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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 1/2017. (I. 3.) FM rendelete
az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozataláról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E  rendeletet az  új élelmiszerekről és az  új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 1.  cikk 
(2)  bekezdése szerinti új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők Európai Unión belüli forgalomba hozatalának 
engedélyezési eljárására kell alkalmazni.

 (2) E rendeletet nem kell alkalmazni
a) a  258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikkében felsorolt élelmiszer-adalékanyagokra, 

élelmiszer aromákra és előállításukhoz használt alapanyagokra, extrakciós oldószerekre, élelmiszer-
enzimekre, valamint

b) a  géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében géntechnológiával módosított 
szervezeteket tartalmazó vagy ilyen szervezetekből álló élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre, 
valamint a  géntechnológiával módosított szervezetekből előállított, de ilyen szervezeteket nem tartalmazó 
élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre.

2. Az új élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalára vonatkozó kérelem benyújtására 
vonatkozó előírások

2. § (1) Az  új élelmiszer vagy új élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmet és annak rövid 
összefoglalóját a földművelésügyi miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani magyar és angol nyelven, 
4-4 nyomtatott példányban, valamint elektronikus formában.

 (2) A kérelmező a kérelemben megjelölheti a  titkosan kezelendő gyártási eljárásra vonatkozó információkat, amelyek 
vonatkozásában az engedélyezési eljárásban részt vevő hatóságok az egyes információk nyilvánosságra hozatalára 
és a  258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott információ védelmére vonatkozó 
részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2001. szeptember 20-i 1852/2001/EK bizottsági rendelet 
(a továbbiakban: 1852/2001/EK bizottsági rendelet) 1. cikkében foglaltak szerint járnak el.

 (3) A kérelmezőnek a kérelem miniszterhez történő benyújtásával egy időben a kérelem másolatát meg kell küldenie 
az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága (a továbbiakban: Bizottság) számára.

3. § (1) A miniszter a kérelem befogadásáról elektronikus úton értesíti
a) a Bizottságot,
b) a kérelmezőt,
c) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH), valamint
d) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI),
a kérelem befogadása dátumának megjelölésével.

 (2) A  kérelem elsődleges értékelését a  NÉBIH végzi el. A  NÉBIH a  kérelmet megküldi az  OGYÉI számára, amely 
az  elsődleges értékelés elkészítéséhez szakértői véleményt ad. A  szakértői véleményért a  kérelmezőnek az  Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért 
fizetendő díjakról szóló rendelet szerinti díjat kell fizetnie.
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 (3) Amennyiben a  kérelem nem tartalmaz elegendő információt az  elsődleges értékelés elvégzéséhez, a  NÉBIH 
kiegészítő adatokat kér a kérelmezőtől.

 (4) A NÉBIH az elsődleges értékelést megküldi a miniszternek, aki a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
6.  cikk (3)  bekezdésében foglaltak szerint a  kérelem befogadásától számított három hónapon belül továbbítja azt 
a Bizottság számára.

3. Eljárás az Európai Unió más tagállamában az új élelmiszer vagy új élelmiszer-összetevő  
forgalomba hozatalára vonatkozóan benyújtott kérelem esetén

4. § (1) Az  Európai Unió más tagállamában benyújtott kérelmek elsődleges értékelésén alapuló, a  termék piacra 
helyezhetőségével kapcsolatos tagállami álláspontot a  NÉBIH az  OGYÉI szakértői véleményének beszerzését 
követően alakítja ki.

 (2) A  NÉBIH a  tagállami álláspontot a  258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6.  cikk (4)  bekezdésében 
foglaltak szerint az  elsődleges értékelési jelentés Bizottság által történt továbbításától számított 60 napon belül 
elektronikus úton megküldi a Bizottság számára.

4. A lényegi egyenértékűség bejelentésére vonatkozó előírások

5. § (1) A 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdésében meghatározott termékekre vonatkozó 
lényegi egyenértékűség megállapítását a NÉBIH végzi.

 (2) A  kérelmező a  lényegi egyenértékűség megállapítására irányuló kérelemben megjelölheti a  titkosan kezelendő 
gyártási eljárásra vonatkozó információkat, amelyek vonatkozásában az  engedélyezési eljárásban részt vevő 
hatóságok az 1852/2001/EK bizottsági rendelet 1. cikkében foglaltak szerint járnak el.

 (3) A kérelmező a terméket akkor hozhatja forgalomba, ha a NÉBIH a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
3. cikk (4) bekezdése szerinti lényegi egyenértékűség fennállását megállapította.

 (4) A kérelmező a lényegi egyenértékűség megállapításáról és a termékek forgalomba hozatali szándékáról a 258/97/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerint tájékoztatja a Bizottságot.

5. Záró rendelkezések

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

7. §  Ez a  rendelet az  új élelmiszerekről és az  új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

8. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén hatályát veszti.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2017. (I. 3.) NFM rendelete
a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal 
összefüggésben egyes közlekedési és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 5.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 14.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
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a 3. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 12.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 11.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 18.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 20.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 2.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 
foglalt feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím és a 2. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 4.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a  biztonságos konténerekről szóló 1972. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi  
LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 
foglalt feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 15. alcím tekintetében a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 16. alcím tekintetében a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42.  § a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 
15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 17. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
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a 18. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 21. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 23. alcím és a 3. melléklet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 25. alcím tekintetében a  Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. 
június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének 
kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 26. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 28. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 29. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 2. és 12.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 30. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 31. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 32. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdésének 11.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 33. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
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a 34. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXXVIII. törvény 82.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében és 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 35. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 36. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXXVIII. törvény 82.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében és 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 37. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 16.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 38. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 39. alcím, a  4. és az  5.  melléklet tekintetében a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42.  § 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
109.  § 13.  pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 40. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 13.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 41. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 42. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 43. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 44. alcím tekintetében a  merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény és az  egyezményre vonatkozó 1988. évi 
Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2003. évi LXV. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 45. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 18.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 46. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdése b)  pont 1.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 47. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (9)  bekezdés 
a)  pontjában, valamint a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
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13.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 8. pontjában foglalt feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 48. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 49. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 50. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 51. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 52. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
az 53. alcím tekintetében a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 54. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9. és 
10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 55. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
az 56. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 
foglalt feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
az 57. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 58. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 59. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 21. és 
22.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben –,
a 60. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 27.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 61. alcím és a 6. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  §  
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1. és 6.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a  21.  § 10. és 15.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 62. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 2., 12. és 15.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 63. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 64. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 32.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 65. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 20.  alpontjában, 
a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 15.  pontjában, és az  atomenergiáról szóló 1996. évi  
CXVI. törvény 68.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, valamint 68.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7. és 13.  pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 8.  pontjában foglalt 
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel, a 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel, valamint a 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 66. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk 
(2)  bekezdésében és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 67. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 68. alcím és a 7. melléklet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (3) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 69. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 29.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.)  
KM rendelet módosítása

1. §  Az utak forgalomszabályozásáról és a  közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 14/A.  § 
(2) bekezdésének nyitó szövegrészében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának 
járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe az „az illetékes népegészségügyi igazgatási 
szerv” szöveg lép.

2. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.)  
KHVM rendelet módosítása

2. §  A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 1. számú 
melléklet 18.  pontjában az „az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős miniszter” 
szöveg lép.
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3. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

3. §  A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a) 12.  § (9)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „közlekedési igazgatási 

feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott járási (kerületi) hivatal” szöveg,

b) 21. § (6) bekezdésében az „az NKH” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős miniszter” szöveg,
c) 10. számú melléklet 2.10.  pontjában az „Az NKH Központ” szövegrész helyébe az „A közlekedési igazgatási 

feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott járási (kerületi) hivatal” szöveg,

d) A. Függelék 3. cikk 29. és 30. pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedésért 
felelős miniszter” szöveg,

e) C. Függelék 2.  cikk r)  pontjában a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, 
valamint ennek felettes szerve az  NKH Központ” szövegrész helyébe a  „közlekedésért felelős miniszter” 
szöveg, a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala” szövegrész helyébe 
a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg,

f ) C. függelék 2.  cikk s)  pontjában a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala” 
szövegrészek helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg, a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész 
helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg

lép.

4. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

4. §  A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet
a) 2.  § (16)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a  „közlekedésért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 16. számú melléklet 8.1.  pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal” 

szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg,
c) 16. számú melléklet 13.3.3.1. pontjában az „NKH” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter által 

kiadott” szöveg,
d) 16. számú melléklet 13.4.1.  pontjában az  „NKH” szövegrészek helyébe a  „közlekedésért felelős miniszter” 

szöveg
lép.

5. A fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez 
kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM–HM–BM együttes rendelet 
módosítása

5. §  A fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az  ehhez kapcsolódó vezetői 
engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM–HM–BM együttes rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala szabályzatának alapulvételével” 

szövegrész helyébe a  „közlekedésért felelős miniszter által kiadott tantervi és vizsgakövetelmények 
alapulvételével” szöveg,

b) 4.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága 
vizsgabizottsága” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság által kijelölt vizsgabizottság” szöveg

lép.
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6. Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet módosítása

6. §  Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993.  
(VII. 1.) KHVM rendelet 3. számú melléklet 9.3.1. pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szervénél” szövegrész helyébe a „népegészségügyi szervnél” szöveg lép.

7. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása

7. §  A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a  továbbiakban: KKK)” szövegrész 

helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „KKK-tól, amelynek” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős minisztertől, akinek” 

szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében a „KKK” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg
lép.

8. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.) KHVM rendelet módosítása

8. § (1) A  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi  
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.) KHVM rendelet (a  továbbiakban: 7/1995. KHVM rendelet)  
1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A  7/1995. KHVM rendelet 1. § (1)  bekezdésében a  „Közlekedési és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe 
a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

9. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és 
megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet 
módosítása

9. §  A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és 
megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet 13/B.  § 
(1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A zajvédelmi bizottság tagja (a továbbiakban: tag)]
„c) a területi környezetvédelmi hatóság,
d) az illetékes népegészségügyi feladatokat ellátó szerv, valamint”
(egy-egy képviselője.)

10. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosítása

10. § (1) Az  útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet (a  továbbiakban: 26/1997. KHVM 
rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  díjakat a  kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy a  közlekedési hatóság számviteli bizonylatának 
kézbesítésétől számított 8 napon belül
a) a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a  továbbiakban: NFM) vagy a  közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal által lefolytatott hatósági eljárás esetében az  NFM Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00290713-38100004 számú számlájára,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott hatósági eljárás esetében 
a  fővárosi és megyei kormányhivatal 2. számú mellékletben meghatározott, a  Magyar Államkincstárnál vezetett 
előirányzat-felhasználási keretszámlájára,
c) az  útügyi hatósági eljárásban az  NFM, illetve a  közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal szakhatósági közreműködése esetén az  NFM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
00290713-38100004 számú számlájára
kell befizetni.”
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 (2) A 26/1997. KHVM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 26/1997. KHVM rendelet 1. § (3) bekezdésében az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe az „az NFM” 

szöveg lép.
 (4) Hatályát veszti a 26/1997. KHVM rendelet 4. § (2) bekezdése.

11. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása

11. §  Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet
a) 1/A. § (1) bekezdésében a „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (a továbbiakban: KKK)” szövegrész 

helyébe a „közlekedésért felelős miniszterrel” szöveg,
b) 1/A § (2) bekezdésében az „ellenőrzését a KKK végzi” szövegrész helyébe az „ellenőrzéséről a közlekedésért 

felelős miniszter gondoskodik” szöveg,
c) 1/B. § (1) bekezdésében a „KKK” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg,
d) 4.  § (1)  bekezdésében a „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak (a  továbbiakban: KKK)” szövegrész 

helyébe a „közlekedésért felelős miniszternek” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében a „KKK” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg,
f ) Melléklet 1.2.  pontjában és 2.2.9.1.  pontjában a  „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ” szövegrész 

helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg
lép.

12. Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 
módosítása

12. §  Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 2. számú melléklet
a) I. függelék 3.1.12.  pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a  továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi 

Regionális Igazgatósága – az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága bevonásával -” szövegrész 
helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,

b) VII. függelékében az  „NKH ...................................... Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az  „[eljáró 
közlekedési hatóság megnevezése]” szöveg, az  „NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” 
szövegrész helyébe az „[eljáró közlekedési hatóság megnevezése]” szöveg

lép.

13. A szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet hatályon kívül 
helyezése

13. §  Hatályát veszti a szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet.

14. A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 
módosítása

14. § (1) A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 
49/1999. KHVM rendelet) 1. számú melléklet A), B), C), D), E) és F)  pontjában a „Légügyi Igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „[eljáró légiközlekedési hatóság megnevezése, címe]” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a 49/1999. KHVM rendelet 1. számú melléklet A), B), C), D), E) és F) pontjában a „BUDAPEST-Ferihegy” 
és a „H-1675. Postafiók 41” szövegrész.

