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III. Kormányrendeletek

A Kormány 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelete
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított 
téli rezsicsökkentésről

A Kormány a  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  távhőszolgáltató a  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) 
Korm. rendelet 3.  melléklet 2.1.2.1.  pontja szerinti fűtési célú távhőszolgáltatást az  e  rendelet hatálybalépésekor 
igénybe vevő,
a) a  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3.  § b)  pontja szerinti díjfizetők 

közül a lakossági díjfizető,
b) – épületrészenkénti díjmegosztás esetén – a  Tszt. 3.  § g)  pont ga)  alpontja szerinti lakossági felhasználók 

közül az egyes épületrészek tulajdonosa vagy
c) – ha a távhőszolgáltatás díja díjszétosztás nélkül kerül megfizetésre – a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti 

lakossági felhasználó
[az a)–c)  pont a  továbbiakban együtt: fogyasztó] részére az  1.  mellékletben meghatározott mértékű, a  téli 
fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzációt (a továbbiakban: 
juttatás) ír jóvá az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

 (2) A juttatás csak a lakás céljára használt ingatlanban, lakossági díjszabással igénybe vett távhőszolgáltatás után jár.

2. § (1) A  juttatásról, annak jóváírása módjáról és (2)  bekezdés szerinti időpontjáról a  távhőszolgáltató az  e  rendelet 
hatálybalépését követő 15 napon belül a 2. melléklet szerinti tájékoztatásban értesíti a fogyasztót.

 (2) A  távhőszolgáltató a  juttatást a  2018. április havi számlában írja jóvá. Ha a  számla összege alacsonyabb, mint 
a  juttatás összege, a  távhőszolgáltató a  korábban jóvá nem írt juttatást a  következő hónapokban kibocsátott 
számlában írja jóvá úgy, hogy az legkésőbb 2018. június 30-áig teljes összegében jóváírásra kerüljön.

 (3) A  lakóépület fogyasztói közössége esetében, ha a  fűtési célú távhőszolgáltatás díja díjszétosztás nélkül kerül 
megfizetésre, a  juttatást az  arra jogosult felé a  fogyasztói közösség megbízottja – a  távhőszolgáltató által 
a  fogyasztói közösség részére kiállított számlában jóváírt juttatás alapján – lakás céljára szolgáló épületrészenként 
azonos mértékben érvényesíti.

 (4) A  juttatás összegét az  egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 5–7.  melléklete 
szerint kiállított számla egyéb tétel részében kell feltüntetni.

3. § (1) A  juttatás ellenértékét az  energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az  általa vezetett 
minisztérium fejezetében e  célra létrehozott költségvetési kiadási előirányzat terhére – a  távhőszolgáltatónak 
az  e  rendelet hatálybalépését követő 15 napos jogvesztő határidőn belüli, fogyasztói kategóriák szerinti bontást 
tartalmazó, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére benyújtott 
adatszolgáltatása alapján – 2018. április 15-éig fizeti meg a  távhőszolgáltató részére. A  Hivatal a  juttatás 
fedezeteként elismert összeget távhőszolgáltatónként megjelölve közli a miniszterrel.

 (2) A távhőszolgáltató által a fogyasztó számlájában ténylegesen jóváírt juttatásról és az azzal összefüggésben felmerült 
indokolt költségről és ráfordításról a  távhőszolgáltató elkülönített nyilvántartást vezet, amely alapján a  Hivatal 
részére az e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül elszámolást nyújt be.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás és a  (2)  bekezdés szerinti elszámolás formáját és adattartalmát a  Hivatal 
állapítja meg és az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül teszi közzé a honlapján.

4. § (1) Ha a távhőszolgáltató
a) a juttatás ellenértékének megállapításához valótlan adatot szolgáltatott,
b) az igénybe vett juttatást nem a megjelölt célra használta fel, illetve
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c) a juttatásra vonatkozóan az e rendeletben meghatározott valamely feltételt megszegett
[az a)–c)  pont a  továbbiakban együtt: jogosulatlanul igénybe vett támogatás], a  jogosulatlanul igénybe vett 
támogatást a Hivatal által lefolytatott ellenőrzés és az az alapján indított hatósági eljárásban hozott döntés alapján 
egy összegben a központi költségvetés számára visszafizeti.

