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Kormányrendeletek

A Kormány 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos
együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti
oktatási és tudományos együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Szerződést e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Szerződés hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS
A COSTA RICA-I KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Felek”
I.
Attól a törekvéstől vezérelve, hogy megalapozzák a két ország közötti kapcsolatokat és elmélyítsék
a kölcsönös megértést,
II.
Abban a meggyőződésben, hogy az oktatási és tudományos kapcsolatok erősítik a két ország állampolgárai
közötti együttműködést, valamint egymás tudományos és szellemi élete és életformája iránti megértést,
III.
Attól az óhajtól vezérelve, hogy minden területen fejlesszék a két ország állampolgárai közötti oktatási és
tudományos kapcsolatokat, az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A Felek támogatják a kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatok kialakítását, az együttműködésre irányuló
kezdeményezéseket, szakemberek cseréjét, valamint a két ország tudományos eredményeit bemutató magas
színvonalú rendezvények szervezését.

2. cikk
A Felek támogatják a széles körű együttműködést az oktatás és a tudomány terén. A mind hatékonyabb
együttműködés érdekében támogatják a már meglévő közvetlen kapcsolatokat és elősegítik újabbak létesítését.

3. cikk
A Felek ösztönzik az országaik közti tapasztalatcserét az oktatás terén, lehetővé téve ez által egymás számára
az oktatási rendszereik felépítésével és szervezetével, a tananyaggal, a tantervvel, taneszközökkel kapcsolatos és
más – a további együttműködések kialakítása szempontjából fontos – információkhoz való hozzáférést.

4. cikk
A Felek elősegítik országaik felsőoktatási intézményei és egyéb oktatási intézményei közötti közvetlen kapcsolatok
kialakítását.

5. cikk
A Felek támogatják és elősegítik a felsőoktatási intézmények és kutatóközpontok közötti együttműködés
továbbfejlesztését csakúgy, mint a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást közös projektek keretein belül.
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6. cikk
A Felek támogatják a tapasztalatok és információk cseréjét a két ország illetékes intézményei között a közép- és
felsőfokú tanulmányok elvégzését igazoló bizonyítványok és diplomák, valamint a tudományos fokozatok kölcsönös
elismerése terén, mindkét ország hatályos jogszabályai szerint.

7. cikk
A Felek támogatják a két ország tudományos intézményei közötti tudományos együttműködést. A Felek
továbbfejlesztik tudományos együttműködésüket az egymás közti kölcsönös információcsere, workshopok/
szemináriumok, közös programok és a tudományos együttműködésre irányuló projektek révén.

8. cikk
A jelen Egyezmény keretében létrejött együttműködési kezdeményezéseket a mindkét Fél jogszabályainak
megfelelő külön megállapodások szabályozzák, melyekben ki kell jelölni a programok elindításáért felelős
hatóságot és megnevezni a végrehajtásukhoz szükséges forrásokat. A felek jelen Egyezmény alapján kiegészítő vagy
specifikus megállapodásokat köthetnek.

9. cikk
1.

2.

3.

Jelen Egyezmény határozatlan időre szól, és azon utolsó írásos jegyzék kézhezvételétől számított
harmincadik napon lép hatályba, melyben a Felek diplomáciai úton keresztül megerősítik, hogy eleget tettek
a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek.
Jelen Egyezményt bármelyik Fél, bármikor felmondhatja a másik fél részére történő írásos értesítés útján.
A felmondás az értesítés átvételének napjától számított hatodik hónap első napján lép hatályba. A felmondás
nem érinti a jelen Egyezmény keretein belül elindított, folyamatban lévő projekteket.
Bármelyik Fél javaslatot tehet a jelen Egyezmény módosítására. A módosítások a Felek közös megegyezése
alapján, a jelen cikk 1. bekezdése szerinti módon lépnek hatályba.

