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III. Kormányrendeletek

A Kormány 432/2017. (XII. 21.) Korm. rendelete
a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, 
és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a  késedelmes fizetésekkel összefüggő 
módosításáról szóló 2013.  évi XXXIV.  törvény 9.  § a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Szerv az  európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott projektek költségnövekménye 
támogathatóságának vizsgálatára irányuló külön jogszabályban meghatározott eljárásban a  projektre vonatkozó 
dokumentumok vizsgálatát követően dönt a  szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálat helyszínen 
történő elvégzésének szükségességéről.”

2. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szakértői vélemény elkészítése díjazás, illetve a  (2a)  bekezdésben meghatározott esetben díjazás és 
kiegészítés ellenében történik.”

 (2) Az R. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a szakértői díj nem éri el a nettó 100 000 forintot, a szakértői tanács díjazása nettó 100 000 forint összegig 
a 4. § (4) bekezdése szerinti pénzügyi forrás terhére kerül kiegészítésre, és a kiegészített összeg az elnök és a tagok 
között a  (2)  bekezdés szerinti arányban oszlik meg. A  Tszszt. 4.  § (3)  bekezdése által meghatározott eljárásban 
a szakértői díj nem egészíthető ki.”

 (3) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a  szakértői tanács tagjai a  tagmegbízás szerinti eljárás végső határidejét túllépik, a  szakértői 
díj, illetve a  (2a)  bekezdésben meghatározott esetben a  díjazás és kiegészítés mértéke a  késedelemmel érintett 
időszakban munkanaponként az eredeti díj 10%-ával csökken.”

 (4) Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Hét munkanapos késedelem esetén a szakértői tanács tagjainak javadalmazása legfeljebb a szakértői díj, illetve 
a (2a) bekezdésben meghatározott esetben a díjazás és kiegészítés összegének 30%-a lehet.”

 (5) Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  szakértői vélemény elkészítése során felmerülő költségeket a  szakértők utólag számolják el a  Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarával a Szerv Ügyrendjében foglalt rendelkezések szerint.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára 
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá 
a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati  
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.)  
MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak 
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, 
a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 
7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) 
MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 4.  pontjában, a  földgázellátásról szóló 2008. évi  
XL. törvény 133/A. § 2., 9. és 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § 
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a  teljesítés módjára vonatkozó 
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a  földgáz rendszerhasználati díjak, 
a  külön díjak, valamint a  csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 
és a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)  
MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről 
szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A GET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az  alábbi adatlapok Hivatal részére történő 
megküldésével tesz eleget:)
„l) a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.)  
Korm. rendelet 136.  § (1)  bekezdésében és a  67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1.  mellékletében meghatározott 
földgáz egyetemes szolgáltató és földgázkereskedő a 22., 23., 24., 25., 34. és 35. melléklet”
(alapján)

2. § (1) Az R. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az R. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az R. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (7) Az R. 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (8) Az R. 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (9) Az R. 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 (10) Az R. 33. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 (11) Az R. 34. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
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3. §  Az R. a 12. mellékletben foglalt 35. melléklettel egészül ki.

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

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1–12. melléklet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–12. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_17_219_17MEKHr_1_12mell.pdf fájlnév alatt található. A MEKH rendelet 
ezen részei jelen Magyar Közlöny 34655-től 35068-ig oldalait képezik.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 486/2017. (XII. 21.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Iftekhar Aziz rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Pakisztáni Iszlám Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2017. december 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. december 8.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05742-2/2017.

A köztársasági elnök 487/2017. (XII. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – dr.  Böröndi Gábor László 
dandártábornokot 2018. január 1-jei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. december 18.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05847-2/2017.
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A köztársasági elnök 488/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Matarics Erzsébetet 2018. június 14-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-2/2017.

A köztársasági elnök 489/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Jeney Ivánnét 2018. május 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-3/2017.

A köztársasági elnök 490/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Csányiné dr. Hajnal Erzsébet Ágnest 2018. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-4/2017.
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A köztársasági elnök 491/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Pospis Emőkét 2018. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-5/2017.

A köztársasági elnök 492/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Borbély Nóra 
Máriát a 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-6/2017.

A köztársasági elnök 493/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Györe Viktort 
a 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-7/2017.
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A köztársasági elnök 494/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Márton Máriát 
a 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-8/2017.

A köztársasági elnök 495/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Miju Anitát  
a 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-9/2017.

A köztársasági elnök 496/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sebők Erikát 
a 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-10/2017.
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A köztársasági elnök 497/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sinkó Zsuzsannát 
a 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-11/2017.

A köztársasági elnök 498/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabó Nikolettát 
a 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-12/2017.

A köztársasági elnök 499/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szalai Mártát 
a 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-13/2017.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A köztársasági elnök 500/2017. (XII. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ujabb Orsolyát 
a 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-14/2017.

A köztársasági elnök 501/2017. (XII. 21.) KE határozata
a 476/2014. (XII. 22.) KE határozattal módosított 6/2012. (I. 6.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Barsi-Fodor Bea 
Éva bírói kinevezését a 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2017. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05857-15/2017.
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