15. A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló  
54/1999. (XII. 25.) BM rendelet módosítása

15. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet 
(a továbbiakban: 54/1999. BM rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a  továbbiakban: Nyilvántartó) által teljesített adatszolgáltatásért  
– ideértve az okmánytárból történő másolat kiadását is – befizetett díj a Nyilvántartó bevételét képezi.
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(2) A közlekedési igazgatási hatóság által teljesített, a Kknyt. 16. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében 
megjelölt egyedi adatszolgáltatásért befizetett díj a közlekedési igazgatási hatóság bevételét képezi.”

 (2) Az 54/1999. BM rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az  Okmánytárból nem a  Nyilvántartó teljesít egyedi adatszolgáltatást, úgy az  Okmánytárból történő 
adatszolgáltatásért befizetett díj 70%-a a Nyilvántartót, 30%-a az adatszolgáltatást teljesítő közlekedési igazgatási 
hatóságot illeti.”

16. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló  
56/1999. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

16. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 
(a továbbiakban: 56/1999. BM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  közúti közlekedési nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatokat a  közúti közlekedési 
nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) és a közlekedési igazgatási hatóság látja el.”

 (2) Az 56/1999. BM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem a közlekedési igazgatási hatósághoz nyújtható be.”

 (3) Az 56/1999. BM rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Kormány által rendeletben kijelölt adatigénylő szervek eseti jelleggel egyedi adatszolgáltatási kérelmet 
nyújthatnak be a Nyilvántartóhoz.”

 (4) Az 56/1999. BM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Csoportképző ismérvek szerinti adatszolgáltatás iránti kérelmet a Nyilvántartóhoz lehet benyújtani.”

 (5) Az 56/1999. BM rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  közlekedési igazgatási hatósághoz benyújtott egyedi adatigénylés az  okmánytárból történő 
adatszolgáltatásra is irányul, a  közlekedési igazgatási hatóság a  szükséges iratokat belföldi jogsegély útján 
a Nyilvántartótól  szerzi be.”

 (6) Az 56/1999. BM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  Nyilvántartó a  közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés engedélyezéséről vagy elutasításáról 
határozattal dönt.
(2) A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatigénylésre a Nyilvántartó az adatigénylővel szerződést köthet, amely 
kiterjed az adatszolgáltatás adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeire is.
(3) A  Nyilvántartó a  már engedélyezett közvetlen adatigénylés útján történő adatszolgáltatást határozattal 
megtagadja, ha
a) az adatigénylő részére történő adatszolgáltatás jogalapja megszűnt, vagy
b) a (2) bekezdés szerinti szerződés érvénytelen vagy hatálytalanná vált.”

 (7) Az 56/1999. BM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „Hivatal közlekedési nyilvántartó szervét (a továbbiakban: Nyilvántartó)” szövegrész 

helyébe a „Nyilvántartót” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész 

helyébe a  „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a  Nyilvántartó” 
szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „közlekedési igazgatási hatóságnál” szöveg
lép.

17. A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz 
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet módosítása

17. §  A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumnak” szöveg, az „10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára” 
szövegrész helyébe az „10032000-00290713-38100004 számú számlájára” szöveg,

b) 3.  § (2)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium” szöveg

lép.
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18. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 
módosítása

18. §  A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
a) 6.  § (1) és (2)  bekezdésében az „az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdésében az „NKH honlapján” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium honlapján” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésében az „Az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „A közlekedésért felelős miniszter” 

szöveg,
d) 2. számú mellékletében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium” szöveg, a „Central Office of the National Transport Authority” szövegrész helyébe 
a „Ministry of National Development” szöveg, a „HUNGARIAN REPUBLIC” szövegrész helyébe a „HUNGARY” 
szöveg,

e) 3. számú mellékletében a  „NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS 
IGAZGATÓSÁGA” szövegrész helyébe a „BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA” szöveg,

f ) 4. számú mellékletében a  „HUNGARIAN REPUBLIC” szövegrész helyébe a  „HUNGARY” szöveg, 
az „UNGARISCHE REPUBLIK” szövegrész helyébe az „UNGARN” szöveg, a „NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA” szövegrész helyébe a  „BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA” szöveg, a  „National Transport Authority, Central Hungarian Regional Directorate” 
szövegrész helyébe a „Government Office of the Capital City Budapest” szöveg, a „Nationale Behörde für 
Verkehrswesen, Mittelungarische Regionale Verwaltung” szövegrész helyébe a  „Das Regierungsamt der 
Hauptstadt Budapest” szöveg

lép.

19. A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet 
módosítása

19. §  Hatályát veszti a  légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet 
10. § (5) bekezdésében az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke által jóváhagyott” szövegrész.

20. A hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről és az ellenőrök azonosító 
okmányáról szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet módosítása

20. §  A hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről és az  ellenőrök azonosító okmányáról 
szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 
vezetője” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg lép.

21. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége 
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 
módosítása

21. §  A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, 
az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet
a) 2.  melléklet 2.19.  cikk 2.  pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe 

a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
b) 5.  mellékletében a  „NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG” szövegrészek helyébe a  „BUDAPEST FŐVÁROS 

KORMÁNYHIVATALA” szöveg, a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrészek helyébe a  „Budapest 
Főváros Kormányhivatala” szöveg, a  „Nationale Behörde für Verkehrswesen” szövegrészek helyébe a  „Das 
Regierungsamt in der Hauptstadt Budapest” szöveg, a  „REPUBLIK UNGARN” szövegrészek helyébe 
az  „UNGARN” szöveg, a  „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak” szövegrészek helyébe a  „Budapest Főváros 
Kormányhivatalának” szöveg, a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának” szövegrész 
helyébe a  „Budapest Főváros Kormányhivatalának” szöveg, a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság/National 
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Transport Authority” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala/Government Office of the 
Capital City Budapest” szöveg,

c) 6. mellékletének címében a „NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KIEMELT ÜGYEK IGAZGATÓSÁGA” szövegrész 
helyébe a „BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA” szöveg

lép.

22. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása

22. §  A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti 
Közlekedési Hatóságnak a  Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési 
előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel rendelkező hatóság részére” szöveg 
lép.

23. A légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet módosítása

23. §  A légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet Melléklete helyébe 
a 3. melléklet lép.

24. A légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet 
módosítása

24. § (1) A  légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet (a  továbbiakban: 
3/2002. GKM rendelet)
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a  továbbiakban: NKH)” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM)” szöveg, az „10032000-00289926-00000000 számú 
előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szövegrész helyébe az  „10032000-00290713-38100004 számú 
számlájára” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében az „NKH” szövegrész helyébe az „NFM” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „Légügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „légiközlekedési hatóság” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 3/2002. GKM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése.

25. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és 
díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosítása

25. § (1) A  veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002.  
(I. 30.) KöViM rendelet (a továbbiakban: 8/2002. KöViM rendelet) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(3) A  névjegyzékbe vételért a  díjat a  közlekedési hatóságnak a  Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
00290713-38100004 számú számlájára kell befizetni.”

 (2) A 8/2002. KöViM rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vizsgadíjból a  képzőszervnek 22%-ot el kell különíteni, amely összeget a  vizsgáztatás előkészítési  
– nyilvántartási, okmánykiállítási, szervezési – költségeinek fedezetére a  közlekedési hatóság Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell átutalni.”

26. A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.)  
KöViM rendelet módosítása

26. §  A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet 2. számú 
mellékletében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg, 
a „National Trasport Authority” szövegrész helyébe a „Government Office of the Capital City Budapest” szöveg lép.
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27. A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni 
vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet módosítása

27. §  A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá 
nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 5.  § (4)  bekezdésében és 8.  § (5)  bekezdésében a „Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

28. A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági 
követelményekről szóló 22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

28. §  A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 
22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet
a) 6. § (1) és (3) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” 

szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
b) 2. számú mellékletében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szöveg, a „National Transport Authority” szövegrészek helyébe a „Government Office of the 
Capital City Budapest” szöveg

lép.

29. A tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos 
üzemeltetésének kötelező vizsgálatáról szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet módosítása

29. §  A tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének kötelező 
vizsgálatáról szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet 1. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„q) hajózási hatóság: a Budapest Főváros Kormányhivatala;”

30. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.)  
GKM–ESZCSM együttes rendelet módosítása

30. §  A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes 
rendelet 5. számú mellékletében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros 
Kormányhivatala” szöveg, a „National Maritime Authority” szövegrész helyébe a „Government Office of the Capital 
City Budapest” szöveg lép.

31. A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, 
üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosítása

31. §  A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, 
módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet
a) 7.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe 

a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg,
b) 3. számú melléklet 8.  pontjában a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 

Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg
lép.

32. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 
módosítása

32. §  A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben 
tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
a) 15.  § (1)  bekezdés i)  pontjában és j)  pont ja)  alpontjában az  „a földhivatal” szövegrész helyébe  

az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
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b) 19.  § (3)  bekezdésében a  „földhivatalnak” szövegrész helyébe az  „ingatlanügyi hatóságnak” szöveg,  
az „a földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg

lép.

33. A gazdasági és közlekedési miniszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak 
vagyonnyilatkozat-tételéről szóló 4/2003. (I. 25.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése

33. §    Hatályát veszti a  gazdasági és közlekedési miniszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak 
vagyonnyilatkozat-tételéről szóló 4/2003. (I. 25.) GKM rendelet.

34. A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.)  
GKM rendelet módosítása

34. § (1) A  gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet 
(a továbbiakban: 33/2003. GKM rendelet) 7. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A katasztrófavédelemmel kapcsolatos – az 5. § (2) bekezdésének a)–e) pontjaiban meghatározott – feladatokat]
„b) a  vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti országos vasúti törzshálózattal, elővárosi vasúti pályahálózattal 
és országos vasúti mellékvonalakkal összefüggő ügyekben a  vasúti pályahálózat működtetői – a  MÁV Zrt., illetve 
a GYSEV Zrt. – látják el; a térségi, a kisvasúti a helyi, a saját célú és az iparvágányokkal összefüggő ügyekben azon 
szervezet látja el, amely a megjelölt pályahálózatot üzemelteti,”

 (2) A 33/2003. GKM rendelet
a) 1. §-ában a „Gazdasági és Közlekedési” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési” szöveg,
b) 4. §-ában a „gazdasági és közlekedési” szövegrész helyébe a „minisztériumot vezető” szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe 

a „közlekedési hatóság” szöveg,
d) 5. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § e) pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész 

helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
e) 5.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 7.  § f )  pontjában a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg,
f ) 7. § a) pontjában az „Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság” szövegrész helyébe a „Magyar 

Közút Nonprofit Zrt.” szöveg, a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala és közúti feladatokat ellátó 
regionális igazgatóságai” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,

g) 7. § c) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala és hajózási feladatokat ellátó regionális 
igazgatóságai” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,

h) 7. § d) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szövegrész helyébe 
a „légiközlekedési hatóság” szöveg

lép.

35. A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.)  
GKM rendelet módosítása

35. §  A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet 2.  § 
(3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A FAM Bizottság tagjai:)
„b) a Budapest Főváros Kormányhivatala által delegált egy fő,”

36. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, 
továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról szóló 
95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése

36. §  Hatályát veszti a  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a  közvetlen felügyelete alatt álló szervek, 
továbbá a  kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a  tevékenység irányításáról szóló 95/2003. (XII. 18.)  
GKM rendelet.
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37. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló  
101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása

37. §  A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium” szöveg,
b) 2. számú melléklet IV. fejezet 1.1. és 1.5.  pontjában a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szöveg
lép.

38. A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.)  
GKM rendelet módosítása

38. §  A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú 
melléklet B. pont
a) 4.1.7.  pontjában az  „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szövegrész helyébe  

az „a közlekedésért felelős miniszter” szöveg,
b) 4.1.8.  pontjában az „az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős miniszter” 

szöveg
lép.

39. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 
módosítása

39. § (1) A  közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet (a  továbbiakban: 
29/2004. BM rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díjakat az alábbi keretszámlára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni:
a) 1. számú melléklet 2.  pont a) és e)  alpontjában, a  3.  pontjában, továbbá a  2. és 3.  mellékletben megállapított 
díjakat a  közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a  továbbiakban: Nyilvántartó) Belügyminisztérium Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú bevételek beszedése célelszámolási számlájára;
b) 1. számú melléklet 1.  pontjában és 2.  pont b) és c) és f )–k)  alpontjában megállapított díjakat – kivéve, ha 
a  Nyilvántartó, illetve a  2.  pont j)  alpontja esetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal jár el – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára; illetve
c) 1. számú melléklet 2.  pont j)  alpontjában meghatározott díjat a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárása esetén 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára.”

 (2) A 29/2004. BM rendelet 2. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 5.  § 
(1)  bekezdés n)  pontja szerinti, a  közreműködőt megillető díjat az  engedélyező hatóságot megillető díjból kell 
rendezni.”