10. cikk
A Feleknek a jelen Egyezmény alkalmazásából és (vagy) értelmezéséből eredő vitáit a Felek diplomáciai
egyeztetések és tárgyalások útján rendezik, és az angol nyelvű szöveg irányadó.
Ezen Egyezményt Bécs városában írták alá 2016. december 5-én, angol, magyar, és spanyol nyelven írott három
eredeti példányban, amelyek közül mindegyik szöveg egyformán hiteles.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
NEVÉBEN

A COSTA RICA-I KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
NEVÉBEN

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
COSTA RICA ON EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC CO-OPERATION
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Costa Rica, hereinafter referred to as „the
Parties”;
I.
desiring to strengthen the relationship between the two countries and to deepen mutual understanding,
II.
convinced that educational and scientific relations will intensify the cooperation of citizens of both countries
and the understanding of the intellectual and scientific life as well as the lifestyle of each other,
III.
desiring to develop in all fields the educational and scientific relations between the citizens of both countries,
have agreed in the following:

Article 1
The Parties shall promote the establishment of mutually beneficial relations, the initiatives for cooperation, the
exchange of experts, as well as the organisation of high level events introducing the scientific achievements of the
two countries.
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Article 2
The Parties shall promote wide-ranging cooperation in the fields of education and science. With a view of a more
efficient cooperation, they shall support the already existing relations and foster the establishment of new ones.

Article 3
The Parties shall encourage the exchange of experience between their countries in the field of education, thus
providing access for each other to information about the structure and organisation of their education systems, the
curriculum, the syllabus, the teaching materials as well as other aspects that are relevant for the development of
further cooperation.

Article 4
The Parties shall promote direct cooperation between the higher education institutions and other education
institutions of their countries.

Article 5
The Parties shall support and promote the further development of cooperation between the higher education and
research institutions, as well as the mobility of students, professors and researchers within the framework of joint
projects.

Article 6
The Parties shall support the exchange of experience and information between the respective institutions of the
two countries in the area of mutual recognition of the certificates and degrees of the completion of secondary and
higher education studies, as well as the scientific degrees, in accordance with the legislation of both Parties.

Article 7
The Parties shall support the scientific cooperation between the scientific institutions of the two countries. The
Parties shall further develop their scientific cooperation through the mutual exchange of information, workshops/
seminars, joint programmes and projects of scientific cooperation.

Article 8
The cooperation initiatives based on this Agreement shall be regulated by separate memoranda in accordance
with the legislation of both Parties, where the authorities responsible for launching the programmes should
be appointed and the necessary resources for their implementation should be identified. The Parties may sign
additional or special memoranda based on this Agreement.

Article 9
1.

2.

3.

This Agreement is valid for an indefinite period, and will enter into force on the thirtieth day upon receipt of
the last written notification by the Parties through diplomatic channels, confirming the completion of their
respective internal procedures required for the entry into force of the present Agreement,.
The present Agreement may be terminated by either of the Parties at any time in written form. The
termination will enter into force on the first day of the sixth month after the date of its receipt. The
termination will not affect the implementation of those running projects that are based on the Agreement
Either of the Parties may recommend amendments to the present Agreement. The amendments will enter
into force by mutual consent of the Parties, as described in the 1st paragraph of this Article.

Article 10
Any disputes between the two Parties arising from the implementation and (or) interpretation of the present
Agreement shall be settled through diplomatic consultations and negotiations between the Parties, and the English
text shall prevail.
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This Agreement was signed in Vienna on 5. december 2016 in three original copies, in English, Hungarian and
Spanish languages, all texts being equally authentic.
ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF
HUNGARY
4. §

