jutalomrész) és év végi részesedés” szövegrész 
helyébe az „adóköteles jutalom, jutalomrész, adóköteles év végi részesedés, adóköteles szabadságmegváltás 
és az  adott évben kifizetett, biztosítási időt nem keletkeztető, nyugdíjjárulék-alapot képező végkielégítés” 
szöveg,

e) 63/B. § (1) bekezdésében a „6. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „44/E. §-ának” szöveg,
f ) 80.  § (1)  bekezdésében a  „visszavonásáról és” szövegrész helyébe a  „visszavonásáról, illetve az  ellátás 

megszüntetéséről, összegének módosításáról, valamint” szöveg
lép.

2. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti 
bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási 
szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
3. § (4) bekezdés a) pontjában a „magántáncosként” szövegrész helyébe a „magántáncosként, táncos szólistaként” 
szöveg lép.
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3. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 
54. sorral egészül ki:

[A B C

1. A kereset, jövedelem megszerzésének éve

Járulékmérték     

%      

(magánnyugdíj-pénztári tagság  hiányában)

Járulékmérték     

%     

(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]

„54. 2018 25,5 25,5”

A Kormány 361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelete
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és az  1.  melléklet tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015.  évi CCXXII. törvény 105.  § (1)  bekezdés a), b), e), f ), i), k), m)  pontjában, (3)  bekezdés a), e), k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3.  melléklet I. rész 2.  pont 
2.4. alpontjában az „önkéntes tűzoltó egyesületek” szövegrész helyébe az „önkéntes tűzoltó egyesületek, önkéntes 
mentőszervezetek” szöveg lép.

2. Az önkormányzati ASP rendszerről 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: ASPR) 1. § 6. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. önkormányzati ASP rendszer: a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok, valamint gazdálkodási szakrendszer 
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esetében az önkormányzat által alapított költségvetési szerv feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton 
keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs 
rendszer;”

 (2) Az ASPR 2. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Kincstár a  3.  § (2)  bekezdésében foglalt szakrendszerek, a  keretrendszer és a  támogató rendszerek 
tekintetében a  csatlakozott önkormányzatok, valamint az  önkormányzat által alapított költségvetési szervek 
adatfeldolgozójaként
a) az  elektronikus ügyintézés biztosítása céljából elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény (a  továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti ügyfél (a  továbbiakban: ügyfél) személyes 
adatait az  E-ügyintézési tv. szerinti központi elektronikus ügyintézési szolgáltatástól vagy szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatástól (a továbbiakban együtt: SZEÜSZ) vagy annak közreműködésével átveszi, és 
a csatlakozott, az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére továbbítja,
b) a  csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére szóló küldeményeket az  ügyféltől vagy más 
elektronikus ügyintézést biztosító szervtől elektronikusan átveszi, és az önkormányzat részére továbbítja,
c) a  csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szervtől az  ügyfél vagy más elektronikus ügyintézést biztosító 
szerv részére küldött küldeményeket elektronikusan átveszi, és a címzettnek továbbítja.
(4) Az  önkormányzati ASP rendszer – rendszercsatlakozás esetén – a  csatlakozott önkormányzat vonatkozásában 
az  E-ügyintézési tv. 25.  § (3)  bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító 
információs rendszernek minősül.
(5) A 3. § (2) bekezdés szerinti szakrendszerek, a keretrendszer és a támogató rendszerek működtetéséhez szükséges 
SZEÜSZ-ök szolgáltatója a  SZEÜSZ-öket a  csatlakozott önkormányzatok részére a  Kincstár útján nyújtja. Ez  nem 
zárja ki azt, hogy az önkormányzat – ha az önkormányzati ASP rendszer által nem támogatott feladatok ellátásához 
ez szükséges – a SZEÜSZ-öket közvetlenül is igénybe vegye.”

 (3) Az ASPR 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereiben tárolt adatokat helyi önkormányzatonként, a gazdálkodási 
szakrendszer esetén önkormányzat által alapított költségvetési szervenként elkülönítve, az átjárhatóság kizárásával 
kell tárolni.
(3) Az  önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az  egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz 
csak az  adatgazda helyi önkormányzat, gazdálkodási szakrendszer esetén az  önkormányzat és az  általa alapított 
költségvetési szerv férjen hozzá.”

 (4) Az ASPR 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzati ASP rendszer alapinfrastruktúra – ideértve az alapinfrastruktúra üzemeltetésével összefüggő 
adatfeldolgozási feladatellátást is – üzemeltetője a NISZ Zrt.
(2) Az  önkormányzati ASP rendszer ügyféltámogatói feladatait, valamint az  egyes elemei, szakrendszerei 
alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait – ideértve az  alkalmazás üzemeltetésével összefüggő 
adatfeldolgozási feladatellátást is – a Kincstár és a központi szolgáltató, valamint a KINCSINFO Nonprofit Kft. látják el 
az 1. mellékletben meghatározottak szerint.”

 (5) Az ASPR a 8. §-t követően a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv csatlakozására vonatkozó különös szabályok
8/A. § (1) Az önkormányzat által alapított, gazdasági szervezettel
a) rendelkező költségvetési szerv (a  továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) csatlakozására e  § 
rendelkezéseit kell alkalmazni,
b) nem rendelkező költségvetési szerv feladatellátását az önkormányzati ASP rendszer a csatlakozott önkormányzat 
vagy a csatlakozott önkormányzati költségvetési szerv útján támogatja.
(2) Az  önkormányzati költségvetési szerv csatlakozása önkéntes azzal, hogy ahhoz az  alapító önkormányzat 
egyetértése is szükséges.
(3) Az  önkormányzati költségvetési szervnek – csatlakozását megelőzően – a  2.  melléklet szerinti 
minimumkövetelményeknek való megfelelést biztosítania kell.
(4) Csatlakozását megelőzően az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti önkormányzati költségvetési szerv szolgáltatási 
szerződést köt a Kincstárral. A szolgáltatási szerződés
a) alapján az  önkormányzati költségvetési szerv kizárólag a  3.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti szakrendszerhez 
csatlakozik,
b) aláírója a Kincstár képviselője és az önkormányzati költségvetési szerv vezetője mellett az alapító önkormányzat 
polgármestere,
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c) felmondási ideje három hónap, és csak a naptári év végével mondható fel.
(5) Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele az önkormányzati költségvetési szerv számára 
térítésmentes.”

3. §  Az ASPR 9.  § (5)  bekezdésében a  „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a  „helyi önkormányzat, vagy 
az önkormányzati költségvetési szerv” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti az ASPR 15. § (2) és (3) bekezdése.

3. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  23/A. alcím hatálya az  E-ügyintézési tv. szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és 
a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtóira és azok E-ügyintézési tv. 42/A. § szerinti igénybevevőire, 
valamint az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletre terjed ki.”

 (2) Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) Ha az  ügyfél úgy kíván az  általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (a  továbbiakban: e-Papír 
szolgáltatás) útján kérelmet, iratot, egyéb beadványt (a továbbiakban együtt: beadvány) benyújtani, hogy
a) az adott beadvány esetében jogszabály alapján az elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség,
b) az elektronikus benyújtásra jogszabály további formai követelményeket állapít meg, vagy
c) az ügyre vonatkozóan az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a 115. vagy a 116. § szerinti szolgáltatás szerinti 
elektronikus űrlapot rendszeresít,
– ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a  beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni, és az  elektronikus 
ügyintézést biztosító szerv erről, valamint az irat benyújtásának lehetséges módjairól az ügyfelet a kapcsolattartásra 
szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja.
(2) Ha az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv az  általa elfogadott elektronikus űrlapokat szabályszerűen 
módosította, és az ügyfél korábbi, már nem alkalmazható elektronikus űrlapot használ, az így megküldött iratot be 
nem nyújtottnak kell tekinteni. Erről az ügyfelet automatikus hibaüzenettel értesíteni kell.
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltaktól eltérően benyújtottnak kell tekinteni a beadványt, ha az ügyfél 
az  E-ügyintézési tv. 9.  § (4)  bekezdésében foglalt okokból a  beadványát csak e-Papír szolgáltatás útján tudja 
elektronikusan benyújtani.
(4) Az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv az  elektronikus kapcsolattartást általa rendszeresített interaktív 
alkalmazás útján is biztosíthatja, amelyet úgy kell kialakítani, hogy annak alkalmazásával
a) maradéktalanul megtehetőek legyenek azok a  nyilatkozatok, amelyek megtételére jogszabály alapján 
a formanyomtatvány vagy az elektronikus űrlap szolgál,
b) valamennyi nyilatkozat esetében ellenőrizhető és utólag igazolható legyen, hogy azokat az ügyfél tette meg.”

 (3) Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  kézbesítendő irat tekintetében használt hivatalos elérhetőségre történő kézbesítés során derül ki, hogy 
a megadott vagy a nyilvántartásban szereplő hivatalos elérhetőség hibás, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító 
szerv értesíti a  rendelkezési nyilvántartást vezető szervet a  hibás elérhetőség tényéről, és gazdálkodó szervezet 
esetében az E-ügyintézési tv. 13. § (8) bekezdése, egyéb esetben az E-ügyintézési törvény 15. § (3) bekezdése szerint 
jár el.”