 (3) A 29/2004. BM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nem elektronikus úton kezdeményezett közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási 
díját az  eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni. A  díj fizetésére 
vonatkozó kötelezettség az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával is teljesíthető, ha az ehhez szükséges 
műszaki feltételek a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál rendelkezésre állnak.”

 (4) A 29/2004. BM rendelet 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) A 29/2004. BM rendelet 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) A 29/2004. BM rendelet 2. § (2) bekezdésében a „Központi Hivatalt” szövegrész helyébe a „Nyilvántartót” szöveg lép.

40. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 
módosítása

40. § (1) A  közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet (a  továbbiakban: 
41/2004. GKM rendelet)
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a) 2.  § (3)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a  továbbiakban: NKH)” szövegrész helyébe 
a „közlekedési hatóság” szöveg,

b) 2. § (7) bekezdésében a „(4)–(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésében az „Az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,
d) 6. § (5) bekezdésében a „(3)–(6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdésében” szöveg,
e) 10.  § (1)  bekezdésében az  „az NKH-nak” szövegrész helyébe az  „a közlekedési hatóságnak” szöveg, 

az „10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szövegrész 
helyébe az „10032000-00290713-38100004 számú számlájára” szöveg,

f ) 11.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az „az NKH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a közlekedési 
hatóság” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a 41/2004. GKM rendelet 2. § (6) bekezdése.

41. A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló 
engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet módosítása

41. §  A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól 
szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 1.  § (2)  bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe 
a  „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szöveg, az  „10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási 
keretszámlájára” szövegrész helyébe az „10032000-00290713-38100004 számú számlájára” szöveg lép.

42. A rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról szóló  
60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet módosítása

42. §  A rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet 
Mellékletében a  „REPUBLIK UNGARN” szövegrész helyébe az  „UNGARN” szöveg, a  „REPUBLIQUE DE HONGRIE” 
szövegrész helyébe az „HONGRIE” szöveg, a „HONGAARSE REPUBLIEK” szövegrész helyébe a „HONGARIJE” szöveg, 
a  „NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA” szövegrész helyébe 
a  „BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA” szöveg, a  „MITTELUNGARISCHE REGIONALE VERWALTUNG FÜR 
NATIONALE BEHÖRDE FÜR VERKEHRSWESEN” szövegrész helyébe a  „DAS REGIERUNGSAMTDER HAUPTSTADT 
BUDAPEST” szöveg, a „DIRECTION REGIONALE CENTRAL-HONGROISE DE LAUTORITÉ NATIONALE DU TRANSPORT” 
szövegrész helyébe az „OFFICE GOUVERNEMENTAL DE BUDAPEST-CAPITALE” szöveg lép.

43. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 
felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes 
közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

43. §  A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és 
ellenőrzésével, továbbá a  gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a  Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

00289926-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumnak a  Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú 
számlájára” szöveg,

b) 5.  § (4)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium” szöveg

lép.

44. A merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi 
egyezményhez csatolt szabályok kihirdetéséről szóló 124/2004. (X. 19.) GKM rendelet módosítása

44. §  A merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezményhez csatolt 
szabályok kihirdetéséről szóló 124/2004. (X. 19.) GKM rendelet
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a) 4. számú mellékletében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg, a „Republic 
of Hungary” szövegrész helyébe a „Hungary” szöveg, a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” 
szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg, a „Central Office of the National Transport 
Authority” szövegrész helyébe a „Government Office of the Capital City Budapest” szöveg,

b) 5. számú mellékletében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg, a „Republic 
of Hungary” szövegrész helyébe a „Hungary” szöveg, a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” 
szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg, a „Central Office of the National Transport 
Authority” szövegrész helyébe a „Government Office of the Capital City Budapest” szöveg

lép.

45. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

45. § (1) A  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a  továbbiakban: 24/2005. GKM rendelet) 3.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) A képzést vagy vizsgáztatást érintő jogszabályokról, valamint ezek változásairól a közlekedésért felelős miniszter 
tájékoztatást ad.”

 (2) A 24/2005. GKM rendelet
a) 3.  melléklet 3.2.3.  pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 6. melléklet III. pont 5. pontjában az „az NKH” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium” szöveg,
c) 8.  melléklet 7.5.1.  pontjában az  „a közlekedési hatóság az  NKH honlapján” szövegrész helyébe az   

„a közlekedési hatóság a honlapján” szöveg,
d) 16. melléklet I. pont

da) 2. alpontjában az „az NKH vezetője” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős miniszter” szöveg, 
az „Az NKH vezetője” szövegrész helyébe az „A közlekedésért felelős miniszter” szöveg, az „az NKH 
honlapján” szövegrész helyébe az  „a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
honlapján” szöveg,

db) 5.  alpont bc)  alpontjában az „az NKH” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős miniszter” 
szöveg,

dc) 11. alpontjában az „Az NKH” szövegrész helyébe az „A közlekedésért felelős miniszter” szöveg
lép.

46. A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek 
használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosítása

46. §  A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól 
szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe 

a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” 

szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg
lép.

47. A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 
módosítása

47. §  A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-
kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 16.  § (2)  bekezdésében az „az 
NKH részére a  Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlaszáma: 



20 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 1. szám 

10032000-00289926-00000000)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára” szöveg lép.

48. A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, 
a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosítása

48. § (1) A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, 
valamint az  egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) 
GKM rendelet (a  továbbiakban: 40/2006. GKM rendelet) 4.  § (5)  bekezdésében a „KBSZ-szel” szövegrész helyébe 
a „közlekedésbiztonsági szervezettel” szöveg, a „KBSZ” szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági szervezet” szöveg 
lép.

 (2) Hatályát veszti a 40/2006. GKM rendelet 4. § (2) bekezdésében az „(a továbbiakban: KBSZ)” szövegrész.

49. A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet módosítása

49. §  A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) 
GKM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: közlekedési hatóság)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium” szöveg, az  „10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára” 
szövegrész helyébe az „10032000-00290713-38100004 számú számlájára” szöveg,

c) 2.  § (4)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium” szöveg

lép.

50. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 
módosítása

50. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében a „nyilvántartási szervezet” szövegrész helyébe a „nyilvántartó szerv” szöveg,
b) 4.  § (6)  bekezdésében a „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ” szövegrész helyébe a „közlekedésért 

felelős miniszter” szöveg,
c) 7/B.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „közlekedési igazgatási hatóság” szövegrész helyébe a  „közlekedési 

hatóság” szöveg
lép.

51. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 
szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

51. §  A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) 
KHEM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289926-00000000 számú 
előirányzat-felhasználási keretszámlája” szövegrész helyébe a „honlapján közétett számlája” szöveg lép.

52. A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről 
szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

52. §  A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. 
(VI. 30.) KHEM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a „Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 
számú előirányzat-felhasználási keretszámlája” szövegrész helyébe a „honlapján közétett számlája” szöveg lép.
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53. A közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, 
valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról  
szóló 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet módosítása

53. §  A közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági 
és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 
15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról szóló 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet
a) 1.  § (1)–(3)  bekezdésében a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a  „közlekedésért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdésében az  „1/2006. (II. 17.) OM rendelet” szövegrész helyébe a  „150/2012. (VII. 6.) Korm. 

rendelet” szöveg
lép.

54. A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és 
vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosítása

54. § (1) A  közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról 
szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet (a  továbbiakban: 40/2009. KHEM rendelet) 5.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  gépkezelő vizsgákat és gépkezelői jogosítvány kiadását a  közlekedési hatóság a  közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint végzi.”

 (2) A 40/2009. KHEM rendelet
a) 5. § (4) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében az „Az NKH” szövegrész helyébe az „A közlekedésért felelős 

miniszter ” szöveg,
b) 5. § (4) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az „az NKH” szövegrészek helyébe az „a közlekedésért felelős 

miniszter” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdésében az „Az NKH vizsgabizottsága” szövegrész helyébe az „A közlekedésért felelős miniszter 

által kijelölt vizsgabizottság” szöveg,
d) 6. § (6) bekezdésében az „az NKH részére” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős miniszternek” szöveg,
e) 1. mellékletében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” 

szöveg,
f ) 5.  melléklet III.  pont b)  pontjában az „az NKH” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” 

szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a 40/2009. KHEM rendelet 8. § (3) bekezdése.

55. Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet módosítása

55. §  Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 68. §-ának (2) bekezdése szerinti utazási 
kedvezményre (a továbbiakban: kedvezmény) jogosultak:]
„d) a  közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a  vasúti igazgatási szerv, valamint a  vasúti 
balesetvizsgáló szerv (a továbbiakban együtt: közigazgatási szerv) kormánytisztviselője és ügykezelője,”

56. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.)  
KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása

56. §  A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM 
együttes rendelet 4.  § (2)  bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a  továbbiakban: közlekedési hatóság) 
elnöke, a  közlekedésért felelős miniszter egyetértésével” szövegrész helyébe a  „közlekedésért felelős miniszter” 
szöveg, a „közlekedési hatóság elnöke” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg lép.
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57. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.)  
KHEM rendelet módosítása

57. §  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés 
b)  pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 2.  § (6)  bekezdés a)  pontjában az „az NKH 
regionális igazgatóságánál” szövegrész helyébe az  „a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatalnál” szöveg 
lép.

58. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása

58. §  A közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és 
vizsgáztatásával összefüggő díjakról 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési 
Hatóság (a továbbiakban: NKH) kincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási 
keretszámlájára” szövegrész helyébe a  „közlekedési hatóság kincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 
számú számlájára” szöveg, az „az NKH-t” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságot” szöveg lép.

59. A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó 
adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

59. §  A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a  kapcsolódó adatszolgáltatásról 
szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 7. § (10) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szerve részeként működő sugár-egészségügyi decentrumot (a  továbbiakban: Sugáregészségügyi 
Decentrum)” szövegrész helyébe a „sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalt” szöveg lép.

60. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről 
szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosítása

60. §  A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010.  
(X. 5.) NFM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a  továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága” 

szövegrész helyébe az „a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal” szöveg,

b) 2.  § (2)  bekezdésében az „az NKH regionális igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott járási (kerületi) hivatal” szöveg

c) 4. melléklet
ca) 1.1.  pontjában az  „az NKH Központi Hivatalától” szövegrész helyébe az  „a közlekedésért felelős 

minisztertől” szöveg,
cb) 1.2.  pontjában az  „az NKH Központi Hivatalának Szakmai Vizsgabizottsága” szövegrész helyébe  

az „a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium vizsgabizottsága” szöveg, az „az NKH 
Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős miniszter” szöveg

lép.

61. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos 
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és 
a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása

61. § (1) Az  egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással 
összefüggő hatósági feladatokról, a  bírságok kivetésének részletes szabályairól és a  bírságok felhasználásának 
rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: 42/2011. NFM rendelet) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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„2. § Az 1. §-ban meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására
a) az  1.  § a)  pontja alapján a  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt közlekedési hatóság,
b) az 1. § b) pontja alapján a Kkt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok,
ba) közlekedési hatóságként a  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt közlekedési hatóság,
bb) a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, másodfokon a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság,
bc) a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, másodfokon az  Országos 
Rendőr-főkapitányság,
bd) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága, másodfokon 
a NAV Fellebbviteli Igazgatósága,
be) a  munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon 
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
bf ) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/A. §-a szerinti hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
bg) a közterület-felügyelet,
c) az 1. § c)–e) pontja alapján a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt közlekedési hatóság
[a továbbiakban az a)–c) pont együtt: eljáró hatóság] jogosult.”

 (2) A 42/2011. NFM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  1.  § alapján kiszabott bírság összegét a  bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől, vagy 
a  határozathozatal nélkül alkalmazott közigazgatási bírság esetében a  közléstől számított 30 napon belül 
a 2. § a) pontja, b) pont ba)–bf ) alpontja és c) pontja esetében – a  (4a) bekezdésben foglalt kivétellel – a Magyar 
Államkincstár által vezetett, 1.  mellékletben meghatározott, az  eljáró hatóság szerinti megfelelő számlára kell 
befizetni.”

 (3) A 42/2011. NFM rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

62. A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről szóló 54/2011. (X. 19.) NFM rendelet 
módosítása

62. §  A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről szóló 54/2011. (X. 19.) NFM rendelet 2.  § 8.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. hajózási hatóság: a Budapest Főváros Kormányhivatala;”

63. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények 
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

63. §  A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díjat a kijelölés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára befizetni.”

64. Az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, 
valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról szóló 48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 
módosítása

64. §  Az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más 
közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról szóló 48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a  továbbiakban: KKK)” szövegrész 

helyébe a „közlekedésért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” szöveg, a „KKK” szövegrész helyébe 
a „miniszter” szöveg,
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b) 7.  § (1)  bekezdésében a  „KKK” szövegrész helyébe a  „miniszter” szöveg, a  „terveket és azokat megküldi 
a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére” szövegrész helyébe a „terveket” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „KKK” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, az „(a továbbiakban: 
ITS-jelentés) a miniszter részére” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: ITS-jelentés)” szöveg

lép.