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF
COSTA RICA”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Szerződés 9. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Szerződés, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 1/2017. (I. 11.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet
módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 24. és 36. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter véleményének kikérésével,
a következőket rendelem el:
1. §		
Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet
(a továbbiakban: R.) 32. §-át követően a következő 18/A. alcímmel egészül ki:
„18/A. Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos
adategyeztetésre, valamint a személyazonosság ellenőrzésére vonatkozó különös szabályok
32/A. § (1) A szolgáltató egy egyéni előfizetővel legfeljebb tíz, egy üzleti előfizetővel legfeljebb ötven előre fizetett
díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére irányuló előfizetői szerződést köthet meg és tarthat
fenn egyidejűleg.
(2) Egy előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére irányuló előfizetői szerződés csak
egy előfizetői hívószámra vonatkozhat.
32/B. § (1) A szolgáltató az Eht. 129. § (2b) bekezdés a) pontja szerinti évenkénti adategyeztetés, valamint
az Eht. 163/H. § (1) bekezdése szerinti személyazonosságot igazoló ellenőrzés érdekében annak esedékességét
megelőzően:
a) köteles értesíteni az előfizetőt az Eht. 144. § (4) bekezdés c) pontja szerint,
b) az a) pontban foglalt értesítés eredménytelensége esetén ismételten, legalább egy alkalommal köteles értesíteni
az előfizetőt az Eht. 144. § (4) bekezdés c) pontja szerint,
c) a b) pontban foglalt értesítés eredménytelensége esetén legalább két alkalommal köteles értesíteni az előfizetőt
az egyedi előfizetői szerződésben megadott egyéb elérhetőségén.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell az előfizető személyazonosságát igazoló ellenőrzéshez
szükséges adatok körét és az adatok megadása elmulasztásának jogkövetkezményeit.
(3) A szolgáltató az Eht. 129. § (2) bekezdése szerinti személyazonosságot igazoló ellenőrzést
a) az előfizetői szerződés megkötését megelőzően,
b) a már megkötött előfizetői szerződés esetén az Eht. 129. § (2b) bekezdés szerinti adategyeztetés érdekében
az előfizető által megadott adatok alapján végzi el.
(4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés módját, időpontját, eredményét és az Eht. 154. § (1) bekezdése alapján
az előfizető, felhasználó azonosítására szolgáltató adatokat a szolgáltató nyilvántartásában rögzíti.
(5) Ha a szerződő előfizető nem rendelkezik a személyazonosság igazolására alkalmas, magyar hatóság által
kibocsátott okmánnyal, a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a szerződő fél – az egyéni előfizető vagy
üzleti előfizető esetén a szerződést aláíró személy – által személyesen bemutatott, Magyarországra történő
beutazásra vagy magyarországi tartózkodásra jogosító okmány vagy engedély alapján végzi el.”
2. §		
Az R. 19. Záró rendelkezések alcíme a következő 33/B. §-sal egészül ki:
„33/B. § A szolgáltató az Eht. 163/H. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt megelőzően legalább két
alkalommal köteles – a nyilatkozattétel elmulasztásához fűződő jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés
mellett – értesíteni az előfizetőt az Eht. 144. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módon azzal, hogy azon előre fizetett
díjú mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése, amelyről nem nyilatkozik, 2017. július
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1-jén megszűnik, amennyiben pedig az előfizető egyáltalán nem nyilatkozik, valamennyi előre fizetett díjú mobil
rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése megszűnik 2017. július 1-jén.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Karas Monika s. k.,

		

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 2/2017. (I. 11.) FM rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §
10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„10. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2203 irányelve (2015. november 25.) az emberi fogyasztásra
szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről;”
2. §		
Az R. 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Az R. 1. § (2) bekezdés 9. pontjában a „tejfehérjékről (kazeinekről és kazeinátokról)” szövegrész helyébe
a „kazeinekről és kazeinátokról” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2203
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 2/2017. (I. 11.) FM rendelethez
„9. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2015/2203 előírása az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és
kazeinátokról
A rész
1. Ez az előírás a B és C részben meghatározott, emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra, valamint azok
keverékeire vonatkozik.
2. Ezen előírás alkalmazásában
2.1. étkezési savkazein: a sovány tej, illetve egyéb tejtermék savval kicsapatott alvadékának kivonása, mosása és
szárítása útján nyert tejtermék;
2.2. étkezési oltós kazein: a sovány tej, illetve egyéb tejtermék kicsapatott alvadékának kivonása, mosása és szárítása
útján nyert tejtermék, amely esetében az alvadékot oltóenzim vagy más alvasztó enzimek reakciójával nyerik;
2.3. étkezési kazeinát: étkezési kazeinből vagy étkezési kazein alvadékból semlegesítőszerrel való kezelést és szárítást
követően nyert termék.
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3. A B és C részben meghatározott termékek csak akkor hozhatók forgalomba, ha megfelelnek ezen előírásban
foglalt követelményeknek.
4. A B rész 1. pont 1.2. és 1.3. alpontjában, 2. pont 2.2. és 2.3. alpontjában, valamint a C rész 2. és 3. pontjában
foglaltaknak nem megfelelő kazein és kazeinát élelmiszer előállításához nem használható fel, és más célra történő
forgalomba hozatala esetén oly módon kell megnevezni és jelölni, hogy az a fogyasztót a termék jellege, minősége
vagy a felhasználási szándék tekintetbén ne vezesse félre.
5. A B és C részben meghatározott termék csomagolásán, tárolóedényén vagy címkéjén jól láthatóan, tisztán
olvashatóan és kitörölhetetlenül fel kell tüntetni
5.1. a termék 2.1., 2.2. és 2.3. pont szerinti megnevezését, étkezési kazeinát esetében a C rész 4. pontjában
meghatározott kationt vagy kationokat is feltüntetve;
5.2. keverék termékek esetén
5.2.1. a keveréket alkotó termékek megnevezését csökkenő mennyiségi sorrendjükben és a „… keveréke” kifejezést;
5.2.2. étkezési kazeinátok esetében a C rész 4. pontjában meghatározott kation vagy kationok megnevezését;
5.2.3. étkezési kazeinátot tartalmazó keverékek esetében a fehérjetartalmat;
5.3. a termék nettó mennyiségét, kilogrammban vagy grammban kifejezve;
5.4. azon élelmiszer-vállalkozás nevét vagy cégnevét és címét, amelynek neve vagy cégneve alatt a terméket
forgalomba hozzák, illetve amennyiben ez az élelmiszer-vállalkozó nem minősül az Unió területén letelepedettnek,
a terméket az uniós piacra behozó importőr nevét vagy cégnevét;
5.5. a harmadik országból importált termék esetén a származási ország nevét;
5.6. a termék tételazonosítóját vagy a gyártás időpontját.
6. Az 5. pontban foglaltaktól eltérően az 5.2.3., 5.3., 5.4. és 5.5. pontban meghatározott adatok feltüntethetőek csak
a kísérődokumentumban.
7. A B és C részben meghatározott tejtermékek kizárólag akkor hozhatók forgalomba, ha az 5. pontban
meghatározott adatok magyar nyelven feltüntetésre kerülnek, kivéve, ha az élelmiszer-vállalkozás más módon
hozzáférhetővé teszi ezeket az adatokat.
8. Amennyiben a B vagy C részben meghatározott tejtermék tejfehérje-tartalma meghaladja a B rész 1.1.2. pont és
2.1.2. pontja szerinti vagy a C rész 1.2. pontja szerinti minimum tejfehérje-tartalmat, ez a tény feltüntethető a termék
csomagolásán, tárolóedényén vagy címkéjén.