 (4) Az R. 51. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében az országos telefonos ügyfélszolgálat az ügyeket a tájékoztatójában 
a  honlapján közzéteszi. A  44.  § (2)  bekezdése alapján, a  47.  § (1)  bekezdése szerinti megállapodásban rögzíteni 
kell azt, hogy az  országos telefonos ügyfélszolgálat hatósági ügyekben milyen tevékenységeket végezhet és 
milyen hatósági döntéseket hozhat (a  továbbiakban együtt: hatósági feladatok), ezt a  tájékoztatóban az  országos 
telefonos ügyfélszolgálat közzéteszi. Az  országos telefonos ügyfélszolgálat a  megállapodásban rögzített hatósági 
feladatok intézésére jogosult. Hatósági ügynek nem minősülő ügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
képviselőjének kell tekinteni.
(4) Ha az  országos telefonos ügyfélszolgálat hatósági ügyben jár el, a  döntéseivel szemben az  ügyben eljáró 
hatóságra irányadó szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.”
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 (5) Az R. a következő 23/A. alcímmel egészül ki:
„23/A. Szabályozott, illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások elektronikus ügyintézést 
nem biztosító szerv általi igénybevétele
68/A.  § (1) Az  elektronikus ügyintézést biztosítónak nem minősülő gazdálkodó szervezet (a  továbbiakban: piaci 
szereplő) a SZEÜSZ-t, valamint KEÜSZ-t – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  2.  melléklet szerint 
megállapított díj megfizetése ellenében veheti igénybe. A  piaci szereplő és az  adott SZEÜSZ, illetve KEÜSZ 
nyújtására a SZEÜSZ vagy KEÜSZ szolgáltató szerződést köt. A piaci szereplőt az igénybevétel során az adott SZEÜSZ 
és KEÜSZ felhasználása tekintetében elektronikus ügyintézést biztosító szervnek kell tekinteni.
(2) Az EFER tranzakciós díjak és a Magyar Államkincstár által alkalmazott, átutalási műveletekhez kapcsolódó díjak, 
valamint az  dokumentumtárolási szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás kapacitásdíja kivételével nem 
köteles díj fizetésére a piaci szereplő, ha
a) állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy
b) ha jogszabályban meghatározott, kizárólag központi költségvetési forrásból fedezett vagy központi költségvetési 
forrásból 100%-ig támogatott állami közfeladatának elősegítése érdekében veszi igénybe a  SZEÜSZ-t, valamint 
a KEÜSZ-t.
(3) Piaci szereplő nem vehet igénybe a kormányzati hitelesítésszolgáltató által nyújtott bizalmi szolgáltatást.
(4) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 
szóló Korm. rendeletben SZEÜSZ vagy KEÜSZ nyújtására kijelölt szolgáltató (a  továbbiakban: a  Kormány 
rendeletében kijelölt szolgáltató) esetében a szerződés megkötésének, ha a tervezett igénybevétel
a) veszélyezteti más igénybevevők vagy az érintett szolgáltatók információbiztonságát,
b) veszélyezteti az  elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére nyújtott szolgáltatások megfelelő színvonalú 
biztosítását,
c) biztosítása aránytalan nehézséggel vagy költséggel járna,
d) során a SZEÜSZ-t vagy KEÜSZ-t igénybevevő információs rendszer vagy szolgáltatás közrendbe vagy jóerkölcsbe 
ütközik,
e) során a piaci szereplő az előírt technikai feltételeknek nem felel meg, vagy
f ) során az érintett információs rendszer jogszabályban foglalt egyéb feltételnek nem felel meg.
(5) A  Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató a  SZEÜSZ vagy KEÜSZ igénybevételére vonatkozó szerződést 
felmondhatja
a) a (4) bekezdés szerinti okból, vagy
b) ha az igénybevevő nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit.
68/B. § (1) A KEÜSZ vagy SZEÜSZ szolgáltató az  igénybevételt megelőzően legalább 30 nappal köteles előzetesen 
tájékoztatni a felügyeletet a SZEÜSZ, illetve KEÜSZ piaci szereplő általi igénybevételéről.
(2) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató esetében a 68/A. § (1) bekezdés szerinti szerződés megkötéséhez, 
valamint a szerződés felmondásához
a) ha az állam minősített többséggel rendelkezik a szolgáltató felett, a tulajdonosi jogokat gyakorló,
b) a költségvetési szerv tekintetében a felügyeletet gyakorló
miniszter jóváhagyása szükséges. A miniszter a döntését nem köteles indokolni.
(3) A  SZEÜSZ, valamint a  KEÜSZ piaci szereplő általi igénybevétele esetében a  felügyelet az  E-ügyintézési tv. 
46–48. §-ában és e rendeletben foglalt rendelkezések szerint jár el.”

 (6) Az R. 134. § (8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az összerendelési nyilvántartás SZEÜSZ szolgáltatója attribútum szolgáltatási ügynöki szolgáltatásként 
a  (7)  bekezdésben meghatározott szolgáltatáson túl az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére az  alábbi 
szolgáltatásokat nyújthatja:]
„c) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által jogszerűen kezelt, természetes személyre vonatkozó titkosított 
kapcsolati kód alapján az  ügyintézési rendelkezését leíró attribútumok szolgáltatása, az  érintett nyilvántartást 
kezelő szerv bevonásával.”

 (7) Az R. 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont l) alpontja szerinti, az elektronikus ügyintézést vállaló szerv (a továbbiakban: 
vállaló szerv) nyilvántartásba vétel céljából a  következő adatokat köteles bejelenteni a  felügyeletnek a  felügyelet 
által rendszeresített űrlapon:
a) nevét, székhelyét, hivatalos elektronikus elérhetőségét;
b) kapcsolattartójának nevét és elektronikus elérhetőségét, ha a kapcsolattartó az adatai kezeléséhez hozzájárult;
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c) azon ügyfajtákat, amelyekben az  elektronikus ügyintézés lehetőségét az  E-ügyintézési tv. és végrehajtási 
rendeleteinek szabályai szerint biztosítja;
d) az általa nyújtott elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások megnevezését;
e) az igénybe venni kívánt SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatások megnevezését, valamint
f ) az elektronikus ügyintézés biztosításának tervezett kezdő időpontját.”

 (8) Az R. 137. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  vállaló szerv a  vállalt ügy felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően 30 napon belül köteles 
a  vállaláshoz szükséges SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatásokhoz csatlakozni, és e  csatlakozás tényét haladéktalanul 
bejelenteni a felügyelet részére.”

 (9) Az R. 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„150.  § Az  alábbi nyilvántartások és adatbázisok adatai tekintetében – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – 
a  nyilvántartást vagy adatbázist vezető együttműködő szerv, ennek hiányában a  nyilvántartást vagy adatbázist 
működtető együttműködő szerv a KKSZB KEÜSZ útján köteles automatikus információátadási szolgáltatást nyújtani, 
vagy azt központi szolgáltatásként a  KKSZB KEÜSZ szolgáltatójától igénybe venni, amelynek keretében biztosítja 
az  alábbi nyilvántartásokban vagy adatbázisokban szereplő adatok automatikus információátadás útján történő 
átadásának lehetőségét:
1. a központi címregiszter;
2. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása;
3. az ingatlan-nyilvántartás;
4. a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis;
5. az állami foglalkoztatási szerv feladatainak ellátásához szükséges adatbázis;
6. az egységes szociális nyilvántartás;
7. az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás;
8. a földhasználati nyilvántartás;
9. a közepes és kis méretarányú állami topográfiai térképek;
10. a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás;
11. az egészségbiztosítási nyilvántartás;
12. a központi útiokmány-nyilvántartás;
13. a közúti közlekedési nyilvántartás;
14. a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosainak nyilvántartása;
15. a kulturális örökségvédelmi nyilvántartás;
16. a cégnyilvántartás;
17. civil szervezetek nyilvántartása;
18. a központi idegenrendészeti nyilvántartás;
19. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kezelt nyilvántartási rendszerek;
20. a kötvénynyilvántartás;
21. az egyéni vállalkozók nyilvántartása;
22. az egységes örökbefogadási nyilvántartás;
23. a természetes személyek közhiteles országos adósságrendezési nyilvántartása;
24. a  földművesekről, a  mezőgazdasági termelőszervezetekről és a  mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 
nyilvántartás;
25. hitelbiztosítéki nyilvántartás;
26. gondnokoltak nyilvántartása;
27. elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartása.”

 (10) Az R. 35. alcíme a következő 150/A. §-sal egészül ki:
„150/A. § (1) Ha jogszabály a 150. §-ban megjelölt adatbázis vagy nyilvántartás tekintetében önálló adatfeldolgozót 
jelöl ki, az  adatfeldolgozó feladata, hogy biztosítsa a  150.  § szerint a  KKSZB KEÜSZ útján az  automatikus 
információátadás technikai lehetőségét, vagy annak lehetőségét, hogy azt központi szolgáltatásként 
az adatfeldolgozó a KKSZB KEÜSZ szolgáltatójától igénybe vegye.
(2) Ha a  150.  §-ban megjelölt adatbázist vagy nyilvántartást több szerv vezeti, a  nyilvántartás vagy adatbázis 
működtetéséért felelős szerv a  szakmai irányítást ellátó szerv egyetértésével csatlakozik a  KKSZB KEÜSZ 
szolgáltatáshoz.
(3) Nem kell a KKSZB KEÜSZ-t igénybe venni az E-ügyintézési tv. 51. § (2) bekezdésében foglalt esetekben.”
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 (11) Az R. 155. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) 2018. december 31-ig a 150. §-ban megjelölt együttműködő szervtől más együttműködő szerv az automatikus 
információátadást a KKSZB KEÜSZ-ön kívül 2018. január 1-jét megelőzően kiépített más információátadási csatornán 
is igénybe veheti, ha a  csatorna megfelel a  biztonságos elektronikus kapcsolattartás feltételének vagy a  14.  § 
(2) bekezdésének.
(2a) Az együttműködő szerv a 150. §-ban megjelölt feladatát 2019. január 1-jétől köteles ellátni.”