65. A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló  
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet módosítása

65. § (1) A  radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: 51/2013. NFM rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdése szerinti engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott határozatot közölni kell]
„c) az Országos Közegészségügyi Intézettel (a továbbiakban: OKI),”

 (2) Az 51/2013. NFM rendelet 4. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (1) bekezdése szerinti engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott határozatot közölni kell]
„b) az országos tisztifőorvossal,
c) az OKI-val,”

 (3) Az 51/2013. NFM rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az üzemben tartó az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségen kívül]
„a) a  környezetszennyezéssel járó rendellenességet az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatalnak,”
(köteles bejelenteni.)

 (4) Az 51/2013. NFM rendelet
a) 3. § (1) bekezdés

aa) a)  pontjában a  „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a  továbbiakban: NKH)” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,

ab) b) pontjában az „az NKH” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
ac) c) pontjában az „az NKH” szövegrész helyébe az „a légiközlekedési hatóság” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatallal” szövegrész helyébe a „közlekedési hatósággal” szöveg,

c) 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az „az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalával” szövegrész helyébe  
az „a Budapest Főváros Kormányhivatalával” szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében az „OSSKI” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg,
e) 12.  § (1)  bekezdésében az  „OSSKI Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatnak (a  továbbiakban: 

OSKSZ)” szövegrész helyébe az  „Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatnak (a  továbbiakban: 
OSKSZ)” szöveg, a  „környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a  „területi környezetvédelmi, valamint természetvédelmi 
hatóságnak” szöveg

lép.
 (5) Hatályát veszti az 51/2013. NFM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja.

66. A közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet 
módosítása

66. §  Hatályát veszti a  közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet 
1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora.

67. A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett 
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről 
szóló 62/2015. (X. 30.) NFM rendelet módosítása

67. §  A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az  államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 62/2015. (X. 30.) NFM 
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rendelet 1. §-ában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot” szövegrész helyébe 
a „kulturális örökségvédelemért felelős minisztert” szöveg lép.

68. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, 
valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 
módosítása

68. § (1) A  bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint 
a  felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet (a  továbbiakban: 78/2015. 
NFM rendelet) 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

 (2) Hatályát veszti a 78/2015. NFM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:3 mezőjében az „a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal,” szövegrész.

69. A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint 
a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) 
NFM rendelet hatályon kívül helyezése

69. §  Hatályát veszti a  közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint 
a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet.

70. Záró rendelkezések

70. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.
 (2) A 39. § (5) bekezdése és az 5. melléklet 2017. március 1-jén lép hatályba.
 (3) A 39. § (4) bekezdése, a 65. § (1), (2) bekezdése, (4) bekezdés d) pontja és a 4. melléklet 2017. április 1-jén lép 

hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelethez

 1.  A 7/1995. KHVM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium”.

 2.  Hatályát veszti a 7/1995. KHVM rendelet 1. számú melléklet 5. és 26. pontja.

2. melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelethez

 1.  A  26/1997. KHVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:1–B:1 mezői helyébe a  következő mezők 
lépnek:

(Eljáró hatóság megnevezése) (Eljáró hatóság előirányzat-felhasználási keretszámlájának száma)

(1.) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 10032000-00290713-38100004
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3. melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelethez

[Légiközlekedési hatóság megnevezése]                                                [Name of the competent civil aviation authority]

               /20...
 Címer

 LÉGIJÁRMŰ LAJSTROMOZÁSI BIZONYÍTVÁNY
 CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION

 A légijármű lajstromjele:                                            HA-
Registration marks of the aircraft:

 A légijármű típusa:
Type of aircraft:

 A légijármű gyártási száma:
Manufacturing number:

 A légijármű gyártási éve:
Year of manufacturing:

 A légijármű gyártója:
Manufacturer of the aircraft:

 A hajtómű típusa:
Type of the engines:

 A légijármű tulajdonosa:
Owner of the aircraft:

 A tulajdonos címe:
Address of the owner:

 Igazoljuk, hogy a fenti légijárművet a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába 20...-a bevezettük.
A légijármű lajstromozása a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. december 7-én aláírt egyezménnyel és a 
légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 12. §-ával összhangban történt.

 It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Aircraft Register of the Hungarian Republic 
on       20...
The registration is in accordance with the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on 7. December 1944 
and with the 12. § of the Law No. XCVII of 1995 on civil aviation.

 Kiadva: 20...
 Date of issue: 20...

 P. H.
 Fordíts!                                                                                                                                                                                  Aláírás
 Please turn over!                                                                                                                                                             Signature
 
Egyéb megjegyzések/korlátozások:
 Other notes and restrictions:

”
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4. melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelethez

A 29/2004. BM rendelet 2. számú melléklet 3. pontja a következő 3.3. alponttal egészül ki:
(Különleges rendszámtáblákért, kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:)
„3.3. 1 db kerékpárszállító eszközre szerelhető rendszámtábla legyártásának engedélyezése 5500 Ft”

5. melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelethez

A 29/2004. BM rendelet 3. számú melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személygépkocsik előzetes eredetiség ellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak:)
„a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig és tisztán elektromos hajtású személygépkocsik)”

6. melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez

Az eljáró hatóságok számlaszámai

 1.  A  közlekedési hatóság központosított bevételek számla Magyar Államkincstári számlaszáma: 
10032000-01040463-00000000.

 2.  A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-01037629  
NAV Közigazgatási bírság bevételi számla.

 3.  A közlekedési hatóság megyei központosított bevételek számlái:

A B

1. Név Magyar Államkincstár számlaszáma

2. Közlekedési hatóság Budapesti központosított bevételek számla 10032000-01040511-00000000
3. Közlekedési hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

központosított bevételek számla
10032000-01040504-00000000

4. Közlekedési hatóság Csongrád megyei központosított bevételek 
számla

10032000-01040528-00000000

5. Közlekedési hatóság Győr-Moson-Sopron megyei központosított 
bevételek számla

10032000-01040542-00000000

6. Közlekedési hatóság Hajdú-Bihar megyei központosított bevételek 
számla

10032000-01040559-00000000

7. Közlekedési hatóság Heves megyei központosított bevételek 
számla

10032000-01040566-00000000

8. Közlekedési hatóság Komárom-Esztergom megyei központosított 
bevételek számla

10032000-01040580-00000000

9. Közlekedési hatóság Jász-Nagykun-Szolnok megyei központosított 
bevételek számla

10032000-01040573-00000000

10. Közlekedési hatóság Tolna megyei központosított bevételek 
számla

10032000-01040638-00000000

11. Közlekedési hatóság Békés megyei központosított bevételek 
számla

10032000-01040494-00000000

12. Közlekedési hatóság Baranya megyei központosított bevételek 
számla

10032000-01040487-00000000

13. Közlekedési hatóság Zala megyei központosított bevételek számla 10032000-01040669-00000000
14. Közlekedési hatóság Veszprém megyei központosított bevételek 

számla
10032000-01040652-00000000

15. Közlekedési hatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
központosított bevételek számla

10032000-01040621-00000000
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16. Közlekedési hatóság Bács-Kiskun megyei központosított bevételek 
számla

10032000-01040470-00000000

17. Közlekedési hatóság Fejér megyei központosított bevételek számla 10032000-01040535-00000000
18. Közlekedési hatóság Vas megyei központosított bevételek számla 10032000-01040645-00000000
19. Közlekedési hatóság Nógrád megyei központosított bevételek 

számla
10032000-01040597-00000000

20. Közlekedési hatóság Somogy megyei központosított bevételek 
számla

10032000-01040614-00000000

21. Közlekedési hatóság Pest megyei központosított bevételek számla 10032000-01040607-00000000

 4.  A Rendőrség Magyar Államkincstár számlaszámai:

A B

1.  Név  Magyar Államkincstár számlaszáma

2.  Budapesti Rendőr-főkapitányság  10023002-01451430-00000000
3.  Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság  10024003-01451485-00000000
4.  Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság  10025004-01451492-00000000
5.  Békés Megyei Rendőr-főkapitányság  10026005-01451502-00000000
6.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság  10027006-01451519-00000000
7.  Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság  10028007-01451526-00000000
8.  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság  10029008-01451533-00000000
9.  Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság  10033001-01451540-00000000

10.  Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  10034002-01451557-00000000
11.  Heves Megyei Rendőr-főkapitányság  10035003-01451564-00000000
12.  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság  10045002-01451612-00000000
13.  Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság  10036004-01451571-00000000
14.  Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság  10037005-01451588-00000000
15.  Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  10023002-01451478-00000000
16.  Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság  10039007-01451595-00000000
17.  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság  10044001-01451605-00000000
18.  Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság  10046003-01451629-00000000
19.  Vas Megyei Rendőr-főkapitányság  10047004-01451636-00000000
20.  Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  10048005-01451643-00000000
21.  Zala Megyei Rendőr-főkapitányság  10049006-01451650-00000000
22.  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  10023002-00290603-00000000
23.  Országos Rendőr-főkapitányság célelszámolási számla  10023002-01451715-30000003

 5.  A Nemzetgazdasági Minisztérium számlaszáma: 10032000-01460658-00000000
 6.  Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstár számlaszáma: 10023002-00283494-20000002 

Közúti közlekedési bírság letéti számla.”

7. melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelethez

A 78/2015. NFM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

 (Számlaszám)

 (Baranya Megyei Kormányhivatal)  10024003-00335931-00000000
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5024/2016/5. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5024/2016/5.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke, dr. Balogh Zsolt előadó bíró, dr. Kalas Tibor bíró
Az indítványozó: Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Szeged, Pf. 408)
Az érintett önkormányzat: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
     (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)
Az ügy tárgya: Telekadó-rendelet törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a  telekadóról 

szóló 44/2009. (12. 12.) számú rendelete 2. § (1) bekezdése „V. körzet V/6. Az V/1–V/5 közé tartozó területek 
kivételével minden terület 140  Ft.”, valamint 2.  § (2)  bek. „V.  körzet külterület” szövegrésze törvényellenes, 
ezért e rendelkezéseket 2016. december 31. napjával megsemmisíti;

– megállapítja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a telekadóról szóló 
44/2009. (12. 12.) számú rendelete 2.  § (1)  bekezdése 2014. december 31. napjáig hatályban volt „V.  körzet 
V/6. Az V/1–V/5 közé tartozó területek kivételével minden terület 80 Ft.” szövegrésze törvényellenes volt;

– megállapítja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a  telekadóról 
szóló 44/2009. (12. 12.) számú rendelete 2. § (1) bekezdése „V. körzet V/6. Az V/1–V/5 közé tartozó területek 
kivételével minden terület 140 Ft.”, valamint 2. § (2) bek. „V. körzet külterület” szövegrésze, továbbá a rendelet 
2. § (1) bekezdése 2014. december 31. napjáig hatályban volt „V. körzet V/6. Az V/1–V/5 közé tartozó területek 
kivételével minden terület 80  Ft.” szövegrésze nem alkalmazhatók a  Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság előtt 7.K.27.759/2015. számú folyamatban lévő perben, valamint valamennyi, a  megsemmisítés 
időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben;

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.;
– elrendeli, hogy határozatát – a  Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül  – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] A gazdasági társaság adózó tulajdonában áll Hódmezővásárhely külterület 01957/1 helyrajzi számú, 
kivett szemétlerakó telep elnevezésű, 39 ha 9257 m2 területű ingatlan. Az  ingatlan 2012. január 1. napjától 
telekadó hatálya alá tartozik. Az  adózó a  telekadó bevallási és befizetési kötelezettségének nem tett eleget. 
Hódmezővásárhelyen az  ingatlanok a  telekadó fizetési kötelezettség alapján 5 körzetre tagozódnak. A  perbeli 
ingatlan a  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a  telekadóról szóló 44/2009. 
(12. 12.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az V. körzetbe [Ör. 2. § (2) bekezdés] tagozódik, a telekadó 
mértéke m2-ként 2012–2014. évekre 80 Ft, 2015. évtől 140 Ft [Ör. 2. § (1) bekezdés].

 [2] A telekadó alapja 395  547,3 m2. A  telekadó alapjául szolgáló földterület forgalmi értéke szakértői ingatlan-
értékbecslés szerint 2012–2014 között 49 510 000 Ft, 2015–2016-ban 51 510 000 Ft. A telekadó mértéke az annak 
alapjául szolgáló földterület forgalmi értékéhez viszonyítva eszerint 2012–2014 között évente 64%, míg 2015–2016 
folyamán évente meghaladja a teljes forgalmi értéket.
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Az indítvány és az önkormányzat álláspontja

 [3] Az adózó közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti keresetet terjesztett elő, melyben kérte az elsőfokú és az azt 
helyben hagyó másodfokú határozat hatályon kívül helyezését. Álláspontja szerint az  Ör. alapján olyan mértékű 
helyi adó bevallására köteles, ami ellentétes a  helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvénnyel (a  továbbiakban: Htv.) 
és az  Alaptörvény XXX.  cikkével. Ebben a  körben hivatkozott a  Kúria Önkormányzati Tanácsa több döntésére 
is. A  fentiekre tekintettel egyúttal indítványozta az  Ör. 2.  § (1)–(2)  bekezdésének megsemmisítése iránt a  Kúria 
Önkormányzati Tanácsa előtti eljárás kezdeményezését.