B rész
Étkezési kazeinek
1. Étkezési savkazein
1.1. Összetétel:
1.1.1. Nedvességtartalom, legfeljebb
12% (m/m)
1.1.2. Tejfehérje-tartalom, szárazanyagra számítva, legalább
90% (m/m)
ebből kazeintartalom, legalább
95% (m/m)
1.1.3. Tejzsírtartalom, legfeljebb
2% (m/m)
1.1.4. Titrálható savasság, 0,1 mólos nátrium-hidroxid-oldat, legfeljebb 0,27 ml/g
1.1.5. Hamutartalom (beleértve P2O5-ot), legfeljebb
2,5% (m/m)
1.1.6. Vízmentes laktóztartalom, legfeljebb
1% (m/m)
1.1.7. Üledéktartalom (égett részecskék), legfeljebb
22,5 mg/25 g
1.2. Szennyező anyagok:
Ólomtartalom, legfeljebb 0,75mg/kg
1.3. Szennyeződések:
Idegen anyagok (fa-, fémrészecskék, szőr, rovartestrészek) 25 g-ban nem fordulhatnak elő.
1.4. Technológiai segédanyagok, baktérium színtenyészetek és engedélyezett összetevők:
1.4.1. Savak
1.4.1.1. tejsav
1.4.1.2. sósav
1.4.1.3. kénsav
1.4.1.4. citromsav
1.4.1.5. ecetsav
1.4.1.6. ortofoszforsav
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1.4.2. tejsavtermelő baktérium színtenyészetek
1.4.3. savó
1.5. Érzékszervi tulajdonságok:
1.5.1. Szag: idegen szagtól mentes.
1.5.2. Külső jellemző: a fehértől a krémfehérig terjedő szín, nem tartalmazhat enyhe nyomással el nem oszlatható
csomókat.
2. Étkezési oltós kazein
2.1. Összetétel:
2.1.1.
2.1.2.