 (2) A  visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a  távhőszolgáltató által igényelt távhőszolgáltatási támogatást 
a jogosulatlanul igénybe vett támogatással csökkentett mértékben lehet kifizetni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelethez

A téli rezsicsökkentésként, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók részére biztosított 
juttatás mértéke

 1. Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fogyasztó részére jóváírandó juttatás mértéke fogyasztónként 12 000 Ft.
 2. Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogyasztó részére jóváírandó juttatás mértéke az 1. pontban meghatározott 

összeg és a lakás céljára szolgáló épületrészek számának szorzata.

2. melléklet a 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelethez

A juttatásról, annak jóváírása módjáról és időpontjáról szóló tájékoztatás tartalma

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. A 2018. március 12. napján kihirdetett, 
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 
39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívüli hideg időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlában 
szereplő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult.
A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke 12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában 
érvényesít. Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező következő fűtésszámlája ennek megfelelő mértékben 
csökken. Ha a  számla összege alacsonyabb, mint az  érvényesítendő árkompenzáció összege, a  fennmaradó rész 
a legkésőbb 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban kerül érvényesítésre.
A téli rezsicsökkentésről további részleteket a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján,  
a http://www.mekh.hu címen olvashat.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2018. (III. 12.) MNB rendelete
az „Albert aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az  Albert király által kibocsátott aranyforint emlékére – „Albert aranyforintja” 
megnevezéssel 50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. március 13.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 3,491 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban az „50 000” értékjelzés és 

a „FORINT” felirat olvasható. A  felső és az alsó köriratot középen, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2018” 
verési évszám választja el egymástól. A  középmezőben, gyöngysor-szegéllyel határolva az  Albert király által 
kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás látható, melyet öt, 
korabeli aranyérmék hátlapján megtalálható verde- és mesterjegy vesz körül. Az  emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban az „ALBERT 1437–1439”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” 
felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot középen, bal oldalon egy rombusz alakú díszítőmotívum, jobb oldalon 
Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. A  gyöngysor-szegéllyel határolt középmezőben 
egy Albert király által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 2000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2018. március 13-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 6/2018. (III. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 6/2018. (III. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2018. (III. 12.) MNB rendelete
a szélfelirattal ellátott „Albert aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az  Albert király által kibocsátott aranyforint emlékére – „Albert aranyforintja” 
megnevezéssel 50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. március 13.

2. § (1) Az emlékérme az  „Albert aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról szóló 6/2018. (III. 12.) MNB rendelettel 
kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piedfort változata, szélfelirattal ellátva.

 (2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.
 (3) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban az „50 000” értékjelzés és 

a „FORINT” felirat olvasható. A  felső és az alsó köriratot középen, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2018” 
verési évszám választja el egymástól. A  középmezőben, gyöngysor-szegéllyel határolva az  Albert király által 
kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás látható, melyet öt, 
korabeli aranypénzek hátlapján megtalálható verde- és mesterjegy vesz körül. Az  emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (4) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban az „ALBERT 1437–1439”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” 
felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot középen, bal oldalon egy rombusz alakú díszítőmotívum, jobb oldalon 
Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. A  gyöngysor-szegéllyel határolt középmezőben 
egy Albert király által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

 (5) Az emlékérme szélén az „ALBERTVS DEI GRATIA REX VNGARIE ♦” szélfelirat olvasható.