 [4] Az Önkormányzat érdemi ellenkérelmében az  Ör. megjelölt rendelkezéseinek felülvizsgálatára irányuló nemperes 
eljárás kezdeményezését és ennek alapján a folyamatba helyezett peres eljárás felfüggesztését nem ellenezte.

 [5] A bíróság előtti peres eljárás folyamatban léte alatt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője a  felperes 
terhére a perbeli telek után 2012–2016. évre összesen 205 684 596 Ft telekadó-különbözetet és adóhiányt állapított 
meg, 41 136 919 Ft adóbírságot szabott ki, valamint a késedelmi pótlék összegét 14 412 176 Ft-ban állapította meg. 
Az  adózó adóhatósági eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmét arra hivatkozással utasította el, hogy álláspontja 
szerint az eljárás addig folytatható, amíg a bíróság nem kezdeményezi az Ör. törvénybe ütközésének és alaptörvény-
ellenességének megállapítására irányuló eljárást.

 [6] A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a  per tárgyalását felfüggesztette, és indítványozta az  Ör. 2.  § 
(1)  bekezdése „V.  körzet V/6. Az  V/1–V/5 közé tartozó területek kivételével minden terület 140  Ft.”, valamint 2.  § 
(2) bek. „V. körzet külterület” szövegrésze törvényességi vizsgálatát, a törvényellenesség megállapítását és a perben 
való alkalmazás kizárását és alkalmazásának általános megtiltását. A rendelet 2. § (1) bekezdése 2014. december 31. 
napjáig hatályban volt „V. körzet V/6. Az V/1–V/5 közé tartozó területek kivételével minden terület 80 Ft.” szövegrésze 
törvényellenessége megállapítását ugyancsak kérte.

 [7] Indítványának érvelése szerint az érintett Önkormányzat megsértette a Htv. 6. § c) pontjában foglaltakat, valamint 
a hivatkozott rendelkezések az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdésébe és a 32. cikk (3) bekezdésébe is ütköznek.

 [8] A bíróság hangsúlyozta, hogy a telekadó fizetési kötelezettség és a mulasztási bírság is az Ör. vitatott rendelkezésein 
alapul. Következtetése szerint ha a telekadó fizetési kötelezettség mértékét meghatározó jogszabályi rendelkezések 
törvényellenesek, akkor a mulasztási bírság kiszabása is jogellenes lesz.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 [9] Az indítvány megalapozott.
 [10] Az Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között” hatalmazza 

fel a  helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra. Az  Alaptörvény 32.  cikk (2)  bekezdésébe, amely szerint  
„[f ]eladatkörében eljárva a  helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot”.

 [11] Helyi adók bevezetésére a Htv. 1. §-a hatalmazza fel az önkormányzatokat, melyek a Htv. rendelkezéseinek keretei 
között élhetnek az adómegállapítás jogával.

 [12] A Htv. 6. § c) pontja három kritériumot rendel az adómérték meghatározásához: az önkormányzat az adómértékben 
a  helyi sajátosságokat, az  adóalanyok teherbíró képességét és az  önkormányzat gazdálkodási követelményeit 
érvényesítheti.

 [13] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Köf.5001/2013. számú határozatában – az  Alkotmánybíróság határozataira 
utalással – megállapította, hogy „a vagyoni típusú adók célja az  arányos közteherviselés elvének megvalósítása: 
a vagyonadó alapja minden adóalany vonatkozásában ugyanaz, a vagyontömeg, jelen esetben az ingatlantulajdon. 
Az  adókötelezettség törvényi okból, a  tulajdonolt vagyontömegre tekintettel keletkezik.” Ez  azt jelenti, hogy 
a kötelezettség tartalma, mértéke a vagyontömeg értékéhez – amely egyben az adóalany teherviselő képességét is 
jelenti – igazodó kell legyen. „Ez az alapja a vagyonadók esetében az adózókkal szembeni azonos (önkormányzati) 
jogalkotói elbánásnak. E megállapítás normatív alapját elsődlegesen az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdése adja, 
e követelményt az önkormányzati jogalkotó esetében ugyanakkor a Htv. 6. § c) pontja közvetíti”.

 [14] A teherbíró képességgel összhangban nem állóként semmisítette meg az  Önkormányzati Tanács Zalaszentiván 
Község Önkormányzata által alkotott rendelet telekadó mértékét megállapító rendelkezéseit (5081/2013., MK 2013., 
42. szám). A Kúria ebben az esetben azt állapította meg, hogy az adótárgy értékének közel 70%-át kitevő mértékű 
éves telekadómérték számottevően eloldódott az adóztatott vagyontömeg értékétől.

 [15] Az Önkormányzati Tanács fentiekben hivatkozott határozataiban utalt arra is, hogy a  helyi sajátosságok között 
értékelendő – az  adóztatott vagyontömeg értékét is befolyásoló tényezőként – a  telek hasznosítása, funkciója, 
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belterületi, külterületi besorolása, belterületi elhelyezkedése, egyéb fizikai adottsága (pl. a telek hasznosíthatóságát 
kedvezőtlenül, avagy éppenséggel kedvezően befolyásoló helyi körülmények). Ezért a  Köf.5001/2013. számú 
határozatában értékelte azt a  körülményt is, hogy az  önkormányzat a  telekadó megállapításának alapjaként 
az adóval érintett telkeket övezetekbe sorolta.

 [16] Az Ör. 2.  § (1)  bekezdése a  telekadó mértékét az  V.  körzet V/6.  pontja alá tartozó felperesi külterületi telek 
vonatkozásában 2012. január 1. napjától m2-ként 80 Ft-ban, míg 2015. január 1. napjával hatályba lépő módosulást 
követően m2-ként 140 Ft-ban határozta meg.

 [17] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Köf.5.045/2013/6. sz. határozatában kimondta, hogy normakontroll eljárásban 
nem értékelhető olyan körülmény, amely szerint a  Htv. 6.  § c)  pontja szerinti teljesítőképességre utaló körülmény 
megvalósul azzal, hogy az  adózó fizetőképes vállalkozás. A  teljesítőképesség ugyanis az  adótárgy értékével áll 
összefüggésben. A vagyonadó mértékét a vagyontárgy értékével összefüggésben kell elsősorban mérlegelni, tehát 
az nem szakadhat el az adótárgy értékétől.

 [18] Az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése a  földterület forgalmi értéket kisebb eltérésekkel 50  000  000  Ft körüli 
összegben állapította meg. Ehhez képest az  adóteher adóévenként előbb mintegy 32 millió  Ft (64%), majd 
adóévenként a becsült értéket meghaladó több mint 55 millió Ft.

 [19] A Kúria Önkormányzati Tanácsa osztja az  eljáró bíróság megítélését, miszerint az  adózó vállalkozás ilyen mértékű 
megadóztatása súlyos aránytalanságot eredményez. Az  Ör. vitatott rendelkezései ezért ellentétesek a  Htv. 
6.  § c)  pontjában foglalt előírásokkal mivel a  telekadó mértékének meghatározásakor nincsenek tekintettel 
a  helyi sajátosságokra és az  adózóknak a  telektulajdonhoz kötődő ésszerű teherviselő képességére. Emellett 
az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdésében foglalt arányosság követelménye sérül.

 [20] Az indítványozó bíróság arra is helyesen mutatott rá, hogy a telekadó-fizetési kötelezettség és a mulasztási bírság 
is az Ör. 2. § (1)–(2) bekezdésein alapul. Ha a telekadó-fizetési kötelezettség mértékét meghatározó rendelkezések 
törvényellenesek, akkor értelemszerűen a  mulasztási bírság kiszabása is jogszabály-ellenes lesz. Jelen esetben 
a helyi adóhatóság alkalmazta az Ör. ezen rendelkezéseit.

 [21] A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 55. § (2) bekezdése 
értelmében „[h]a az  önkormányzati tanács megállapítja, hogy az  önkormányzati rendelet vagy annak valamely 
rendelkezése más jogszabályba ütközik, az  önkormányzati rendeletet vagy annak rendelkezését megsemmisíti, 
megállapítja a  hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése más jogszabályba 
ütközését (...)”. Az 56. § (5) bekezdése értelmében „[h]a az önkormányzati rendeletnek a bíróság előtt folyamatban 
lévő ügyben alkalmazandó rendelkezésének megsemmisítésére, illetve más jogszabályba ütközésének 
megállapítására bírói kezdeményezés alapján kerül sor, az  önkormányzati rendelet megsemmisített, illetve más 
jogszabályba ütközőnek ítélt rendelkezése nem alkalmazható a  bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, 
valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.

 [22] Mivel a  Kúria Önkormányzati Tanácsa lefolytatott eljárásában azt állapította meg, hogy az  Ör. 2.  § megtámadott 
rendelkezései ellentétesek a Htv. 6. § c) pontjában foglaltakkal, ezért a törvénysértés megállapítása mellett, a Bszi. 
rendelkezéseire tekintettel a folyamatban lévő perben (perekben) elrendelte azok alkalmazásának tilalmát.

A döntés elvi tartalma

 [23] A telekadóról szóló szabályozás során a törvényben meghatározott elvek alkalmazása körében igazodni kell ahhoz 
a szemponthoz, hogy az adómérték az adótárgy telek forgalmi értékéhez képest ne legyen túlzott.

Alkalmazott jogszabályok

 [24] 1990. évi C. törvény 6. § c) pont

Záró rész

 [25] A Kúria a határozat közzétételéről a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján határozott.
A határozat elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. december 13.

Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró, Dr. Kalas Tibor s. k. bíró
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A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5036/2016/5. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5036/2016/5.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt előadó bíró, Dr. Kalas Tibor bíró
Az indítványozó: Kecskeméti Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróság (Kecskemét, Rákóczi út 17–19.)
Az érintett önkormányzat: Kiskunmajsa Város Önkormányzata (Kiskunmajsa, Fő út 82.)
Az ügy tárgya: adómentesség megvonása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, a helyi adókról szóló 

38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § 3. pontja, 8. § 3. pontja és 2. számú melléklete törvénysértő, 
ezért azt 2016. január 1. napjával visszamenőleg megsemmisíti;

– megállapítja, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, a helyi adókról szóló 
38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § 3. pontja, 8. § 3. pontja és 2. számú melléklete a Kecskeméti 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő 14.K.27.307/2016/7. számú ügyben, illetve 
valamennyi, valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben nem alkalmazható;

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] A felperesi társaság a 2015. június 17. napján kelt adás-vételi szerződésekkel megszerezte a Kiskunmajsa külterület 
0296/29. és 0290/30. hrsz.-ú, „kivett ipari park” megjelölésű, egyenként 105  000 m2 nagyságú ingatlanok 1/1 
tulajdoni hányadát. Az ingatlanok vételára egyenként 8 000 000 Ft volt, mely vételárat az adóhatóság a visszterhes 
vagyonátruházási illeték alapjául, mint forgalmi értéket elfogadott. Kiskunmajsa Város Jegyzője, mint elsőfokú 
hatóság Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a  helyi adókról szóló 29/2014. (XI. 28.) számú rendeletével 
módosított 6/2012. (II. 27.) számú rendeletének (a  továbbiakban: Ör.1.) 7–8.  §-ai alapján a  2015.  évre a  telekadó 
mértékét 0  Ft-ban állapította meg az  önkormányzati rendeletben szabályozott adókedvezmény alapján. Az  Ör.1. 
értelmében az  ipari park területén 2014. január 1. napját követően megszerzett ingatlanok vonatkozásában 
a megszerzést követő évtől számított 3 adóév időtartamára adómentesség áll fenn.

 [2] Ezt követően Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a helyi adókról szóló 38/2015. 
(XI.  30.) számú önkormányzati rendeletét (a  továbbiakban: Ör.2.), amely 2016. január 1-jén lépett hatályba. 
Az  Ör.2. 7.  §-a adókörzeteket hozott létre, a  7.  § 3.  pont szerint III.  körzetbe tartoznak Kiskunmajsa közigazgatási 
területének a  rendelet 2. számú mellékleteként „Ipari Park” néven szereplő területén elhelyezkedő telkek. Az  Ör.2. 
8.  § 3.  pontja szerint Kiskunmajsa közigazgatási területének a  rendelet 2. számú mellékletének „Ipari Park” néven 
szereplő területén a  telkek vonatkozásában az  adó mértéke 1–25  000 m2 adóalap után 0  Ft/m2, 25  000 m2 felett 
az adóalap 15 Ft/m2. Az elsőfokú adóhatóság a 2016-os évre a perbeli kiskunmajsai ingatlanok után ingatlanonként 
1 575 000 Ft telekadó megfizetésére kötelezte a felperest.