Nedvességtartalom, legfeljebb
12% (m/m)
Tejfehérje-tartalom, szárazanyagra számítva, legalább 84% (m/m)
ennek kazeintartalma, legalább
95% (m/m)
2.1.3. Tejzsírtartalom, legfeljebb
2% (m/m)
2.1.4. Hamutartalom (beleértve P2O5-ot), legalább
7,5% (m/m)
2.1.5. Vízmentes laktóztartalom, legfeljebb
1% (m/m)
2.1.6. Üledéktartalom (égett részecskék), legfeljebb
15 mg/25 g
2.2. Szennyező anyagok:
Ólomtartalom, legfeljebb 0,75 mg/kg
2.3. Szennyeződések:
Idegen anyagok (fa-, fémrészecskék, szőr, rovartestrészek) 25 g-ban nem fordulhatnak elő.
2.4. Technológiai segédanyagok:
2.4.1. Oltóenzim, amely megfelel az élelmiszerenzimekről szóló, 2008. december 16-i 1332/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1332/2008/EK rendelet) követelményeinek.
2.4.2. Egyéb tejalvasztó enzimek, amelyek megfelelnek az 1332/2008/EK rendelet követelményeinek.
2.5. Érzékszervi tulajdonságok:
2.5.1. Szag: idegen szagtól mentes.
2.5.2. Külső: a fehértől a krémfehérig terjedő szín, nem tartalmazhat enyhe nyomással el nem oszlatható csomókat.

C rész
Étkezési kazeinátok
1. Összetétel:
1.1.
1.2.

Nedvességtartalom, legfeljebb
8% (m/m)
Tejfehérje-tartalom szárazanyagra számítva, legalább
88% (m/m)
ebből kazeintartalom, legalább
95% (m/m)
1.3. Tejzsírtartalom, legfeljebb
2% (m/m)
1.4. Vízmentes laktóztartalom, legfeljebb
1% (m/m)
1.5. pH-érték
6,0–8,0
1.6. Üledéktartalom (égett részecskék), legfeljebb
22,5 mg/25 g
2. Szennyező anyagok:
Ólomtartalom, legfeljebb 0,75 mg/kg
3. Szennyeződések:
Idegen anyagok (fa-, fémrészecskék, szőr, rovartestrészek) 25 g-ban nem fordulhatnak elő.
4. Élelmiszer-adalékanyagok (választható semlegesítő és pufferoló szerek):
Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet E. rész „01.9. Étkezési kazeinátok” és
a „0. Az összes élelmiszerkategóriához engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok” kategóriában szereplő
élelmiszer-adalékanyagok.
5. Érzékszervi tulajdonságok:
5.1. Szag: igen enyhe idegen íz és szag megengedett.
5.2. Külső: a fehértől a krémfehérig terjedő szín, nem tartalmazhat enyhe nyomással el nem oszlatható csomókat.
5.3. Oldhatóság: desztillált vízben csaknem teljesen oldódik, a kalcium-kazeinát kivételével.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 1/2017. (I. 11.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Földi Lászlót 2017. január 15. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. december 21.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/06745-2/2016.

A köztársasági elnök 2/2017. (I. 11.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Krajnc Zoltánt 2017. január 15. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. december 21.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/06745-3/2016.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 3/2017. (I. 11.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Ványa Lászlót 2017. január 15. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. december 21.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/06745-4/2016.

A köztársasági elnök 4/2017. (I. 11.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Pető Károlyt 2017. január 1. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. december 21.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/06870-2/2016.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 5/2017. (I. 11.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Nyíregyházi Egyetemen Dr. Onder Csaba
főiskolai tanárt – lemondására tekintettel – a rektori megbízása alól 2017. január 16-ai hatállyal felmentem.
Budapest, 2016. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. december 21.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/06879-2/2016.

A köztársasági elnök 6/2017. (I. 11.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Juan Fernando Javier Rojas Samanez rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Perui Köztársaság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2016. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. december 19.
		
		

KEH ügyszám: IV-5/06550-2/2016.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 7/2017. (I. 11.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok David Renato Nájera Rivas rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Mexikói Egyesült Államok
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2016. december 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. december 19.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06746-2/2016.