 (12) Az R. 155. §-a a következő (11a) és (11b) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A  (11)  bekezdés szerinti integráció hiányában 2018. január 31-ig a  folyamatban lévő, 2018. január 1-jét 
megelőzően indult olyan ügyekben, ahol a  perkapu használatára 2017. december 31-ig lehetőség volt, a  polgári 
peres eljárások során a  gazdálkodó szervezet vagy jogi képviselő által használt perkaput a  gazdálkodó szervezet 
vagy jogi képviselő hivatalos elérhetőségének kell tekinteni, amelyre a bíróság a küldeményeit kézbesíti. A perkapu 
használatára a SZEÜSZ r. 2016. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
(11b) A  (11)  bekezdés szerinti integráció hiányában a  perkapu szolgáltatás szolgáltatója 2018. február 28-ig 
biztosítja, hogy a perkapu felhasználók az üzeneteikhez hozzáférjenek.”

 (13) Az R. 155. §-a a következő (20) és (21) bekezdéssel egészül ki:
„(20) Az az ügyfél, aki KÜNY-regisztrációval nem rendelkezik, az ügyfélkapu elektronikus azonosítási szolgáltatását 
és az  ahhoz kapcsolódó tárhelyet 2018. június 30-ig használhatja. Az  érintett személyeket erről az  ügyfélkapu 
elektronikus azonosítási szolgáltatás szolgáltatója első alkalommal 2018. január 31-ig, második alkalommal 
2018. május 1. és 2018. május 31. között tájékoztatja.
(21) Az egyéni vállalkozó eltérő rendelkezése hiányában az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 2017. december 31-én 
szereplő egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége az  a  KÜNY-tárhely, amellyel az  egyéni vállalkozók nyilvántartását 
vezető szervvel 2017. december 31-ig a  kapcsolatot tartotta. A  KÜNY-t vezető szerv az  egyéni vállalkozó nevében 
a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója közreműködésével a tárhely azonosításához 
szükséges adatokat a rendelkezési nyilvántartás és az egyéni vállalkozók nyilvántartása részére, mint az egyéni vállalkozó 
hivatalos elérhetőségét átadja.”

 (14) Az R. 38. alcíme a következő 155/A. és 155/B. §-sal egészül ki:
„155/A. § (1) E rendeletnek az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelettel megállapított 23/A. alcímében foglaltakat 2018. július 1-jéig az e §-ban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltatótól igénybe venni kívánt SZEÜSZ vagy KEÜSZ esetén a szerződéskötést 
a piaci szereplő 2018. február 15-éig kezdeményezheti, e határidő elmulasztása esetén 2018. július 1-jét megelőzően 
a piaci szereplő nem köthet szerződést SZEÜSZ vagy KEÜSZ igénybevételére.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti kezdeményezésben a  piaci szereplő megjelöli a  SZEÜSZ vagy KEÜSZ használatára 
vonatkozó, tervezett napi kapacitásigényét.
(4) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató – ha a szerződéskötésnek nincs akadálya, azt a tulajdonosi jogokat 
vagy felügyeletet gyakorló miniszter jóváhagyta, és a kapacitás rendelkezésre áll – a szerződést 2018. június 30-ig 
köti meg.
155/B. § Ha jogszabály alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő szerv feladata ellátására 
a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatást vesz igénybe, 2018. június 30-ig a 23/A. alcímben 
foglalt rendelkezések alkalmazása nélkül díjmentesen jogosult a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási 
szolgáltatás, valamint hivatali tárhely szolgáltatás igénybevételére.”

 (15) Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

6. §  Az R.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „(2)  bekezdésben megjelölt” szövegrész helyébe a „(2) és (3)  bekezdésben foglalt” 

szöveg,
b) 38. § (1) bekezdésében az „által intézhető” szövegrész helyébe az „által kérelemre intézhető” szöveg,
c) 40.  § 1.  pontjában az  „a Kormányzati Ügyfélvonalhoz” szövegrész helyébe az  „az országos telefonos 

ügyfélszolgálathoz” szöveg,
d) 45.  § (1)  bekezdésében az  „a telefonos” szövegrész helyébe az  „az országos telefonos ügyfélszolgálat 

telefonos” szöveg,
e) 47. § (1) bekezdésében az „a szerv működtetője” szövegrész helyébe az „az országos telefonos ügyfélszolgálat 

működtetője” szöveg,
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f ) 76.  §-ában a „napot” szövegrész helyébe a „munkanapot” szöveg, a „nap” szövegrész helyébe a „munkanap” 
szöveg,

g) 84.  § (5)  bekezdésében a „napon” szövegrész helyébe a „munkanapon” szöveg, a „nap” szövegrész helyébe 
a „munkanap” szöveg,

h) 88. § (3) bekezdés b) pontjában a „napos” szövegrész helyébe a „munkanapos” szöveg,
i) 89. § (3) bekezdésében a „tartja nyilván” szövegrész helyébe a „regisztrálja” szöveg,
j) 89. § (6) bekezdésében a „bekezdés” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg,
k) 92. § (1) bekezdés d) pontjában a „hivatalos” szövegrész helyébe a „hivatalos elektronikus” szöveg,
l) 127.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az  „azonosítót” szövegrész helyébe a  „leíró adatokat (a  továbbiakban: 

attribútum)” szöveg,
m) 134. § (1) és (8) bekezdésében a „SZEÜSZ” szövegrész helyébe a „KEÜSZ” szöveg,
n) 134. § (8) bekezdés a) pontjában a „jogosult személy” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg,
o) 134.  § (9)  bekezdés b)  pontjában az  „adatainak (a  továbbiakban: attribútum)” szövegrész helyébe 

az „attribútumainak” szöveg,
p) 134/B. § (1) bekezdésében az „a jogszabályban megjelölt” szövegrész heléyébe az „egyes” szöveg,
q) 138. § (7) bekezdésében az „a szolgáltatás nyújtásának megszüntetését” szövegrész helyébe az „a szolgáltatás 

nyújtásának megszűnését” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az R.
a) 73. § (1) bekezdés d) pontjában a „(tértivevény)” szövegrész,
b) 89. § (6) bekezdésében az „a) vagy b) pontja” szövegrész,
c) 137. § (2) és (3) bekezdése,
d) 139. §-a.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § (1)–(12) bekezdése, az 5. § (14) és (15) bekezdése, valamint a 6. és a 7. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A piaci szereplő részére biztosított SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatásért fizetendő díj megállapításának 
szabályai

 1. A Szolgáltató – a 2. pontban megjelöltek kivételével – a szolgáltatásaiért havonta fizetendő díjat (a továbbiakban: 
havi díj) havi alapdíj (a továbbiakban: havi alapdíj) és a szolgáltatás darabja vagy a szolgáltató által meghatározott 
adatforgalmi mennyiségi egység igénybevételének havi tételszáma alapján határozza meg (a  továbbiakban: 
egységdíj), a szolgáltatások egységdíja, valamint a szolgáltatások havi tételszáma szorzatának és a havi alapdíjnak 
az összegeként.

 2. A  Kormány által kijelölt szolgáltató tranzakciós díjat – melyben jogszabályban biztosított észszerű nyereséget is 
megállapít – számol fel az adott szolgáltatás igénybevételi tranzakció száma és a tranzakció egységdíjának szorzata 
alapján.”
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A Kormány 362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelete
a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában,
a 3. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 21.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A szakkollégiumi rendszeren belül kiemelten a roma fiatalok tehetségének támogatását szolgálja a roma 
szakkollégiummá minősített szakkollégium. A  roma szakkollégiumi minősítés a  minősítésnek az  Oktatási Hivatal 
általi nyilvántartásba vételétől számított három évre szól.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott minősítéshez be kell szerezni
a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához,
b) a Roma Szakkollégiumi Tanács szakmai véleményét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti minősítés során vizsgálni szükséges különösen a szakkollégium által a hallgatók részére 
nyújtott szolgáltatásokat, a  hátrányos helyzetű, illetve roma nemzetiségű hallgatók, valamint a  bentlakásos 
hallgatók minősítési követelményekben meghatározott arányát.”

2. §  Az R. a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § (1) A  2017. december 31. napján roma szakkollégiumként működő szakkollégiumok – ha e  rendeletnek 
a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelettel módosított 21.  §-a alapján roma szakkollégiumi minősítésük Oktatási 
Hivatal általi nyilvántartásba vételére nem kerül sor – 2018. december 1-jétől szakkollégiumként működnek tovább.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti az  emberi erőforrás fejlesztési operatív program keretében európai uniós forrásból 
támogatásban részesülő szakkollégiumok jogosultak a  2018. április 1-je előtti roma szakkollégiumi minősítésükre 
tekintettel kapott európai uniós források 2018. és 2019. évi felhasználására.
(3) A  szakkollégium adatainak az  (1)  bekezdés szerinti változását 15 napon belül köteles bejelenteni az  Oktatási 
Hivatalnak.”

3. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A 14. § szerint nyilvántartásba vett szakkollégium roma szakkollégiumi minősítéséhez kérelmet nyújt be 
a Hivatalhoz.
(2) A  roma szakkollégiumi minősítés nyilvántartásba vételhez – az  eljárás megindításához szükséges miniszteri 
hozzájárulás mellett – a Roma Szakkollégiumi Tanács (a továbbiakban: RSZT) három hónapnál nem régebbi szakmai 
véleményét kell mellékelni.
(3) A  már működő szakkollégiumok roma szakkollégiummá minősítő eljárásához kapcsolódó kérelmek értékelési 
szempontjainak, minősítési követelményeinek a  társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium ajánlásai alapján az RSZT által kidolgozott szempontrendszere a Hivatal és a társadalmi felzárkózásért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre kerül.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 363/2017. (XI. 30.) Korm. rendelete
a SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság 
„felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a csődeljárásáról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.  törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  Kormány a  SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság 
„felszámolás alatt” (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszám: 01-14-000262) gazdasági 
társaságot a csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.  törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 65. §-a 
alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. §  A  Kormány – figyelemmel a  Cstv. 65.  §-ára – megállapítja, hogy a  SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, 
Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság „felszámolás alatt” mint stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelete
a Budapest XIII. kerület, Váci út 160–168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén 
megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjaiban,
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 a  Budapest XIII. kerület 
közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint 25930 és 25935/2 helyrajzi szám alatti 
ingatlanokon megvalósuló és a  25714/44, 25935/1, 25934, 25928, 25899, 25898, 25897, 25714/42, 25900/2, 
25667/6, 25881/2, 26123/2, 25936, 25908/1, 25932/2, 25941, 25938, 25947, 25942, 25910/5 és 25882 helyrajzi 
számú ingatlanokat is érintő, iroda- és szolgáltató központ fejlesztéséről és a  hozzá kapcsolódó infrastrukturális 
beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági 
ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1) Az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az  előzetes vizsgálati eljárás, 
a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a  természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (2) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
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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.

 (3) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha 
jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása 
kivételével – nyolc nap.

 (4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést legfeljebb tíz napon 
belül el kell bírálni.

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

3. §  A Kormány az  1.  § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként 
a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) központi építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt be kell szerezni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 2. természetvédelmi hatósági eljárások,
 3. általános építésügyi hatósági eljárások,
 4. területrendezési hatósági eljárások,
 5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
 8. rendészeti hatósági eljárások,
 9. útügyi hatósági eljárások,
10. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások, műszaki biztonsági engedélyezési 

eljárások,
11. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
12. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
16. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
17. földmérési hatósági eljárások,
18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
19. földvédelmi hatósági eljárások,
20. erdővédelmi hatósági eljárások,
21. közegészségügyi hatósági eljárások,
22. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
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23. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,
24. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
25. azok az 1–24. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
26. az 1–25.  pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására vonatkozó hatósági 

eljárások.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 33/2017. (XI. 30.) MNB rendelete
a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290.  § (6)  bekezdésében és a  befektetési 
vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló  
2007. évi CXXXVIII. törvény 180.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi  
CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. 
(X. 11.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(Az intézmény a kitettségek minősítésével összefüggésben belső szabályzatban rögzíti:)
„j) az 5. § d) pont da) alpontja alkalmazása tekintetében az óvatosság elve alapján történő értékvesztés elszámolás 
intézményen belüli gyakorlatát és annak a kitettségek minősítésével való összefüggéseit.”

 (2) A Rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az intézmény nem teljesítő kitettségként kezeli)
„d) azon kitettséget, amellyel kapcsolatban az  alkalmazott számviteli szabályozás szerint értékvesztés került 
elszámolásra, kivéve
da) a magyar számviteli szabályozást alkalmazó intézmény által képzett azon értékvesztést, amelynek elszámolására 
az óvatosság elve alapján, és nem a megnövekedett kockázatra tekintettel került sor, valamint
db) a  nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat alkalmazó intézmény által az  IFRS 9 nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standard A. függeléke szerinti értékvesztett pénzügyi eszköznek nem minősülő kitettség tekintetében 
elszámolt értékvesztést.”

 (3) A Rendelet 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben fennáll annak a  kockázata, hogy az  ügyfél (a  garantált fél) a  pénzügyi garanciát lehívja, 
az  intézmény a  mérlegen kívüli kitettségként kimutatott garanciavállalást is nem teljesítő kitettségként kezeli, 
ideértve különösen azt az  esetet, amikor az  a  kitettség, amellyel összefüggésben a  garanciát nyújtották, megfelel 
az (1) bekezdésben foglalt valamely feltételnek.
(5) Az  intézmény nem teljesítő kitettségként kezeli a  2.  § c)  pontja szerinti, a  (4)  bekezdés hatálya alá nem 
tartozó mérlegen kívüli kötelezettséget, ha annak lehívása vagy egyéb felhasználása olyan kitettséghez vezetne, 
amely esetében fennáll annak kockázata, hogy a  biztosíték érvényesítése nélkül az  nem kerül teljes egészében 
visszafizetésre.”

2. §  A Rendelet
a) 10. § a) pontjában a „szerződés” szövegrész helyébe a „szerződés a módosítást megelőzően” szöveg,
b) 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „időpontjától” szövegrész helyébe az „és a  kitettség nem teljesítőként 

történő besorolásának időpontja közül a későbbitől számítva” szöveg 
lép.

3. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 15/2017. (XI. 30.) IM rendelete
az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes igazolványáról

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  nyilvántartó területi ügyvédi kamara (a  továbbiakban: területi kamara) az  ügyvédi tevékenység gyakorlására 
jogosult természetes személy arcképes igazolványát (a továbbiakban: igazolvány) biztonsági okmányként adja ki.

 (2) Az  igazolvány az  ügyvédi tevékenység folytatására való jogosultságot igazolja, és egyéb, a  személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.

2. § (1) Az igazolvány tartalmazza
a) az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult

aa) családi és utónevét, valamint doktori címét,
ab) kamarai nevét, ha az az aa) pont szerinti névtől eltér,
ac) anyja születési családi és utónevét,
ad) születési helyét és idejét,
ae) arcképét,
af ) ügyvédi kamarai azonosító számát;

b) az  ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, kamarai jogtanácsos, európai közösségi jogász, alkalmazott európai 
közösségi jogász, külföldi jogi tanácsadó, ügyvédjelölt vagy jogi előadó kamarai működési forma 
megjelölését;

c) a területi kamara megjelölését;
d) az igazolvány okmányazonosítóját.

 (2) Az igazolvány az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl tartalmazza
a) ügyvéd vagy európai közösségi jogász esetében

aa) az egyéni ügyvéd vagy egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász megjelölést vagy
ab) annak az ügyvédi irodának a nevét, amelynek a tagjaként az ügyvédi tevékenységet folytatja;

b) alkalmazott ügyvéd, alkalmazott európai közösségi jogász és ügyvédjelölt esetében az  alkalmazó ügyvéd 
vagy ügyvédi iroda nevét;

c) külföldi jogi tanácsadó esetében az együttműködő magyar ügyvéd vagy ügyvédi iroda megjelölését.
 (3) Az igazolványon az „ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGET GYAKORLÓ IGAZOLVÁNYA” megnevezést kell feltüntetni.

3. § (1) Az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult köteles
a) az igazolványt megőrizni és tevékenysége gyakorlása során magánál tartani,
b) a  területi kamarának haladéktalanul, de legkésőbb a  tudomásszerzéstől számított három munkanapon 

belül az  igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését, az  igazolvány 
adataiban bekövetkezett változást bejelenteni, illetve a  megrongálódott, az  elveszett vagy eltulajdonított, 
de később előkerült igazolványt átadni, és ezzel egyidejűleg – ha annak feltételei fennállnak – új igazolványt 
kérni,

c) a visszavont igazolványt a területi kamarának haladéktalanul átadni.
 (2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

4. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara
a) ellátja a  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben a  biztonsági okmány 

kibocsátója részére előírt feladatokat,
b) nyilvántartást vezet a kiállított és a visszavont igazolványokról.
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 (2) A területi kamara
a) a  kiállított igazolványt – a  személyazonosság és az  átvétel igazolása mellett – az  ügyvédi tevékenység 

gyakorlására jogosult részére átadja;
b) nyilvántartást vezet az átadott és az átvett igazolványokról;
c) az igazolványt az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott esteken túl visszavonja, ha

ca) az igazolvány a 2. § (1) bekezdésében megjelölt adataiban változás következik be,
cb) az  igazolvány a  2.  § (2)  bekezdésében megjelölt adataiban bekövetkezett változás bejegyzésére 

alkalmatlanná vált,
cc) az igazolvány megrongálódott,
cd) az igazolvány elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült;

d) új igazolvány kiállításáról gondoskodik, ha az igazolvány visszavonására a ca)–cd) alpontban foglaltak miatt 
került sor;

e) intézkedik a visszavont igazolvány okmányazonosítójának és a visszavonás okának a Magyar Ügyvédi Kamara 
és a területi kamara honlapján történő közzététele érdekében;

f ) a visszavont, valamint az előkerült igazolványt átveszi, és gondoskodik annak megsemmisítéséről;
g) az  ügyvédi tevékenység szüneteltetése vagy felfüggesztése esetén az  igazolványt átveszi, és gondoskodik 

annak megőrzéséről.
 (3) Az igazolványt kibocsátó az okmányok előállításához szükséges adatokat és arcképet elektronikus úton is közölheti 

az  okmány előállítójával. Az  okmány előállítása az  információk elektronikus úton történő közlése miatt nem 
tagadható meg.

5. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Az  ügyvédek, az  alkalmazott ügyvédek, az  ügyvédjelöltek, a  külföldi jogi tanácsadók és az  európai közösségi 
jogászok igazolványáról szóló 13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet alapján kiadott igazolványok visszavonásukig 
használhatóak.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolványokra az 1. §-t és a 3. §-t alkalmazni kell azzal, hogy visszavonásukra az ügyvédek, 
az  alkalmazott ügyvédek, az  ügyvédjelöltek, a  külföldi jogi tanácsadók és az  európai közösségi jogászok 
igazolványáról szóló 13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet 2017. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. §  Hatályát veszti az  ügyvédek, az  alkalmazott ügyvédek, az  ügyvédjelöltek, a  külföldi jogi tanácsadók és az  európai 
közösségi jogászok igazolványáról szóló 13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 454/2017. (XI. 30.) KE határozata
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja 
és 81. §-a alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy dr. Lukács János György rendőr vezérőrnagy 
hivatásos szolgálati viszonya 2017. november 30-ai hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével megszűnik.

Budapest, 2017. november 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. november 17.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05244-2/2017.

A Kormány 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

A Kormány a roma szakkollégiumi hálózat megerősítése, a roma értelmiségi réteg fejlődésének elősegítése céljából a következő 
határozatot hozza:
 1.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 

2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése szerinti javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületként létrehozza 
a Roma Szakkollégiumi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

 2.  A Tanács feladatai:
a) véleményezi a  roma szakkollégiumokat érintő jogszabályok tervezetét, javaslatokat fogalmaz meg a  roma 

szakkollégiumokat érintő jogszabályok megalkotására,
b) ajánlásokat tesz a  roma szakkollégiumokkal kapcsolatos szakmai anyagok, módszertani útmutatók, 

kiadványok, szakmai segédanyagok kidolgozására,
c) a  roma szakkollégiummá minősítés előtt áttekinti és véleményezi a  már működő szakkollégiumok által 

benyújtott roma szakkollégiummá minősítési kérelmeket,
d) közreműködik a roma szakkollégiumi hálózat kialakításában, fejlesztésében,
e) részt vesz a már működő szakkollégiumok roma szakkollégiummá minősítő eljáráshoz kapcsolódó útmutatók 

és segédletek elkészítésében,
f ) részt vesz a már működő szakkollégiumok roma szakkollégiummá minősítő eljárásához kapcsolódó kérelmek 

értékelési szempontjainak, minősítési követelményeinek a  társadalmi felzárkózásért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium ajánlásai alapján történő kidolgozásában,

g) áttekinti a roma szakkollégiumok működését és javaslatokat fogalmaz meg azokat érintően,
h) véleményezi a roma szakkollégiumok részére nyújtandó támogatások elosztására vonatkozó koncepciót,
i) a  miniszter által vezetett minisztérium kérésére véleményezi a  roma szakkollégiumokat érintő 

megkereséseket.
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 3.  A Tanács 9 tagú testület, amelynek tagjai
a) a miniszter által vezetett minisztérium

aa) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,
ab) társadalmi felzárkózásért felelős területéről a miniszter által delegált 1 fő,
ac) felsőoktatásért felelős területéről a miniszter által delegált 1 fő,

b) a Magyar Rektori Konferencia által delegált 1 fő,
c) az Országos Roma Önkormányzata által delegált 1 fő,
d) a Roma Szakkollégiumok Egyesület által delegált 4 fő.

 4.  A Tanács tagjai megbízatása 3 éves határozott időre szól. A delegált tagokat a miniszter bízza meg.
 5.  A  Tanács elnöke a  társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár. Az  elnököt akadályoztatása esetén 

az ügyrendben meghatározott személy helyettesíti.
 6.  A delegált tagok megbízatása megszűnik

a) a tag
aa) írásban történő lemondását követően, illetve
ab) felmentésének a delegáló általi kezdeményezése esetén,

 a miniszternek a megbízás visszavonásáról szóló intézkedésével,
b) a tag halálával,
c) a delegáló jogutód nélküli megszűnésével,
d) a megbízatás idejének lejártával.
6.1.  A  lemondás közlése, illetve a  tag felmentésének kezdeményezése és a  megbízatás visszavonása közötti 

időszakban a  tagot nem terhelik a  tagsággal járó kötelezettségek, valamint nem gyakorolhatja a  tagsággal 
járó jogosultságokat.

6.2.  A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a delegáló testület, szervezet az eredeti 
tag megbízatásából hátralévő időtartamra új tagot delegál.

 7.  A Tanács szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. A Tanács ülését a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén 
az  ügyrendben meghatározott személy hívja össze. A  Tanács ülésének összehívását kezdeményezheti továbbá 
a miniszter, a Tanács tagjai és a Tanács titkára. A Tanács titkára a Tanács ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

 8.  A Tanács tagjait díjazás, tiszteletdíj nem illeti meg.
 9.  A Tanács munkáját titkárság segíti. A Tanács működési feltételeiről a miniszter gondoskodik. A Tanács működésének 

részletes szabályait a Tanács ügyrendjében állapítja meg. A Tanács ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.
 10.  A  Tanács ügyrendjét, ülésein hozott határozatait, szakmai állásfoglalásait, a  2.  pont f )  alpontja szerinti 

feladatkörében meghatározott értékelési szempontrendszert, minősítési követelményrendszert, valamint 
a Titkárság elérhetőségeit a miniszter által vezetett minisztérium és az Oktatási Hivatal honlapján közzé kell tenni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1883/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint 
a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő 

létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozattal megvalósítani tervezett 
Budapesti Nemzeti Kajak-kenu Sportakadémia létrehozására, Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia 
elnevezéssel (a továbbiakban: Sportakadémia), a Budapest III. kerület, 23796/18 helyrajzi számú ingatlanon kerüljön 
sor (a továbbiakban: Beruházás);
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 2. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló  
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.  § (2)  bekezdés a), b), d) és e)  pontja szerinti 
előkészítési fázisaira összesen 115 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy a  támogatott 
előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. február 15-ig kell megvalósítani;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások 
miniszterét jelöli ki;

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Nemzeti Sportközpontok cím javára 115 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosításáról, a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alapba történő visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal  

a fel nem használt rész visszatérítése tekintetében a  6.  pont a)  alpont szerinti jelentés 
tudomásulvételét követő 15 napon belül

 5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Nemzeti Sportközpontok költségvetési szerv valósítsa 
meg;

 6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával
a) készítsen jelentést a  Kormány részére a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése 

érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. február 28.

b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  előkészítés 
folytatásáról a  Beruházás megvalósításának érdekében, a  kivitelezés előkészítésével összefüggő feladatok, 
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. március 31.

 7. az 1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki 
az  üzemeltetés jogi feltételeit, így különösen a  beruházás eredményeként létrejövő, állami tulajdonú létesítmény 
vonatkozásában milyen feltételekkel kerülhet sor az üzemeltető és a Sportakadémia közötti szerződés megkötésére;

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

 8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az országképi és településképi arculat biztosítása érdekében, mutassa 
be a Beruházás vázlattervét a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 9. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Nemzeti Sportközpontok útján működjön együtt a  háromszoros 
olimpiai és harmincegyszeres világbajnok Kovács Katalinnal a Beruházás előkészítése során.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



32932 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 200. szám 

A Kormány 1884/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

1  371  400  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 
2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerint átcsoportosított előirányzattal 

történő elszámolásról, valamint az  előirányzat fel nem használt részének Miniszterelnökség részére történő 
visszafizetéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1884/2017. (XI. 30.) Korm. határozathoz

XI.  Miniszterelnökség
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
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K3 Dologi kiadások -1 371 400

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K3 Dologi kiadások 1 371 400

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

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
294502 1 Miniszterelnökség -1 371 400

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztérium igazgatása 1 371 400

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra - 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 371 400  1 371 400
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. 
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pontja a következő c) alponttal 
egészül ki:
[A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy]
„c) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozattal módosított,  
a 2. mellékletben foglalt táblázat 21a. és 22. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt 
műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása”
(során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
3.1.  1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

3.1.1. E:2 mezőjében a „május” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
3.1.2. E:3 mezőjében a „2017. május” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. októberben” szöveg,
3.1.3. E:3e mezőjében a „2017. május” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. júliusban” szöveg,
3.1.4. C:4 mezőjében a „32,40” szövegrész helyébe a „27,40” szöveg,
3.1.5. C:5 mezőjében a „87,00” szövegrész helyébe a „88,80” szöveg,
3.1.6. C:5a mezőjében a „48,00” szövegrész helyébe a „94,68” szöveg,
3.1.7. C:12 mezőjében a „10,02” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,
3.1.8. C:13 mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,
3.1.9. E:15 mezőjében a „2017. május” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. augusztusban” szöveg,