 [3] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2016. március 21-én kelt BKB/001/2168-2/2016. számú határozatával 
az elsőfokú határozatokat helybenhagyta.

 [4] A felperes a  közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. Keresetlevelében hivatkozott 
arra, hogy az  adó mértéke konfiskáló jellegű, hivatkozott arra, hogy a  2. számú mellékletet képező övezetben 
gyakorlatilag csak a felperes ingatlanai esnek adókötelezettség alá. Hivatkozott a jogszabály alkalmazására történő 
kellő felkészülési idő hiányára, valamint arra, hogy az  önkormányzati rendelet megalkotása előtt nem készült 
hatásvizsgálat.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 1. szám 33

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 [5] A fenti tényállás alapján a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 14.K.27.307/2016/7. számú végzésében 
a  per tárgyalását felfüggesztette és a  Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult az  Ör. egyes rendelkezései 
törvényellenességének vizsgálatát kezdeményezve. A  bíróság hivatkozott a  jogalkotásról szóló 2010.  évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (4) bekezdés a) és d) pontjaira, mely szerint a  jogszabály megalkotásakor 
biztosítani kell, hogy a  jogszabály megfeleljen az  Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
valamint a  jogalkotás szakmai követelményének. A  bíróság álláspontja szerint az  Ör.2. 8.  § 3.  pontja és ezzel 
összefüggésben a  2. sz.  melléklete a  Jat. ezen követelményeinek nem felel meg. A  Jat. 2.  § (3)  bekezdése rögzíti, 
hogy a  jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre 
a  jogszabály alkalmazására való felkészülésre. Tekintettel arra, hogy a  Képviselő-testület 2015. november 30-án 
határozott úgy, hogy 2016. január 1-jétől a kiskunmajsai ipari parkban az adómentességet megszünteti, az érintett 
adózók számára a jogszabály alkalmazására való felkészülésre nem biztosított lehetőséget. Az indítványozó bíróság 
azt is felvetette, hogy az Ör.2. elfogadását megelőzően a Jat. 17. § (1) bekezdése szerinti előzetes hatásvizsgálat is 
elmaradt.

 [6] A bíróság utalt arra, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C.  törvény (a  továbbiakban: Hatv.) preambuluma rögzíti, 
hogy a helyi közszolgáltatások biztosítása, mint önkormányzati feladat ellátása érdekében nélkülözhetetlen a helyi 
közösségek áldozatvállalása is. Ez  a  cél azonban nem vezethet ahhoz, hogy kizárólag egy adózótól követeljen 
áldozatot az önkormányzat által kialakított telekadórendszer. A bíróság álláspontja szerint az Ör. 8. § 3. pontjában 
megfogalmazott adómérték diszkriminatív, továbbá aránytalan az  elérni kívánt céllal, tekintettel arra, hogy 
az  Ör. által megállapított adómérték alkalmazása hat éven belül az  adóztatott vagyontárgy értékét meghaladó 
adóbefizetési kötelezettséget jelent.

 [7] Mindezek alapján a  bíróság kérte az  Ör. 7.  § 3.  pontja, 8.  § 3.  pontja és ezzel összefüggésben a  2. sz.  melléklete 
törvényellenességének megállapítását és 2016. január 1-jei hatállyal történő visszamenőleges megsemmisítését, 
valamint azt, hogy a  törvényellenes rendelkezések a  Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 
folyamatban lévő 14.K.27.307/2016. számú perben nem alkalmazhatók.

 [8] A Kúria a  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.  évi CLXI.  törvény (a  továbbiakban: Bszi.) 52.  §-a 
alapján az  indítványt megküldte Kiskunmajsa Város Önkormányzatának állásfoglalása beszerzése végett. 
Kiskunmajsa Város Önkormányzata az indítvány elutasítását kérte. Kifejtette, hogy az ingatlantulajdonos felelőssége, 
ha semmilyen beruházást nem végez az ingatlanon, annak értékét nem növeli, nem építi be, és ezáltal a beépítetlen 
ingatlan a  telekadó tárgyát képezheti. Utalt arra, hogy a  kiskunmajsai 0296/29. hrsz.-ú és a  0296/30. hrsz.-ú 
ingatlanok becsértékét a  NAV már 2011.  évben 26  250  000  Ft összegre értékelte, illetve az  önkormányzatnál és 
a kormányzati portálon kifüggesztett egyszerű termőföld adásvételi szerződések esetén is jellemzően meghaladja 
a 100 Ft/m2 árat a területek vételára. Az adózó ingatlanai az érintett önkormányzat szerint messze meghaladják már 
a vételkori értékét. Az önkormányzat hivatkozott egy 2015. évi ingatlanérték-meghatározó szakvéleményre is, amely 
szintén magasabb értékre utal, mint az ingatlan vételkori ára.
Az önkormányzat utalt arra, hogy a  telekadó mértékét differenciáltan és mérlegelési kötelezettségének eleget 
téve állapította meg. A  jogszabályi absztrakció szintjén nem válik kirívóan eltúlzottá, hogy az  adózót több, 
egyenként nagyobb kiterjedésű telke után magasabb évi adókötelezettség terheli. Az  Ör. az  Alaptörvény 32.  cikk 
(2)  bekezdésére visszavezethető és a  Hatv. szabályaival nem ellentétes. A  Hatv. 7.  § b)  pontja szerinti egységes 
adómegállapítási kötelezettség nem korlátozza a  helyi önkormányzatot a  6.  § c.  pontban, valamint a  22.  §-ban 
az adó mértékének meghatározására vonatkozó mérlegelési szabadságában. Álláspontja szerint a kivetett adó nem 
konfiskáló jellegű, ennek alátámasztására hivatkozott a Kúria Önkormányzati Tanácsának több határozatára is.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 [9] Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.
 [10] A Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által előadott tényállás alapján az  Ör.1. az  Ipari Park területén 

2014. január 1. napját követően megszerzett ingatlanok vonatkozásában a  megszerzést követő évtől számított 
három adóév időtartamra adómentességet ígért. A  felperesi társaság 2015. június 17. napján kelt adás-vételi 
szerződéssel szerezte meg a vonatkozó ingatlanokat az Ipari Park területén. Az Ör.2. az Ör.1.-et 2016. január 1-jével 
hatályon kívül helyezte.
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 [11] A felperes tehát az  ingatlant abban az  időszakban szerezte, amikor az  Ör.1. a  szerzéstől számított három évre 
adómentességet helyezett kilátásba. A  felperes az  Ör.1. alapján alappal bízhatott abban – és tervezhetett úgy  – 
ahogy azt a jogszabály ígérte.

 [12] Az indítványozó bíróság – többek között – a  Jat. 2.  § (3)  bekezdésének sérelmére hivatkozik, amely a  jogszabály 
alkalmazására való kellő felkészülési idő követelményét fogalmazza meg; a megfelelő felkészülési idő követelménye 
a jogbiztonságot szolgálja. Az Ör.2. 2015. november 30-án került kihirdetésre és 2016. január 1-jén lépett hatályba, 
a kihirdetés és a hatálybalépés között egy hónapot biztosított.

 [13] A Kúria megítélése szerint a  Jat. 2.  § (3)  bekezdéséből fakadó jogbiztonság sérelmének a  vizsgálatánál nemcsak 
önmagában az egy hónapos felkészülési időt kell alapul venni, hanem a három adóévre vonatkozó adómenetességi 
ígérvényt is. A  felperes ugyanis joggal bízhatott abban, hogy a  megszerzett ingatlanok vonatkozásában 2018. 
június 17-éig telekadó mentesség áll fenn. Tehát az  Ör.2. alkalmazására történő felkészülési idő vizsgálatakor 
ebben a kontextusban értékelendő az Ör.2. indítványozó által vizsgálni és megsemmisíteni kért rendelkezése, azaz 
vizsgálandó probléma az is, hogy a jogszabályváltozás jogos várományt érint-e?

 [14] A jogalkotó általi ígérvények visszavonásának külön dogmatikája van, amelyet Magyarországon 
az Alkotmánybíróság dolgozott ki. A 16/1996. (V. 3.) AB határozat szerint – amelyet a Kúria Önkormányzati Tanácsa 
jelen ügyben irányadónak tart – a  már megszerzett, határozott időre szóló adókedvezményeknek a  határidő 
lejáratát megelőző csökkentése, illetve megvonása – a  jogalkotói ígérethez jogosan fűződő várakozásból, a  tartós 
adójogviszonyban ily módon értelemszerűen benne rejlő bizalmi elemből következően – nem elfogadható, sérti 
a  jogbiztonságot. Az  Alkotmánybíróság szerint különbséget kell tenni a  rövid és a  hosszabb időtartamra szóló 
adókedvezmények között. Míg a  kedvezmények megvonásának (csökkentésének, illetve megszüntetésének) 
tilalma olyan követelmény, amely különösen a  rövid időtartamra szóló kedvezmények megvonásának 
alkotmányos akadálya, addig a  hosszabb időtartamra szóló adókedvezmények fenntartása esetén – az  időtartam 
hosszabbodásával egyenes arányban – kivételesen lehetőséget kell a  jogalkotónak biztosítani arra, hogy 
a kedvezmények biztosításakor fennálló helyzetben beállott jelentős, alapvető változások esetén a kedvezményeket 
csökkentse, adott esetben meg is vonja. Az  Alkotmánybíróság az  adómentesség visszavonásával kapcsolatos 
kérdéseket összegző határozatában az  öt évre szóló adómentességet rövid időszakra vonatkozó mentességnek 
tekintette, és megsemmisítette annak lejárta előtti megszüntetését.

 [15] Jelen ügyben az  Ör.1. rövid időtartamra szóló, határozott idejű adókedvezményt biztosított. Az  Ör.2. ezt 
megszüntette azzal, hogy egy hónap felkészülési időt adott a  felperes számára akkor, amikor az  Ör.1. által 
meghatározott határozott idő lejártáig (esetében még másfél évig) az adómentességben joggal bízhatott. A Kúria 
megítélése szerint a felperesnek jogos várománya keletkezett az adórendszer ezen részére vonatkozó állandóságára. 
Az Ör.2.-vel történt beavatkozás sérti a Jat. 2. § (3) bekezdését, a jogbiztonság követelményét.

 [16] Az indítványozó az Ör.2. 7. § 3. pontja, 8. § 3. pont b) alpontja és 2. számú melléklete vizsgálatát kérte.
 [17] Az Ör.2. 7. § 3. pontja szerint: „III. körzet Kiskunmajsa közigazgatási területének a rendelet 2. számú mellékleteként 

Ipari Park néven, szereplő területén elhelyezkedő telkek.”
 [18] Az Ör.2. 8. § 3. pontja értelmében az adó mértéke a III. körzetben Kiskunmajsa közigazgatási területének a rendelet 

2. számú mellékleteként Ipari Park néven, szereplő területén a telkek vonatkozásában:
a) 1–25 000 m2 adóalap után 0 Ft/m2

b) 25 000 m2 felett az adóalap 15 Ft/m2

 [19] Az Ör.2. 2. számú melléklete térképet tartalmaz, amelyet érintően a  felperes a  perben hivatkozott arra, hogy 
a  2.  számú mellékletet képező övezetben az  adókötelezettség a  felperes tulajdonát képező 0296/29 és 0296/30 
hrsz.-ú számú két ingatlanon kívül még további négy ingatlant érint. Ezek közül adómentes a  Kiskunmajsa Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező 0296/39 és 348/8. hrsz.-ú ingatlan, a 0296/40 és a 0296/50 hrsz.-ú ingatlanok 
pedig az  ingatlan-nyilvántartás szerint nem léteznek. Így kizárólag a  felperes ingatlani esnek adókötelezettség 
alá a  2. számú mellékletként Ipari Park néven szereplő területen. A  felperes ezen állítását Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata az  állásfoglalásában nem cáfolta, az  indítványozó bíróság pedig ez  alapján az  Ör.2. 2. számú 
mellékletét, a 7. § 3. pontját, valamint a 8. § 3. pontjában foglalt adómértéket diszkriminatívnak tartotta.

 [20] A Kúria osztja az  indítványozó bíróság álláspontját. A  Kúria legutóbb a  Köf.5015/2016/17. számú határozatában 
Berente Község Önkormányzatának telekadó rendelete kapcsán vizsgált olyan problémát, amely szerint 
az  „absztrakció szintjén” megalkotott szabályok a  valóságban egy adózóra vonatkoztak. A  határozat szerint 
„a  vagyoni típusú helyi adók esetében az  adókötelezettség alapját elsődlegesen a  vagyontárgy és annak értéke 
jelenti. Ez egyben az adózók közötti egyenlőségi szabály is, amely akkor érvényesül, ha az adó mértéke nem egyedi, 
nem az adózó személyére szabott, hanem általános elvek mentén alakul, a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat 
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gazdasági érdekeihez és az adózók teljesítőképességéhez igazodik.” (indokolás [15]) A Kúria ezekben az esetekben 
a hátrányos megkülönböztetést megállapította.