A Kormány 1008/2017. (I. 11.) Korm. határozata
a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország
Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén
folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvényben foglaltakra
figyelemmel – 2017. január 1. napjától 2017. március 31. napjáig – dr. Aszódi Attilát a Paksi Atomerőmű
teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
biztosítja Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében kötendő, a Paksi
Atomerőmű fenntartandó blokkjainak tervezési, beszerzési és kivitelezési szerződés tárgyalása során
a szakmai irányítást és koordinációt,
b)
biztosítja Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében kötendő, a Paksi
Atomerőmű fenntartandó blokkjainak üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló szerződés tárgyalása
során a szakmai irányítást és koordinációt,
c)
biztosítja Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében kötendő, a Paksi
Atomerőmű fenntartandó blokkjainak nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosítására, a használt üzemanyag
kezelésére (beleértve az újrafeldolgozást is) és a nukleáris hulladék kezelésére vonatkozó szerződés
tárgyalása során a szakmai irányítást és koordinációt,
d)
kidolgozza Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében atomenergia békés
célú felhasználást célzó alap- és alkalmazott kutatás elősegítésének programját,
e)
javaslatot tesz Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében radioizotópok
előállítására irányuló együttműködésre, illetve ipari, orvosi és mezőgazdasági célú felhasználásra.
3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva ellátja a Paksi Atomerőmű új blokkjai teljesítményének fenntartásával
összefüggő valamennyi feladat, így különösen a tervezéséhez és megépítéséhez szükséges pontos kiinduló adatok,
elkészítendő tervdokumentáció, a megvalósítás tervezett időkerete, valamint a minőségbiztosítási programok
szakmai irányítását, és az ezzel összefüggő hatástanulmányok elkészítésében való részvételt és szakmai irányítást.
4. A kormánybiztos e tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján államtitkári javadalmazásra jogosult.

73

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 3. szám

5. A kormánybiztos munkáját legfeljebb negyvenfős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Miniszterelnökség
gondoskodik. A Miniszterelnökség mindenkori engedélyezett létszáma ezzel a negyven fővel meghaladható.
6. A kormánybiztos közvetlenül irányítja a Miniszterelnökségen
a)
a Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya,
b)
a Jogi Főosztály,
c)
a Műszaki Főosztály,
d)
a Hatósági és Emberi Erőforrások Főosztálya, valamint
e)
az Atomenergetikai Elemző Főosztály
vezetője tevékenységét.
7. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
9. Hatályát veszti a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1618/2016. (XI. 8.) Korm. határozat.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1009/2017. (I. 11.) Korm. határozata
a bányászati igazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatokról
1. A Kormány elismerve a bányászati szakigazgatás tradícióját, megerősítve a hatékony ásványvagyon-gazdálkodást,
a bányajáradék beszedésének rendszerét, továbbá a bányászati koncessziós pályázatok támogatását,
növelve az ügyfélközpontúságot, biztosítva a bányászat versenyképességét és fenntarthatóságát, elősegítve
az ellátásbiztonságot, modern bányászati és geológiai szolgálatot hoz létre.
2. Az 1. pontban foglaltak megvalósulása céljából a Kormány egyetért a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnek
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalba történő beolvadása útján, központi hivatal jogállású Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat 2017. július 1-jével történő létrehozásával.
3. A 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a)
a törvényi szintű szabályozás szükséges módosítására terjesszen elő javaslatot a Kormány részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. február 28.
b)
a kormányrendeleti szintű szabályozás szükséges módosítására terjesszen elő javaslatot a Kormány részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. március 31.
c)
gondoskodjon a kapcsolódó miniszteri rendeleti szintű jogszabályok felülvizsgálatáról és módosításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. április 30.
d)
gondoskodjon a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalba történő
beolvadásáról és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat működésének megkezdéséhez szükséges közjogi
szervezetszabályozó eszközök kiadásáról, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. június 10.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1010/2017. (I. 11.) Korm. határozata
a zsidó vallási közösségek egyes fejlesztéseinek támogatásáról, valamint az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról
szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. egyetért a zsidó vallási közösségek által a 2016–2020. évek között megvalósítani tervezett, kiemelt egyházi
ingatlanfejlesztésekkel, beruházásokkal és programokkal;
2. támogatja a zsidó vallási közösségeknek a határozat 1. mellékletében foglalt fejlesztéseit;
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával – a 2017. évben gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében
1250,0 millió Ft többletforrás rendelkezésre állásáról Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és
beruházások támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzetgazdasági miniszter és a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával – a 2018. évben gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében
717,0 millió Ft forrás rendelkezésre állásáról Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere, a nemzetgazdasági
miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – vizsgálja meg a 2014–2020-as programozási
időszak európai uniós forrásainak lehetséges bevonását az 1. mellékletben foglalt célok megvalósításához;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
6. felhívja a Miniszterelnök általános helyettesét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások
miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálják meg az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
(Statusquo Ante) és Magyarország Kormánya közötti megállapodás megkötésének lehetőségét, különös tekintettel
a közösségi és hitéleti szolgálatával összefüggő együttműködési és finanszírozási lehetőségekre, egyben tekintse át
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével és a Magyarországi Autonóm Orthodox Hitközséggel megkötött
megállapodások esetleges megújítását, és a tárgyban folytatandó egyeztetéseket kezdje meg.
Felelős:
Miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. június 30.
7. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes
ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pont 1.4. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával –
gondoskodjon a határozattal érintett sírkertek, sírhelyek rekonstrukciós programja megvalósításához
a 2018–2020. évek között bázisba épülően 1000,0 millió forint forrásnak a XI. Miniszterelnökség fejezet javára
történő biztosításáról.
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018–2020. évi forrás vonatkozásában a központi költségvetés tervezetésével egyidejűleg”
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1010/2017. (I. 11.) Korm. határozathoz