3. §  Az emlékérméből 500 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2018. március 13-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1. melléklet a 7/2018. (III. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
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2. melléklet a 7/2018. (III. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2018. (III. 12.) MNB rendelete
az „Albert aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az  Albert király által kibocsátott aranyforint emlékére – „Albert aranyforintja” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. március 13.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 2,7 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban a  „2000” értékjelzés 

és a  „FORINT” felirat olvasható. A  felső és az  alsó köriratot középen, bal oldalon a  „BP.” verdejel, jobb oldalon 
a „2018”  verési évszám választja el egymástól. A  középmezőben, gyöngysor-szegéllyel határolva, az  Albert király 
által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás látható, melyet 
öt, korabeli aranyérmék hátlapján megtalálható verde- és mesterjegy vesz körül. Az emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban az „ALBERT 1437–1439”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” 
felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot középen, bal oldalon egy rombusz alakú díszítőmotívum, jobb oldalon 
Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. A  gyöngysor-szegéllyel határolt középmezőben 
egy Albert király által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2018. március 13-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 8/2018. (III. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
1.	  melléklet	  a	  …/2018.	  (III.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

	  

2.	  melléklet	  a	  …/2018.	  (III.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe: 
	  

	  
 

2. melléklet a 8/2018. (III. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	  melléklet	  a	  …/2018.	  (III.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

	  

2.	  melléklet	  a	  …/2018.	  (III.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe: 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2018. (III. 12.) MvM rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről 
szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet

Az 1. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B.  § (3)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pont 
2. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 
21/B. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakmai irányító miniszterek véleményének a kikérésével,
a 2. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2)  bekezdés 
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai 
követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosítása

1. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 
38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Miniszterelnökséget vezető miniszter a  Fejér Megyei Kormányhivatal útján a  kormányhivatalok hatékony, 
egységes működésének és irányításának elősegítésére integrált rendszerként gazdálkodási rendszert és 
adattárházrendszert (a  továbbiakban együtt: irányítástámogatási rendszer) működtet. A  rendszer informatikai 
infrastruktúráját a  Kormányzati Adatközpont szolgáltatásaként – a  szerződésben foglalt mértékben – a  NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében üzemelteti.”

 (2) Az R1. 6. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A gazdálkodási rendszer biztosítja
a) elektronikus számla fogadását,
b) elektronikus számla kibocsátását,
c) mind a  papírbizonylatok elektronikus képe, mind az  elektronikus számla alapján gazdálkodási cselekmények 
elektronikus elvégzését.
(7) Az irányítástámogatási rendszer biztosítja
a) az  egységes működés keretein belül a  kormányhivatalok egyedi működéséhez szükséges gazdálkodási és 
irányítási funkciók összehangolt informatikai támogatását,
b) a kormányhivatalok közös törzsadataira alapozott működést,
c) a kormányhivatalok együttes adatainak valós idejű kiértékelhetőségét.
(8) Az  irányítástámogatási rendszerre vonatkozó, a  szervezeti átalakulásokból, a  rendszer funkcionalitását 
nem érintő változásokból adódó módosításokat az  (1)  bekezdésben kijelölt kormányhivatal saját hatáskörben 
elvégezheti. E  feladatának ellátása nem igényelheti sem a  program fejlesztőjének, sem szállítójának 
a közreműködését.”

2. §  Az R1.
a) 4.  §-ában a  „kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 

kormányhivatal)” szöveg,
b) 6. § (2)–(5) bekezdésében az „adattárház” szövegrész helyébe az „adattárházrendszer” szöveg
lép.
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3. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1–3. §-a,
b) 5. § (1) bekezdése,
c) 7–8. §-a,
d) 1. melléklete.

2. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 
módosítása

4 . § (1) Az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 
6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az 5. melléklet I. részében rögzített követelményt nem kell alkalmazni nem lakás céljára használt mezőgazdasági 
épületre, műhelyre vagy ipari területen lévő technológiai épületre, ha nincs benne fűtés vagy annak fűtésienergia-
szükségletét kizárólag geotermális forrásból vagy kapcsolt energiatermeléssel oldják meg.”

 (2) Hatályát veszti az R2. 1. melléklet I., II. és III. része.