3.2. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1. C:10 mezőjében a „66,00” szövegrész helyébe a „65,71” szöveg,
3.2.2. C:11 mezőjében a „25,00” szövegrész helyébe a „25,29” szöveg,

3.3. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat
3.3.1. C:13 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „6,39” szöveg,
3.3.2. C:14 mezőjében az „5,90” szövegrész helyébe a „3,50” szöveg,
3.3.3. E:15a mezőjében a „2017. április” szövegrész helyébe a „2018. március” szöveg,
3.3.4. C:16a mezőjében a „3,60” szövegrész helyébe a „3,80” szöveg,
3.3.5. C:18 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,80” szöveg,
3.3.6. E:18 mezőjében a „2017. május” szövegrész helyébe a „2018. május” szöveg,

3.4. 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat
3.4.1. C:4 mezőjében a „10,28” szövegrész helyébe a „4,58” szöveg,
3.4.2. C:5 mezőjében a „2,50” szövegrész helyébe a „7,50” szöveg,
3.4.3. C:6 mezőjében a „21,52” szövegrész helyébe a „18,52” szöveg,
3.4.4. C:7 mezőjében a „19,04” szövegrész helyébe a „13,04” szöveg,
3.4.5. C:7a mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „2,70” szöveg,

3.5. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat
3.5.1. C:2 mezőjében a „33,00” szövegrész helyébe a „40,42” szöveg,
3.5.2. C:4 mezőjében a „13,90” szövegrész helyébe az „5,00” szöveg,
3.5.3. C:5 mezőjében a „7,30” szövegrész helyébe a „7,01” szöveg,
3.5.4. C:6 mezőjében a „4,50” szövegrész helyébe a „4,06” szöveg,
3.5.5. C:8 mezőjében a „21,40” szövegrész helyébe a „38,40” szöveg,
3.5.6. E:8 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,

3.6. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat C:9 mezőjében a „70,00” szövegrész helyébe a „77,00” szöveg,
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3.7. 2. mellékletében foglalt táblázat
3.7.1. E:2a mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg,
3.7.2. E:2b mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg,
3.7.3. E:12a mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg,
3.7.4. D:18 mezőjében a „3,60” szövegrész helyébe a „3,80” szöveg,
3.7.5. C:20 mezőjében az „Ügynökség” szövegrész helyébe az „Ügynökség, Digitális Jólét Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,
3.7.6. C:22 mezőjében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „Minisztérium, Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara” szöveg,
3.7.7. D:22 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „2,70” szöveg,
3.7.8. E:25 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg,
3.7.9. D:26 mezőjében a „33,00” szövegrész helyébe a „40,42” szöveg

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 14a. 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)

„

14a. GINOP-5.3.3-17 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 2,40 standard 2017. december
”

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő 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)

„

7b. GINOP-6.1.8-17 Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása 9,00 standard 2017. november
”

 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. 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. GINOP-7.1.8-17 Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása 1,00 kiemelt 2017. november
”

 4. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3c. sora.
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2. melléklet az 1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 21a. sora helyébe a következő sor lép:
(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)

„

21a. GINOP-6.1.4-16

Munkaerőpiaci 
kompetenciák 

fejlesztése 
a konvergencia 

régiókban

Szövetség az Életen 
Át Tartó Tanulásért

(konzorciumvezető)
Nemzetgazdasági 

Minisztérium

7,50
Megtörtént 
2017-ben

A projekt célja, hogy támogassa, illetve létrehozza azon innovatív, felnőttképzési 
tanulási és oktatási központokat, amelyek teljesítik a következő célokat:
1. a nehezen elérhető és motiválható, alacsony iskolázottságú csoportok – beleértve 
a fogyatékos személyek csoportját is – megszólítása, elérése, bevonása, illetve körükben 
a tanulási motiváció felkeltése, képzésbe lépésük ösztönzése,
2. az egyéni tanulási szükségletek feltárása, és a szükségletekre épülő tanulási, képzési 
ajánlatok megfogalmazása,
3. a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen kulcskompetenciák (anyanyelvi, számolási 
kompetencia, tanulási technikák) megerősítése, valamint a nélkülözhetetlen 
transzverzális készségek (pl. együttműködés, csapatmunka, konfliktuskezelés,  
problémamegoldás) fejlesztése, digitális tanulási környezetbe ágyazottan,
4. helyi környezetben a vállalkozóvá válás támogatása, tanácsadás nyújtása képzéshez 
és vállalkozás indításához,
5. az úgynevezett „life skills” (pl. aktív állampolgárság, egészség-, környezet- és pénzügyi 
tudatosság) fejlesztését támogató képzések megvalósítása,
6. tanácsadási szolgáltatások kialakítása és nyújtása az érdeklődő, akár fogyatékos 
személyek számára is, amely magában foglalja az egyéni motiváció folyamatos 
fenntartását a képzésben maradás érdekében,
7. családi szintű tanulási tevékenységet biztosító szolgáltatások kialakítása,
8. a KKV-k munkavállalói számára tanulási programok (szükség esetén IKER 1–4 szintű 
képzések), kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, és tanulási központok kialakítása 
a versenyképesség növelése érdekében.

”
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 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:26 és E:27 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (B) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Projekt benyújtásának várható ideje)

(26.) (GINOP-7.1.1-15) (Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása)
Részben megtörtént 2015–2016-ban
2017

(27.) (GINOP-7.1.2-15) (Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése)
Részben megtörtént 2016-ban
2017

 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 28. 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)

„

28. GINOP-7.1.8-17

Turisztikai attrakciók 
minősítési 

feltételrendszerének 
kialakítása

Magyar Turisztikai 
Ügynökség 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

1,00 2017

A projekt keretében helyzetelemzéssel, felméréssel, a jelenlegi 
helyzet feltárásával kerül sor a kiinduló helyzet feltérképezésére, 
és ez alapján kerül sor olyan minőségi elvárások meghatározására, 
amelyeket a turisztikai attrakcióknak, illetve azok infrastruktúrájának, 
szolgáltatásainak teljesíteni kell.

”
 4. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 2c. sora.
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A Kormány 1886/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosító számú [„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési 
és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosító számú, „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési 

és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4)” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével 
az  1.  melléklet szerint, és az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján 
hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–5. §-ában foglalt 
eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,

b) egyetért a projekt
ba) a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

2. prioritása rendelkezésre álló kerete és
bb) 1. mellékletében foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat

 terhére történő finanszírozásával,
c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] 2. melléklet
a) C:238 mezőjében a „Bonyhád Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Bonyhád Város Önkormányzata, 

Kakasd Község Önkormányzata, Nagymányok Város Önkormányzata” szöveg, a  „Berhida Város 
Önkormányzata” szövegrész helyébe a  „Berhida Város Önkormányzata, Papkeszi Község Önkormányzata” 
szöveg,

b) G:238 mezőjében a „Felsőörs, Lovas és Paloznak” szövegrész helyébe a „Felsőörs és Lovas” szöveg
lép.

 4. Hatályát veszti az  1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2.  melléklet C:238 mezőjében a  „Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, Csopak Község Önkormányzata,” szövegrész és a „Paloznak Község Önkormányzata,” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1886/2017. (XI. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(nettó, Ft)

Megnövelt önerő 

összege 

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb 

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.2.1-15-

2015-00005

Észak- és Közép-Dunántúli 

szennyvízelvezetési és 

-kezelési fejlesztés 4. 

(ÉKDU 4)

Bonyhád Város Önkormányzata, 

Kakasd Község Önkormányzata, 

Nagymányok Város Önkormányzata, 

Dunántúli Regionális Vízmű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

Felsőörs Község Önkormányzata, 

Lovas Község Önkormányzata, 

Bakonykoppány Község 

Önkormányzata, Bakonyszücs 

Község Önkormányzata, Béb Község 

Önkormányzata, Adásztevel Község 

Önkormányzata, Csót Község 

Önkormányzata, Homokbödöge 

Község Önkormányzata, Nagygyimót 

Község Önkormányzata, Nagytevel 

Község Önkormányzata, Ugod Község 

Önkormányzata, Berhida Város 

Önkormányzata, Papkeszi Községi 

Önkormányzat, Iváncsa Községi 

Önkormányzat, Besnyő Község 

Önkormányzat, Beloiannisz Község 

Önkormányzata és Devecser Város 

Önkormányzata az Európai Unió 

vagy más nemzetközi szervezet felé 

vállalt kötelezettséggel összefüggő, 

a 2007–2013 programozási 

időszakban a Kormány által 

a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt beruházások, 

valamint a 2014–2020 programozási 

időszakban a szennyvízelvezetési és 

-tisztítási, a hulladékgazdálkodási és 

az ivóvízminőség-javító beruházások 

megvalósításáról szóló 339/2014. 

(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

5 586 658 505 2 908 770 263 1 132 683 365 8 495 428 768

A projekt keretében Bonyhád és térségében  

– Cikó, Kakasd, Kismányok és Nagymányok 

településeken – szennyvíztisztító rendszerek fejlesztését 

végzik el, új szennyvíztisztító telepet létesítenek. 

A projekt keretében fejlesztik továbbá Balatonfűzfő 

szennyvíztisztító telepét, valamint Balatonalmádi, 

Csopak, Felsőörs, Lovas települések szennyvízelvezetését 

és -tisztítását szolgáló megoldásokat biztosítanak. 

A Gárdony központú agglomeráció szennyvízhálózatát 

bővítik, és fejlesztik annak szennyvíztisztító telepét. 