 [21] A Kúria megítélése szerint tehát az  Ör.2. 7.  § 3.  pontja, 8.  § 3.  pontja és 2. számú melléklete azért sérti a  Jat. 2.  § 
(3)  bekezdését, mert olyan telekadó-kötelezettséget állapít meg kizárólag felperes részére, amely vonatkozásban 
a  felperes alappal bízhatott abban, hogy a  megszerzését követő három éves időtartamra adómentesség áll fenn. 
Az Ör.2. jelölt szabályai sértik továbbá a Hatv. 6. § c) és d) pontjaiból, valamint az Alaptörvény XV. és XXX. cikkeiből 
következő adózók közötti egyenlőség elvét is, mert a  látszólag mindenkire vonatkozó szabályok kizárólag felperes 
részére teremtenek (egyébiránt a bevezetés módjában a Jat.-ot is sértő) adókötelezettséget.

 [22] A fentiek alapján a  Kúria az  Ör.2. 7.  § 3.  pontját, 8.  § 3.  pontját és 2. számú mellékletét megsemmisítette. 
Az  indítványozó bíróság 2016. január 1-jére visszamenő hatályú megsemmisítést kezdeményezett. A  Bszi. 56.  § 
(3)  bekezdése szerint az  önkormányzati tanács az  ex nunc hatályú megsemmisítéstől eltérően is megállapíthatja 
az önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése hatályvesztését, ha azt a jogbiztonság vagy a rendelet hatálya 
alá tartozó jogalanyok különösen fontos érdeke indokolja. Jelen ügyben az ex tunc hatályú megsemmisítést, mind 
a  várományok védelmével összefüggő jogbiztonság, mind pedig a  megsemmisített rendelkezések hatálya alá 
tartozó jogalany érdeke indokolja, ezért a  Kúria az  indítványnak helyt adott és a  törvényellenes rendelkezéseket 
2016. január 1-re visszamenő hatállyal megsemmisítette.

 [23] A Bszi. 56.  § (5)  bekezdése szerint, ha az  önkormányzati rendeletnek a  bíróság előtt folyamatban lévő ügyben 
alkalmazandó rendelkezésének megsemmisítésére bírói kezdeményezés alapján kerül sor, az  önkormányzati 
rendelet megsemmisített rendelkezése nem alkalmazható a  bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, 
valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben. Erre 
tekintettel a Kúria elrendelte, hogy az Ör. megsemmisített rendelkezése a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság előtt folyamatban lévő 14.K.27.307/2016/7. számú ügyben, illetve valamennyi, valamely bíróság előtt 
folyamatban lévő egyedi ügyben nem alkalmazható.

A döntés elvi tartalma

 [24] Az önkormányzati rendeletben biztosított rövid időtartamra szóló, határozott idejű telekadómentesség jogos 
várományt teremt a helyi adók rendszerében. A jogbiztonság és a jogszabály alkalmazására történő felkészüléshez 
szükséges kellő idő sérelmét is jelenti – az adómentesség lejárta előtt egy hónapos felkészülési idővel – adót kivetni 
az eredetileg adómentes időszakra.

Alkalmazott jogszabályok

 [25] 2010. évi CXXX. törvény 2. § (3) bekezdés, 2. § (4) bekezdés a) és d) pontok

Záró rész

 [26] A Magyar Közlönyben és az  önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a  Bszi. 55.  § 
(2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.

 [27] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. december 13.

Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró, Dr. Kalas Tibor s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1001/2017. (I. 3.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány
 1. a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 

kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének címrendjében – 2017. január 2-i fordulónappal – 
a  XIV.  Belügyminisztérium fejezet 15. Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ címről a  Nemzetközi 
Oktatási Központ költségvetési szervet a 7. Rendőrség cím alá átsorolja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2017. január 5.

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

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1002/2017. (I. 3.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányítási feladataihoz szükséges  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv cím terhére, a Kvtv. 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára 
40 000 ezer forint tartós átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1002/2017. (I. 3.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

Ezer 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 (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
K1 Személyi juttatások 31 496

K2 8 504
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
219404 1 Központi hivatali szerv

K1 Személyi juttatások -31 496

K2 -8 504

Ezer 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

Ezer 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 40 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 4 fő

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 40 000 40 000  
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

K I A D Á S O K 

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó
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A Kormány 1003/2017. (I. 3.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap irányításával összefüggő, valamint az egészségbiztosítási ellátásokat érintő 
egyes szakmai irányítási feladatok ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

a) LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím terhére,  
a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
igazgatása cím javára 1 066 884 ezer forintnak,

b) LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím terhére,  
a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok cím javára 16 294 ezer forintnak,

c) LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím terhére,  
a Kvtv. 1. melléklet LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv cím javára 
128 409 ezer forintnak

az 1. melléklet szerinti tartós, fejezetek közötti átcsoportosítását.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1003/2017. (I. 3.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

Ezer 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 (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K1 Személyi juttatások 11 545

K2 3 272
K3 1 477

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1 Személyi juttatások 746 750 59 804

K2 206 284 16 147
K3 113 850

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv

219404 1 Központi hivatali szerv
K1 Személyi juttatások 65 124

K2 15 184
K3 Dologi kiadások 48 101

LXXII. Egészségbiztosítási Alap
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek

219217 1 Központi hivatali szerv
K1 Személyi juttatások -823 419 -59 804

K2 -224 740 -16 147
K3 Dologi kiadások -163 428

Ezer 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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 16 294
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 1 066 884 75 951
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek
219217 1 Központi hivatali szerv -1 211 587 -75 951

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 3 fő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 207 fő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 14 fő

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 1 211 587 1 211 587  
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

1 példány

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Dologi kiadások

1 példány

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1004/2017. (I. 3.) Korm. határozata
a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékához biztosítandó támogatás 
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

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

a) a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a  4. A  középfokú végzettséggel rendelkező 
kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka cím létrehozását,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2017. január 15.

b) a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül a  2. A  helyi önkormányzatok 
működési célú kiegészítő támogatásai cím és az  1. A  helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A  települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére, a  4. A  középfokú végzettséggel rendelkező 
kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka cím javára 2610 millió forintnak az  1.  melléklet szerinti egyszeri 
átcsoportosítását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2017. január 15.

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti cím szerinti támogatás felhasználására a bölcsődében és a mini 
bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben 
kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 
kerüljön sor.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1004/2017. (I. 3.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

4 A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka
K5 2 610,0

1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3 A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 110,0

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -500,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási 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

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
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 2 610,0 2 610,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Egyéb működési célú kiadások

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

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

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

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1005/2017. (I. 3.) Korm. határozata
a magyar építőipart érintő szabványügyi előírások felülvizsgálatáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  közérdek és az  egyes, az  építésügyi és azon kívüli ágazatok 

érdekeinek érvényesítése, valamint a  szabványokban megnyilvánuló magas szintű szakmai irányítás biztosítása 
érdekében az igazságügyi miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi 
XXVIII.  törvény olyan módosításáról, amely biztosítja a  szaktárcák fokozottabb szerepvállalását és felügyeleti 
jogkörének megteremtését a Magyar Szabványügyi Testület működésében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: 2017. március 31.

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve az  épített 
környezet létrehozása és fenntartása érdekében az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
bevonásával dolgozzon ki egy középtávú építésügyi szabvány- és szabályozásrendezési munkaprogramot; 
a  munkaprogram térjen ki az  építésügyi területen végzett tervezési, építési, vizsgálati és üzemeltetési 
tevékenységekre, valamint az  építési termékekre és technológiákra kiterjedő követelményekre, szabványokra és 
irányelvekre;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. május 31.

 3. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a szerzői jogok okozta nehézségek kiküszöbölése és a szabványokhoz való 
hozzáférés segítése érdekében vizsgálja felül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a kapcsolódó 
jogszabályok szabványokkal kapcsolatos rendelkezéseit, tekintetbe véve a nemzetközi kötelezettségeket;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2017. május 31.

 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy hozza létre az  építésügyet érintő műszaki szabályozási 
dokumentumok egységes nyilvántartását lehetővé tevő közhiteles nyilvántartást, amelyet a Lechner Tudásközpont 
Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. üzemeltet és fejleszt;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. október 31.

 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az ellentmondásmentes, koherens és azonos terminológián 
alapuló működés érdekében a 4. pontban megjelölt feladat esetében a koordinációs feladatok elvégzésére jelölje ki 
az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-t;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. október 31.

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítse elő a  4.  pontban foglalt feladatok elvégzéséhez 
szükséges jogszabályi hátteret.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1006/2017. (I. 3.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
2.1. 1. pontjában foglalt táblázat

2.1.1. E:4 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.1.2. A:6 mezőjén az „EFOP-1.2.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.1-15” szöveg,
2.1.3. A:8 mezőjében az „EFOP-1.2.3-15” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.3-VEKOP-15” szöveg,
2.1.4. A:9 mezőjében az „EFOP-1.2.4-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.4-VEKOP-16” szöveg,
2.1.5. A:11 mezőjében az „EFOP-1.2.6-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.6-VEKOP-17” szöveg,
2.1.6. C:11 mezőjében a „4,50” szövegrész helyébe a „6,17” szöveg, az „1,35” szövegrész helyébe az „1,85” 

szöveg,
2.1.7. E:11 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.1.8. E:12 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
2.1.9. A:14 mezőjében az „EFOP-1.2.9-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.9-17” szöveg,
2.1.10. E:14 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.1.11. E:16 mezőjében a „november” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.1.12. E:18 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
2.1.13. E:20 mezőjében a „november” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.1.14. A:23 mezőjében az „EFOP-1.3.7-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.3.7-17” szöveg,
2.1.15. E:23 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.1.16. A:27 mezőjében az „EFOP-1.5.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.5.1-17” szöveg,
2.1.17. E:27 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.1.18. A:29a mezőjében az „EFOP-1.5.4-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.5.4-17” szöveg,
2.1.19. D:29a mezőjében a „kiemelt” szövegrész helyébe a „standard” szöveg,
2.1.20. E:29a mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.1.21. A:30 mezőjében az „EFOP-1.6.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.6.1-VEKOP-16” szöveg,
2.1.22. A:31a mezőjében az „EFOP-1.7.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.7.1-17” szöveg,
2.1.23. E:31a mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.1.24. A:32 mezőjében az „EFOP-1.8.1-15” szövegrész helyébe az „EFOP-1.8.1-VEKOP-15” szöveg,
2.1.25. A:36 mezőjében az „EFOP-1.8.6-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.8.6-17” szöveg,
2.1.26. D:36 mezőjében a „kiemelt” szövegrész helyébe a „standard” szöveg,
2.1.27. E:36 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.1.28. E:37 mezőjében a „november” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.1.29. A:39 mezőjében az „EFOP-1.9.1-15” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.1-VEKOP-15” szöveg,
2.1.30. A:40 mezőjében az „EFOP-1.9.2-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.2-VEKOP-16” szöveg,
2.1.31. E:40 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
2.1.32. A:41 mezőjében az „EFOP-1.9.3-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.3-VEKOP-17” szöveg,
2.1.33. E:41 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.1.34. A:42 mezőjében az „EFOP-1.9.4-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.4-VEKOP-16” szöveg,
2.1.35. A:43 mezőjében az „EFOP-1.9.5-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.5-VEKOP-16” szöveg,
2.1.36. E:44 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.1.37. E:45 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
2.1.38. A:45a mezőjében az „EFOP-1.9.8-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.8-17” szöveg,
2.1.39. E:45a mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.1.40. A:46 mezőjében az „EFOP-1.10.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.10.1-VEKOP-16” szöveg,
2.1.41. A:47 mezőjében az „EFOP-1.11.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.12.1-17” szöveg,
2.1.42. D:47 mezőjében a „kiemelt” szövegrész helyébe a „standard” szöveg,
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2.1.43. E:47 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.1.44. A:48 mezőjében az „EFOP-1.11.2-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.12.2-17” szöveg,
2.1.45. D:48 mezőjében a „kiemelt” szövegrész helyébe a „standard” szöveg,
2.1.46. E:47 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,

2.2. 2. pontjában foglalt táblázat
2.2.1. C:2 mezőjében a „2,94” szövegrész helyébe a „3,02” szöveg,
2.2.2. A:4 mezőjében az „EFOP-2.2.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-2.2.1-VEKOP-16” szöveg,
2.2.3. A:5 mezőjében az „EFOP-2.2.2-16” szövegrész helyébe az „EFOP-2.2.2-17” szöveg,
2.2.4. E:5 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.2.5. A:6 mezőjében az „EFOP-2.2.3-16” szövegrész helyébe az „EFOP-2.2.3-17” szöveg,
2.2.6. E:6 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.2.7. A:7 mezőjében az „EFOP-2.2.4-16” szövegrész helyébe az „EFOP-2.2.4-VEKOP-16” szöveg,
2.2.8. E:7 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyére a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
2.2.9. A:9 mezőjében az „EFOP-2.2.6-16” szövegrész helyébe az „EFOP-2.2.6-VEKOP-16” szöveg,
2.2.10. A:14 mezőjében az „EFOP-2.2.11-16” szövegrész helyébe az „EFOP-2.2.11-17” szöveg,
2.2.11. E:14 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.2.12. A:16a mezőjében az „EFOP-2.2.14-16” szövegrész helyébe az „EFOP-2.2.14-17” szöveg,
2.2.13. E:16a mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.2.14. A:16c mezőjében az „EFOP-2.2.17-16” szövegrész helyébe az „EFOP-2.2.17-17” szöveg,
2.2.15. E:16c mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,