3. Záró rendelkezés

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 6/2018. (III. 12.) MvM rendelete
az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet 
módosításáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pont 7. alpontja szerinti feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az  Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„l) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2017. évre történő 
megállapításáról szóló, 2017. november 22-i (EU) 2017/2119 bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 6/2018. (III. 12.) MvM rendelethez*

* Az MvM rendelet 1. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_18_035_6MvMr_1mell.pdf fájlnév alatt található. Az MvM rendelet ezen 
részei jelen Magyar Közlöny 1353-tól 1617-ig oldalait képezik.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 97/2018. (III. 12.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Töreki Sándor rendőr dandártábornokot 2018. március 15-ei hatállyal 
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2018. február 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. február 28.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00918-2/2018.

A köztársasági elnök 98/2018. (III. 12.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Pozsgai Zsolt rendőr dandártábornokot 2018. március 15-ei hatállyal 
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2018. február 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. február 28.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00919-2/2018.
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A köztársasági elnök 99/2018. (III. 12.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1) bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – Dr. Demény Ádám Imre tűzoltó ezredest 2018. március 15-ei hatállyal 
tűzoltó dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. február 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. február 28.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00920-2/2018.

A köztársasági elnök 100/2018. (III. 12.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1) bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Dr. Mógor Mária Judit tűzoltó ezredest 2018. március 15-ei hatállyal tűzoltó 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. február 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. február 28.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00921-2/2018.
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A köztársasági elnök 101/2018. (III. 12.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1) bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Kuczik János Zoltán rendőr ezredest 2018. március 15-ei hatállyal rendőr 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. február 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. február 28.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00922-2/2018.

A köztársasági elnök 102/2018. (III. 12.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1) bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Büki Attila János nemzetbiztonsági ezredest 2018. március 15-ei hatállyal 
nemzetbiztonsági dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. február 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. február 28.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00923-2/2018.
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A Kormány 1073/2018. (III. 12.) Korm. határozata
a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély és a Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlanának fejlesztéséhez 
szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a  sepsikőröspataki Kálnoky-kastély – ezen belül különösen a  kastély rekonstrukciós munkálatainak, 

parkja látogathatóvá tételének – és a  Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlana fejlesztésének (a  továbbiakban: 
Beruházások) megvalósításával;

 2.  az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtásához 843 688 000 forint összeget biztosít, és e célból
a) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

200 000 000 forintot csoportosít át a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi  
C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére,

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 
643 688 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,

az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy az 1. pont szerinti Beruházások megvalósítása érdekében  
– a Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság közreműködésével – a 2. pontban meghatározott összegben 
gondoskodjon költségvetési támogatás biztosításáról a Kálnoky Alapítvány mint kedvezményezett részére;

Felelős:  a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő:  a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 4.  visszavonja a  sepsikőröspataki Kálnoky-kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2141/2017.  
(XII. 29.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



1622 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2018. évi 35. szám
 

1. melléklet az 1073/2018. (III. 12.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -200 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 843 688 000
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -643 688 000
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 843 688 000

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 843 688 000

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

forintban

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

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

hatása

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 843 688 000 843 688 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Alapok támogatása
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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 Kormány 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelete
	a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2018. (III. 12.) MNB rendelete
	az „Albert aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2018. (III. 12.) MNB rendelete
	a szélfelirattal ellátott „Albert aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2018. (III. 12.) MNB rendelete
	az „Albert aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2018. (III. 12.) MvM rendelete
	a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módos

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 6/2018. (III. 12.) MvM rendelete
	az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 97/2018. (III. 12.) KE határozata
	vezérőrnagyi előléptetésről

	A köztársasági elnök 98/2018. (III. 12.) KE határozata
	vezérőrnagyi előléptetésről

	A köztársasági elnök 99/2018. (III. 12.) KE határozata
	dandártábornoki kinevezésről

	A köztársasági elnök 100/2018. (III. 12.) KE határozata
	dandártábornoki kinevezésről

	A köztársasági elnök 101/2018. (III. 12.) KE határozata
	dandártábornoki kinevezésről

	A köztársasági elnök 102/2018. (III. 12.) KE határozata
	dandártábornoki kinevezésről

	A Kormány 1073/2018. (III. 12.) Korm. határozata
	a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély és a Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlanának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
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