Fejlesztik a Béb központú agglomeráció és Berhida város 

szennyvízelvezetését és -tisztítását, míg Iváncsa község 

szennyvízelvezetését és -tisztítását szolgáló rendszerek 

újonnan létesülnek. A projekt keretében végül Devecser 

város szennyvíztisztító telepének fejlesztéseit valósítják 

meg.
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A Kormány 1887/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint 
rehabilitációja” című) projekt megvalósításához szükséges további forrásokról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú, „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint 

rehabilitációja” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével, és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 95.  § (5)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy a  projekt összköltségének 
emelése és annak végrehajtása során a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2)–(4) bekezdéseiben foglalt 
eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,

b) egyetért a projekt forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti módosításával,
c) egyetért azzal, hogy a  projekt 1.  mellékletében foglalt táblázat H:3 mezőjében meghatározott, az  Európai 

Unió felé nem elszámolható költségigénye a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Uniós 
fejlesztések fejezet Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) előirányzat hazai társfinanszírozása 
terhére kerüljön biztosításra, az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  c)  alpont alapján 
biztosítsák a  projekt 1.  mellékletben foglalt táblázat H:3 mezőjében meghatározott, az  Európai Unió felé 
nem elszámolható költségekkel összefüggő költségigény kielégítéséhez szükséges többletkötelezettség 
vállalásának fedezetét,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

e) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:33 mezőjében a „19,30” szövegrész helyébe  
a „14,22” szöveg lép.

 4. A Kormány visszavonja
a) a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” 

című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról szóló 1162/2016. (IV. 5.) Korm. határozatot és
b) a 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel 

kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1887/2017. (XI. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Módosítás előtti forrásszerkezet

Projekt módosítás 

előtti összköltsége 

összesen

(bruttó, Ft)

Módosítást követő forrásszerkezet

Projekt 

módosítást követő 

összköltsége

(bruttó, Ft)

Projekt rövid 

bemutatása2.

Környezeti és 

Energiahatékonysági 

Operatív Program

(a továbbiakban: 

KEHOP)

(bruttó, Ft)

Az Európai 

Unió felé nem 

elszámolható 

költség

(XIX. Uniós 

fejlesztések 

fejezet  

– KEHOP hazai 

társfinanszírozás)

(bruttó, Ft)

KEHOP

(bruttó, Ft)

Az Európai Unió felé 

nem elszámolható 

költség

(XIX. Uniós 

fejlesztések fejezet 

– KEHOP hazai 

társfinanszírozás)

(bruttó, Ft)

3.
KEHOP-1.3.0-15-

2016-00012

Mosoni-Duna 
torkolati 

szakaszának 
vízszint 

rehabilitációja

Országos 
Vízügyi 

Főigazgatóság
(konzorcium- 

vezető)
Észak-dunántúli 

Vízügyi 
Igazgatóság

19 300 000 000 5 129 443 005 24 429 443 005 14 216 157 050 14 216 157 050 28 432 314 100

A projekt célja  
a Mosoni-Dunán 
torkolati műtárgy 
létesítése, 
amelynek 
eredményeként 
javulnak  
a vízkészletekkel 
történő 
fenntartható 
gazdálkodás 
feltételei.  
A projekt szerinti 
vízgazdálkodási 
fejlesztéssel 
érintett területek 
nagysága  
8350 hektár.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 200. szám 32943

A Kormány 1888/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosító számú [„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési  
és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti  
és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosító számú, „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési 

és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével 
az 1. melléklet szerint,

b) egyetért a projekt
ba) a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program  

2. prioritása rendelkezésre álló kerete és
bb) 1. mellékletében foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat 

terhére történő finanszírozásával,
c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 15.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:308 mezőjében a „3,59” szövegrész helyébe az „5,49” szöveg,
b) E:308 mezőjében a „0,55” szövegrész helyébe a „0,84” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1888/2017. (XI. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt önerő 

összege

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.2.2-15-

2015-00045

Délkelet-
Magyarországi 

szennyvízelvezetési és 
-kezelési fejlesztés 2.

(DKMO 2)

Csongrád Városi 
Önkormányzat, Okány Község 
Önkormányzata és Kétegyháza 

Nagyközség Önkormányzata 
az Európai Unió vagy más 
nemzetközi szervezet felé 

vállalt kötelezettséggel 
összefüggő, a 2007–2013 
programozási időszakban  

a Kormány által  
a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt beruházások, 
valamint a 2014–2020 

programozási időszakban  
a szennyvízelvezetési  

és -tisztítási,  
a hulladékgazdálkodási és 

az ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósításáról 

szóló 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

3 571 665 641 1 911 473 468 831 763 770 5 483 139 109

A projekt keretében 
Okány községben új 

szennyvíztisztító telep, 
szállítóvezeték és 

csatorna, Csongrád és 
Kétegyháza településeken 

telepfejlesztés és 
csatornaépítés valósul meg.
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A Kormány 1889/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú („A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek 
vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének 
elkészítése” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához 
történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért a  KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú, „A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek 

vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének elkészítése” 
című, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat 1. melléklet szerinti támogatásával,

 2. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti megkötésével.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1889/2017. (XI. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.4.0-

17-2017-00001

A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű 
projektek vagyonértékelésének, záró 

költség-haszon elemzésének, valamint 
a pótlási szükségletek előrejelzésének 

elkészítése

NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság

10 229 850 000

A projekt célja a 2014–2020 közötti európai uniós programozási 
időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) keretében megvalósuló víziközmű projektek 
vagyonértékelésének és záró költség-haszon elemzésének elkészítése. 
Az elkészítendő felmérések, értékelések szükségesek a projektek 
üzembe helyezéséhez, pénzügyi fenntarthatóságot megalapozó 
számításaihoz, releváns pótlási tervek elkészítéséhez.
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A Kormány 1890/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001 azonosító számú („Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II.” című), 
hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001 azonosító számú, „Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II.” című, 

hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat (a  továbbiakban: projektjavaslat) 1. melléklet 
szerinti támogatásával,

 2. egyetért a projektjavaslat támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti megkötésével.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1890/2017. (XI. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Támogatás (Ft) Projekt rövid bemutatása

2. TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001
Közlekedésfejlesztés 

Fejér megyében II.

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

3 148 300 000

A projekt keretében mindösszesen 30,93 km alsóbbrendű közutat újítanak 
fel. A beruházás során a meglévő burkolat profilmarását végzik el, majd 
a kötő- és a kopóréteget építik be, az útszakaszok mentén felújítják, 
illetve karbantartják a meglévő vízelvezetési rendszert, továbbá elvégzik 
az útpadka rendezését. Az érintett útszakaszokon lévő műtárgyakat, 
forgalomtechnikai berendezéseket szükség szerint felújítják. A felújítandó 
útszakaszok négy települést, Nagyvenyimet, Mezőfalvát, Sárszentmiklóst és 
Cecét érintik.
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A Kormány 1891/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
2.1. 1. mellékletében foglalt táblázat

2.1.1. K:6 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.2. K:7 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.3. K:8 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.4. K:29 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.5. K:31 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.6. K:32 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.7. K:37 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.8. K:39a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.9. K:47 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.10. K:48 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.11. K:56 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.12. K:67 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.13. K:70 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. március” szöveg,
2.1.14. C:72 mezőjében a „7,56” szövegrész helyébe a „4,06” szöveg,

2.2. 2. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a „7,56” szövegrész helyébe a „4,06” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1891/2017. (XI. 30.) Korm. határozathoz

Az 1248/2016 (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 75. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

(1.) (Felhívás 

azonosító jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás 

keretösszege 

(Mrd Ft)]

[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez 

(Mrd Ft)]
(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)(2.) (1. prioritás) (2. prioritás) (3. prioritás) (4. prioritás) (5. prioritás) (6. prioritás)

„

75. VP-20-4-17

A megyei kormányhivatalok közbenső 
szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó 
feladatok ellátását szolgáló Technikai 
Segítségnyújtás Projekt

3,50 – – – – – – kiemelt
Meghirdetve: 
2017. október

”
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2. melléklet az 1891/2017. (XI. 30.) Korm. határozathoz

Az 1248/2016 (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. 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)

„

5. VP-20-4-17

A megyei 
kormányhivatalok 

közbenső szervezeti 
tevékenységéhez 

kapcsolódó 
feladatok ellátását 
szolgáló Technikai 

Segítségnyújtás Projekt

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok

3,50 2017

A projekt célja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak 
a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 
feladatkörébe tartozó, a Magyar Államkincstárra 
átruházott feladatok ellátásába történő bevonása, amely 
hozzájárul a közbenső szervezeti feladatok hatékony és 
eredményes végrehajtásához. A projekt további célja 
e feladatok végrehajtásának biztosításához szükséges 
működési kiadások, valamint egyedi eszközbeszerzések 
támogatása egy átalányalapú egységköltség módszertan 
alkalmazásával.

”
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A Kormány 1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében 
történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 
1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között 2016. február 9. napján létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak egyik célja az, hogy a Kormány 
a megyeszékhely és a régió gazdasági fejlesztése céljából támogassa Kecskemét ipari és infrastrukturális fejlődését, 
amely keretében támogatja a  Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő, Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában és kezelésében lévő Barényi Béla út fejlesztését 
(a továbbiakban: Fejlesztés).