2.3. 3. pontjában foglalt táblázat
2.3.1. A:5 mezőjében az „EFOP-3.1.4-15” szövegrész helyébe az „EFOP-3.1.4-VEKOP-15” szöveg,
2.3.2. B:5 mezőjében az „útravaló” szövegrész helyébe az „Útravaló” szöveg,
2.3.3. E:6 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
2.3.4. A:10 mezőjében az „EFOP-3.2.2-15” szövegrész helyébe az „EFOP-3.2.2-VEKOP-15” szöveg,
2.3.5. C:10 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „9,00” szöveg, az „1,80” szövegrész helyébe a „2,70” 

szöveg,
2.3.6. A:13 mezőjében az „EFOP-3.2.5-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.2.5-17” szöveg,
2.3.7. D:13 mezőjében a „kiemelt” szövegrész helyébe a „standard” szöveg,
2.3.8. E:13 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.3.9. E:14 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
2.3.10. A:17c mezőjében az „EFOP-3.2.12-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.2.12-17” szöveg,
2.3.11. B:17c mezőjében az  „Értékalapú köznevelés – humán tankönyvcsalád fejlesztése” szövegrész 

helyébe az „Az egyházi köznevelés tartalmi szabályozóinak és eszközeinek fejlesztése” szöveg,
2.3.12. E:17c mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
2.3.13. A:20 mezőjében az „EFOP-3.3.3-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.3.3-VEKOP-16” szöveg,
2.3.14. A:22 mezőjében az „EFOP-3.4.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.4.1-15” szöveg,
2.3.15. A:23 mezőjében az „EFOP-3.4.2-15” szövegrész helyébe az „EFOP-3.4.2-VEKOP-15” szöveg,
2.3.16. E:24 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
2.3.17. B:25 mezőjében a  „Pályaorientáció, valamint a  matematikai, természettudományos, informatikai, 

műszaki” szövegrész helyébe az  „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és 
kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI” szöveg,

2.3.18. E:25 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. novemberben” szöveg,
2.3.19. A:26 mezőjében az „EFOP-3.4.5-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.4.5-VEKOP-17” szöveg,
2.3.20. E:26 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.3.21. E:27 mezőjében a  „2016. november” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. novemberben” 

szöveg,
2.3.22. E:29 mezőjében a „november” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.3.23. A:30 mezőjében az „EFOP-3.6.3-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.6.3-VEKOP-16” szöveg,
2.3.24. E:30 mezőjében a „november” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.3.25. A:31 mezőjében az „EFOP-3.7.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.7.1-17” szöveg,
2.3.26. E:31 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.3.27. C:32a mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „7,75” szöveg,
2.3.28. A:37 mezőjében az „EFOP-3.10.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.10.1-17” szöveg,
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2.3.29. D:37 mezőjében a „kiemelt” szövegrész helyébe a „standard” szöveg,
2.3.30. E:37 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
2.3.31. A:38 mezőjében az „EFOP-3.10.2-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.10.2-17” szöveg,
2.3.32. D:38 mezőjében a „kiemelt” szövegrész helyébe a „standard” szöveg,
2.3.33. E:38 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,

2.4. 4. pontjában foglalt táblázat
2.4.1. B:2 mezőjében az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi oktatási” szöveg,
2.4.2. E:6 mezőjében a „november” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.4.3. E:7 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. novemberben” szöveg,

2.5. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat
2.5.1. A:2 mezőjében az „EFOP-5.1.1.” szövegrész helyébe az „EFOP-5.1.1-17” szöveg,
2.5.2. E:2 mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
2.5.3. A:3 mezőjében az „EFOP-5.2.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-5.2.1-17” szöveg,
2.5.4. E:3 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg

lép.
 3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

3.1. A:4 mezőjében az „EFOP-1.2.3-15” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.3-VEKOP-15” szöveg,
3.2. A:5 mezőjében az „EFOP-1.2.4-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.4-VEKOP-16” szöveg,
3.3. F:10 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
3.4. A:14 mezőjében az „EFOP-1.6.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.6.1-VEKOP-16” szöveg,
3.5. A:15 mezőjében az „EFOP-1.8.1-15” szövegrész helyébe az „EFOP-1.8.1-VEKOP-15” szöveg,
3.6. A:21b mezőjében az „EFOP-1.8.10-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.8.10-VEKOP-17” szöveg,
3.7. D:21b mezőjében az „1,40” szövegrész helyébe a „2,00 (ebből VEKOP: 0,60)” szöveg,
3.8. F:21b mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
3.9. A:22 mezőjében az „EFOP-1.9.1-15” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.1-VEKOP-15” szöveg,
3.10. A:23 mezőjében az „EFOP-1.9.2-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.2-VEKOP-16” szöveg,
3.11. F:23 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
3.12. A:24 mezőjében az „EFOP-1.9.3-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.3-VEKOP-17” szöveg,
3.13. F:24 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
3.14. A:25 mezőjében az „EFOP-1.9.4-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.4-VEKOP-16” szöveg,
3.15. A:26 mezőjében az „EFOP-1.9.5-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.5-VEKOP-16” szöveg,
3.16. F:27 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
3.17. F:28 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
3.18. A:29 mezőjében az „EFOP-1.10.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.10.1-VEKOP-16” szöveg,
3.19. A:32 mezőjében az „EFOP-2.2.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-2.2.1-VEKOP-16” szöveg,
3.20. A:34 mezőjében az „EFOP 2.2.4-16” szövegrész helyébe az „EFOP 2.2.4-VEKOP-16” szöveg,
3.21. F:34 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
3.22. A:36 mezőjében az „EFOP-2.2.6-16” szövegrész helyébe az „EFOP-2.2.6-VEKOP-16” szöveg,
3.23. B:38 mezőjében az „ifjúságpszichiátriai” szövegrész helyébe az „ifjúságpszichiátria” szöveg,
3.24. A:47 mezőjében az „EFOP-3.1.4-15” szövegrész helyébe az „EFOP-3.1.4-VEKOP-15” szöveg,
3.25. F:48 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
3.26. A:51 mezőjében az „EFOP-3.2.2-15” szövegrész helyébe az „EFOP-3.2.2-VEKOP-15” szöveg,
3.27. D:51 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „9,00” szöveg, az „1,80” szövegrész helyébe a „2,70” szöveg,
3.28. F:55 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. októberben” szöveg,
3.29. A:59 mezőjében az „EFOP-3.3.3-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.3.3-VEKOP-16” szöveg,
3.30. A:61 mezőjében az „EFOP-3.4.2-15” szövegrész helyébe az „EFOP-3.4.2-VEKOP-15” szöveg,
3.31. A:62 mezőjében az „EFOP-3.4.5-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.4.5-VEKOP-17” szöveg,
3.32. C:62 mezőjében a  „Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető) Oktatási Hivatal,” 

szövegrész helyébe az „Oktatási Hivatal (konzorciumvezető),” szöveg,
3.33. F:62 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg,
3.34. A:62a mezőjében az „EFOP-3.7.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.7.1-17” szöveg,
3.35. F:62a mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. január” szöveg
lép.
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 4. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. pont f ) alpontja.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1006/2017. (I. 3.) Korm. határozathoz

 1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16a. sora helyébe a következő sor lép:

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

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

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

16a. EFOP-1.2.12-17 Esélyteremtő programok megvalósítása 17,39 standard 2017. január

”

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő sor lép:

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

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

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

22. EFOP-1.3.6-17
Ifjúsági kisközösségi együttműködések 

támogatása
2,10 standard 2017. január

”

 3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 23a. 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)

„

23a. EFOP-1.3.8-17 Önkéntesség személyre szabva 4,33 standard 2017. január

”

 4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 31b. 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)

„

31b. EFOP-1.8.0-VEKOP-17
Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani 

fejlesztése
11,43 

(ebből VEKOP: 3,43)
kiemelt 2017. január

”
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 5. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 33. és 34. sora helyébe a következő sorok lépnek:

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

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

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

33. EFOP-1.8.2-17
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének 

átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése
6,13 standard 2017. március

34. EFOP-1.8.4-17
Nemzeti egészségügyi program a gyermekek 

megszületéséért
1,75 standard 2017. május

”

 6. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38–38c. sora helyébe a következő sorok lépnek:

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

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

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

38. EFOP-1.8.8-17 Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés
7,47 (ebből indikatív 

önerő 1,50)
standard 2017. március

38a. EFOP-1.8.9-17 Legyen más a szenvedélyed! 2. 1,90 standard 2017. január

38b. EFOP-1.8.10-VEKOP-17
Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés 

a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén
2,00 

(ebből VEKOP: 0,60)
kiemelt 2017. január

38c. EFOP-1.8.19-17
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének 

átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi 
kapacitás fejlesztése

7,00 standard 2017. március

”

 7. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3a. sora helyébe a következő sor lép:

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

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

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

3a. EFOP-1.2.12-17
Esélyteremtő programokhoz kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések
16,11 standard 2017. május

”
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 8. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 16d. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 16e. és 16f. 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)

„

16d. EFOP-2.2.18-17
Betegbiztonság növelését célzó komplex 

infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi 
ellátórendszerben

8,00 standard 2017. március

16e. EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése. 5,00 standard 2017. március

16f. EFOP-2.2.0-16
Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése 
– szakellátások minőségének és hozzáférésének 

javítása
2,30 kiemelt

Meghirdetve 
2016. szeptemberben

”

 9. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

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

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

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

11. EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben 6,36 standard 2017. január

”

 10. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 21a. 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)

„

21. EFOP-3.3.4-17
A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő 

szerepének erősítése az informális és nem formális 
tanulásban

1,70 (ebből indikatív 
önerő 0,51)

standard 2017. január

21a. EFOP-3.3.5-17
Iskolai Közösségi Program módszertani 

megalapozásának kísérleti megvalósítása
14,39 standard 2017. január

”
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 11. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 4. 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)

„

4. EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések 5,00 standard 2017. május

”

 12. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat 13. és 16b. sora,
b) 2. pontjában foglalt táblázat 3b. sora, valamint
c) 3. pontjában foglalt táblázat 17b. és 32. sora.

2. melléklet az 1006/2017. (I. 3.) Korm. határozathoz

 1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

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

[Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

[Magyarország központi 

költségvetéséből 

megtéríthető indikatív 

önerő 

(Mrd Ft)]

(Projekt benyújtásának 

várható ideje)
(Szakmai elvárások)

„

6. EFOP-1.2.6-VEKOP-17 Családbarát ország

Családbarát Ország 

Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

6,17 

(ebből VEKOP: 1,85)
– 2017. január

A projekt célja a családhoz, a gyermekvállaláshoz 

kapcsolódó szemléletformálás, a családi szféra 

társadalmi jelentőségének és a prevencióban betöltött 

szerepének tudatosítása, a családi kohézió növelése, 

valamint a generációkon átívelő együttműködés 

előmozdítása. A projekt további célja a munka és 

a családi élet összeegyeztethetőségének elősegítése.

”
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 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

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

neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető indikatív 

önerő 

(Mrd Ft)]

(Projekt benyújtásának 

várható ideje)
(Szakmai elvárások)

„

14a. EFOP-1.8.0-VEKOP-17

Egészségügyi 

ellátórendszer 

szakmai módszertani 

fejlesztése

Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal 

(konzorciumvezető) 

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ, 

Semmelweis 

Egyetem, Országos 

Egészségbiztosítási 

Pénztár, Országos 

Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és 

Dokumentációs 

Központ, Nemzeti 

Egészségfejlesztési 

Intézet

11,43 

(ebből VEKOP: 3,43)
– 2017. január

A projekt célja minőségében megújult komplex 

egészségügyi alapellátási és népegészségügyi 

rendszer létrehozása, a népegészségügyi 

szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés 

javítása, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés, 

a kialakított közösségi egészségszervezési és a helyi 

egészségfejlesztési funkciók meglévő kapacitásainak 

kibővítése a le nem fedett földrajzi területeken, 

valamint az egészségfejlesztés feladatrendszerére 

a mentális egészségfejlesztés funkcióinak ráépítése. 

A projekt célja továbbá a szervezeti kultúra 

fejlesztése (és ezen belül a személyzet képzése és 

felkészítése), valamint a veszélyforrásokra figyelmet 

szentelő szemlélet megteremtése a betegbiztonság, 

mint az egészségügyi ellátás során potenciálisan 

bekövetkező, elkerülhető egészségkárosodással 

szembeni védelem fejlesztése érdekében.

”

 3. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 8–8b., 13a., 16., 18., 20–21a., 21c., 30–31a., 52., 54., 58a., 60., 63., 66. és 67. sora.
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