 2. A Kormány az 1. pont megvalósítása érdekében
a) jóváhagyja, hogy a  Fejlesztés a  Modern Városok Program keretében valósuljon meg 2  500  000  000  forint 

összegben azzal, hogy a  Fejlesztés eredményeként megvalósuló út fenntartásáról az  Önkormányzat 
gondoskodik;

b) egyetért azzal, hogy a Fejlesztés megvalósítására a 2018–2019. években mindösszesen 2 500 000 000 forint 
összegű költségvetési forrás kerüljön biztosításra az  Önkormányzat mint megvalósító részére az  alábbi 
ütemezés szerint:
ba) a 2018. évben 2 000 000 000 forint,
bb) a 2019. évben 500 000 000 forint;

c) felhívja a  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy intézkedjen – a  Modern 
Városok Program Bizottságnak a  Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése 
esetén – a  Fejlesztés megvalósításához 2018.  évben szükséges 2  000  000  000  forintnak a  Magyarország 
2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére az Önkormányzat részére történő biztosításáról;
Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a 2018.  évi költségvetés végrehajtása során, a  támogatói okiratban foglaltak szerint 

a finanszírozási szükséglet felmerülésének időpontjában
d) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával  – 

gondoskodjon a Fejlesztés megvalósításához 2019. évben szükséges 500 000 000 forint költségvetési forrás 
biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

e) felhívja a  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  fejlesztési programot 
finanszírozó támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon 
az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 
3. pont a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére;
Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

f ) engedélyezi, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján 
meghozott erre irányuló döntése esetén – a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
a  Fejlesztés megvalósítása érdekében a  2018–2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére 
legfeljebb 2 500 000 000 forint összeg mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon a b) alpont szerinti éves 
ütemezéssel.
Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság döntését követően
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 3. A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pontja a következő e) ponttal 
egészül ki:
(A Kormány támogatja Kecskemét infrastruktúrájának fejlesztését, amely keretében)
„e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Kecskemét Déli 
Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1893/2017. (XI. 30.) Korm. határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja (Закарпатська область) együttműködésének és 
összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 
feladatairól

Magyarország kiemelt nemzetpolitikai érdeke és nemzetstratégiai célja – Magyarország Alaptörvénye Alapvetésének D) cikkével 
összhangban – a  kárpátaljai magyar kisebbség szülőföldjén való boldogulása, magyarságának megőrzése, Magyarországgal 
való együttműködésének előmozdítása. Magyarország elkötelezett Ukrajna európai uniós integrációja mellett, amely – az ukrán 
szándékok érvényesülésével együtt – hozzájárulhat az  említett magyar érdekek és célok megvalósításához, a  kárpátaljai 
magyarság anyaországgal való gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatainak fejlődéséhez. A  2016. január 1. napján hatályba 
lépett Mély és Átfogó Szabadkereskedelmi Egyezmény (DCFTA) fontos lépés Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában, 
amelyet Magyarország Kormánya következetesen támogat, és amelynek végrehajtása további együttműködést igényel a  két 
ország között. Mindezekre is figyelemmel a Kormány a következő határozatot hozza:

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010.  évi XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja (Закарпатська область) együttműködésének és összehangolt 
fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációja érdekében 2017. december 1. napjától dr. Grezsa Istvánt 
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) a szülőföldön maradás támogatása érdekében elősegíti és koordinálja a  Kárpátalján megvalósuló magyar 

nyelvű oktatás szervezésének támogatását és fejlesztését, valamint irányítja az  erre irányuló átfogó 
programok kidolgozását,

b) elősegíti és támogatja a Magyarország területén folyó ukrán nyelvoktatás és nyelvi képzések megvalósítását,
c) javaslatot tesz a  Kárpátalján élő magyar közösségek szociális helyzetét megerősítő egészségügyi, 

családtámogatási, gyermeknevelési, gyermekétkeztetési, környezetvédelmi támogatási programokra, illetve 
egyéb karitatív, egyházi és szociális programokra, valamint összehangolja e programok végrehajtását,

d) feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart az Ukrán Országos Önkormányzattal,
e) a fenntartható fejlődés követelményeinek való megfelelés érdekében figyelemmel kíséri a  Kárpátalját 

érintő, az  épített és természeti környezetre, a  településekre gyakorolt esetleges közvetlen vagy közvetett 
környezetterhelő hatással járó beruházások és fejlesztési programok megvalósítását,

f ) közreműködik az  érintett minisztériumokkal együtt a  Kárpátalját érintő katasztrófavédelmi, migrációs, 
honosítási, határfejlesztési, biztonságpolitikai, illetve rendészeti hatáskörbe tartozó feladatok ellátásában és 
az ebbe a körbe tartozó átfogó programok kidolgozásában,

g) javaslatot tesz a Kormány részére a kormányzati célok érvényesítéséhez és azok gyakorlati megvalósításához 
szükséges gazdasági, jogi és közigazgatási folyamatokra, valamint kidolgozza azok szakmai tartalmát,

h) – a  miniszterelnök általános helyettesének a  nemzetpolitikával kapcsolatos feladatköreit nem érintve  – 
biztosítja, hogy a  Kárpátaljai Megyei Tanács mint társult fél esetében érvényesüljenek a  Kormány 
nemzetpolitikai célkitűzései,
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i) feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart Kárpátalja önkormányzataival, valamint a  Kárpátalján 
működő egyházak és civil szervezetek képviselőivel,

j) támogatja és elősegíti a  Kárpátalján élő magyarság kapcsolatainak fejlesztését a  régióban működtetett 
államigazgatási szervek rendszerén keresztül,

k) elősegíti a  kárpátaljai kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését, valamint a  kárpátaljai 
mezőgazdaság megerősödését és fejlesztését,

l) közreműködik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatainak bevonásával a  gazdaság-
élénkítő regionális fejlesztési, valamint terület- és településfejlesztési programok kidolgozásában és 
megvalósításában,

m) összkormányzati szinten koordinálja az  a)–l)  pontban foglaltak megvalósításához szükséges kormányzati 
döntések, intézkedések és átfogó programok előkészítését, ennek keretében javaslatot tesz az  esetleges 
kapcsolódó jogalkotási és egyéb feladatokra vonatkozóan, valamint figyelemmel kíséri ezek végrehajtását,

n) felel a  Tisza Európai Területi Társulás (a  továbbiakban: Tisza ETT) munkájának kormányzati célokkal és 
prioritásokkal való összehangolásáért,

o) felel a Tisza ETT Duna Régió Stratégia releváns célkitűzéseihez való térségi szintű hozzájárulásáért,
p) figyelemmel kíséri az  n) és o)  pontban meghatározott célok elérése érdekében indított együttműködési 

programok megvalósulását,
q) biztosítja, hogy a  Tisza ETT-ben társult szervezetek esetében esélyegyenlőség valósuljon meg 

a programokhoz való hozzáférés tekintetében,
r) biztosítja, hogy a  Tisza ETT-ben társult szervezetek céljai és prioritásai érvényre jussanak a  fejlesztési 

programokban,
s) különös figyelmet fordít a Tisza ETT hatókörében élő határon túli magyar közösségek gazdasági és szociális 

helyzetének megerősítésére.
 3. A kormánybiztos a tevékenységéről jelentés formájában félévente beszámol a Kormánynak.
 4. A miniszterelnök a kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
 5. A kormánybiztos e tevékenységéért a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásban és juttatásokban részesül.
 6. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő titkárság segíti.
 7. A kormánybiztos közvetlenül irányítja a Miniszterelnökségen

a) a Kormánybiztosi Stratégiai és Koordinációs Főosztály és
b) a Kormánybiztosi Kirendeltségi Főosztály
vezetője tevékenységét.

 8. A kormánybiztos összehangolja a  Kormány irányítása alatt álló szerveknek, intézményeknek a  kormánybiztos 
feladatai ellátásával összefüggő tevékenységét.

 9. A Kormány felhívja valamennyi minisztert, továbbá a  Kormány irányítása alatt álló szervek, intézmények vezetőit, 
hogy
a) az általános együttműködési kötelezettség keretében segítsék elő a kormánybiztos feladatainak ellátását,
b) a  kormánybiztos feladatainak ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák 

a kormánybiztos rendelkezésére.
 10. A  Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

kormányhivatalt vezető kormánymegbízott útján gondoskodjon arról, hogy a  Nyíregyházi Járási Hivatalban 
és a  Kisvárdai Járási Hivatalban a  kormánybiztos feladatainak ellátását segítő szakszemélyzet, valamint 
a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök rendelkezésre álljanak.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott útján

Határidő: folyamatos
 11. A  Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, gondoskodjon arról, hogy Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusa és Magyarország Beregszászi Konzulátusa
a) az általános együttműködési kötelezettség keretében segítse elő a kormánybiztos feladatainak ellátását,
b) a kormánybiztos feladatainak ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássa 

a kormánybiztos rendelkezésére,
c) biztosítsa a  kormánybiztos feladatainak ellátását segítő szakszemélyzet, valamint a  feladatellátáshoz 

szükséges tárgyi eszközök rendelkezésre állását.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos
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 12. Ez a határozat 2017. december 1. napján lép hatályba.
 13. Hatályát veszti a  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja (Закарпатська область) együttműködésének 

és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 
feladatairól szóló 1935/2015. (XII. 12.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 119/2017. (XI. 30.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti légiközlekedési 

Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 

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

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, 

hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás 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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