Támogatott

Település

Projekt

Támogatás összege

2017

2018

MAZSIHISZ

Budapest

A budapesti Rumbach Sebestyén
utcai zsinagóga felújításának
folytatása

1 717 000 000

1 000 000 000

717 000 000

Budapest

A Bét Menachem Héber-Magyar
Kéttannyelvű Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde gimnáziummal
való bővítése

250 000 000

250 000 000

1 967 000 000

1 250 000 000

EMIH

MINDÖSSZESEN:

717 000 000

A Kormány 1011/2017. (I. 11.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
1. A Kormány a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a 2017. január 1. és 2017. december 31. között
megkötött, illetve felülvizsgálat keretében meghosszabbításra került
a)
hitelszerződésekhez 10 millió forint hitelösszegig legfeljebb 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást
biztosít, és
b)
a legfeljebb 50 millió forintos hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében 2017. január 1. és 2017. december 31. között megkötött
Széchenyi Forgóeszközhitel hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére
(1096 napra) évi 3 százalékpont kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának
50%-áig terjedő támogatást biztosít az adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) azzal, hogy
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. A Kormány a 2017. január 1. és 2017. december 31. között megkötött Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő
Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet
teljes futamidejére évi 5 százalékpont kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás
díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési
alapjának 0,75%-át. Kezességi díjtámogatás csak közvetlen állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető
kezességvállalás díjához kapcsolódhat.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
Az 1–3. pont szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás tárgyévi és tárgyévet követő éveket terhelő
kötelezettségvállalásainak forrása az éves költségvetési törvényekben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló
célelőirányzat. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésének a) pontjában
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter 2017. évben a Gazdaságfejlesztést
szolgáló célelőirányzat terhére a 2018–2027 közötti évek tekintetében a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat eredeti
előirányzata 300%-ának mértékéig kötelezettséget vállaljon.
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – ha a 4. pontban meghatározott célelőirányzat forrásainak
lekötöttsége eléri a 75%-ot – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg az 1–3. pont szerinti
konstrukciók támogatásának céljára, különösen maradványok visszahagyása útján történő forrásbiztosítás
lehetőségét, és a vizsgálat eredményének megfelelően tegyen javaslatot a Kormány számára. A nemzeti
fejlesztési miniszter a 4. pontban meghatározott célelőirányzat forrásai 75%-ának lekötöttségéről írásban értesíti
a nemzetgazdasági minisztert.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a források 75%-ának lekötését követő harminc napon belül
Az 1–3. pont szerinti kamattámogatás mértékét ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy
a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%.
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Az 1–6. pontot a 2017. január 1-jét követően kibocsátott kártyákra és a 2017. január 1-jét követően megkötött
hitelszerződésekre is alkalmazni kell.
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1929/2015. (XII. 12.) Korm.
határozat 4. pontjában a „150%-ának” szövegrész helyébe a „300%-ának” szöveg lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozata
a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben meghatározott fejlesztések (a továbbiakban: fejlesztések) forrásigényét
elsődlegesen uniós forrásból biztosítják,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a fejlesztéseknek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 7. prioritása és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 4. prioritása terhére
történő finanszírozásának lehetőségét, figyelemmel a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. §-ára,
valamint a gazdasági növekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről szóló 1299/2016. (VI. 13.)
Korm. határozat 3. pontjára,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2017. évben a felmerülés ütemében, illetve a 2018. és 2019. évi költségvetések tervezése
során
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a 2. pont szerinti vizsgálat eredményétől függően – gondoskodjon
a központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete javára az 1. mellékletben foglalt táblázat
E oszlopában meghatározott összegeknek az 1. melléklet szerinti, többletforrásként történő biztosításáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2017. évben a felmerülés ütemében, valamint a 2018. és a 2019. évi központi költségvetés
tervezése során
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4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
bevonásával tegyen javaslatot a Kormány részére az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott beruházások körének
a 2. mellékletben szereplő projektekkel történő kiegészítésére,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
Határidő:
2017. április 30.
5. egyetért az Európai Kerékpárút Hálózat (a továbbiakban: EuroVelo) 14. számú nemzetközi kerékpáros útvonal
létrehozása érdekében előkészített pályázattal és hozzájárul annak benyújtásához,
Felelős:
a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Tokaj és Nyíregyháza (Erzsébet királyné Tisza-híd
nélkül) közötti kerékpárút megvalósításáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. június 30.
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok
egy részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 1. pont 1.2. alpontjától eltérően – az ott
meghatározott elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében szükséges intézkedésekről 2018. július 30-áig
gondoskodjon,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. július 31.
8. visszavonja a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút hiányzó szakaszainak kivitelezéséről szóló 2027/2015. (XII. 29.)
Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozathoz

1.

A

B

C

Év

Tevékenység

Érintett szakasz

D

Hossz
(km)

2.

Fertőd–Keszthely

131

3.

Pannonhalma–Veszprém–
Balatonfüred

110

4.

Eger–Mezőkövesd–Poroszló

54

5.

Tokaj–Mád–Sárospatak

80

Alföldi régió:
Dunaföldvár–Kecskemét–Békés

410

7.

EuroVelo 11 kritikus szakaszain
táblák kihelyezése, javítása

100

8.

Nagykanizsa–Szepetnek–
Semjénháza–Murakeresztúr (Mura
szakasz tervezése)

22

6.

2017

táblák
kihelyezése

E

Becsült bruttó
költség
(millió forint)

350
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9.

Gödöllő–Gyöngyös–Eger

120

10.

Hortobágy–Debrecen

53

Szentgotthárd–Keszthely–Balaton

222

12.

EuroVelo 11 kritikus szakaszain
táblák kihelyezése, javítása

235

13.

Tiszafüred–Hortobágy

31

14.

Siófok–Pécs

136

15.

Tokaj–Mád–Sárospatak hiányzó
szakaszok

12

Siklós–Pécs

55

17.

Szigetvár–Kaposvár

40

18.

Hortobágy–Debrecen

53

19.

Vámosszabadi–Győr

10

20.

Eger–Egerszalók

8

Hortobágy–Debrecen

53

22.

Tokaj–Mád–Sárospatak

12

23.

Dél-alföldi régió

7

24.

Tiszafüred–Hortobágy

55

25.

Siófok–Dombóvár

84

26.

Pécs–Siklós

55

táblák
kihelyezése

11.

tervezés
16.

2018

21.

építés

2019

400

300

építés

2601

6934

27.

Dombóvár–Pécs

52

28.

Szigetvár–Kaposvár

40

29.

Murakeresztúr–Őrtilos

16
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2. melléklet az 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozathoz
Kiemelt kerékpárút-fejlesztések
A
1.

2.
3.
4.

Év

B
Tevékenység

2018

építés

2019

építés

C
Érintett szakasz

D

E

Hossz

Becsült bruttó költség

(km)

(millió forint)

Tokaj–Mád–Sárospatak

12

840

Vámosszabadi–Győr

10

500

Tiszafüred–Hortobágy

55

1500

A Kormány 1013/2017. (I. 11.) Korm. határozata
az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre
közötti szakaszának fejlesztéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös
és Szentendre közötti szakasza a Szentendrei-szigeten, a Dömös–Visegrád–Kisoroszi–Tahitótfalu–Pócsmegyer–
Szigetmonostor–Szentendre nyomvonalon valósuljon meg,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére az egyes közlekedésfejlesztési
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott
beruházások körének az 1. pont szerinti létesítmény megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban:
EuroVelo-beruházás) történő kiegészítésére,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. február 28.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az EuroVelo-beruházás megvalósításához szükséges
3,42 milliárd forint többletköltség biztosításáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti forrásigényt elsődlegesen hazai forrásból kell biztosítani azzal, hogy az 5. pont
szerinti vizsgálat eredményét figyelembe kell venni,
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg az EuroVelo-beruházás a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program 4. prioritása keretében történő finanszírozásának lehetőségét, figyelemmel
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. §-ára és a gazdasági növekedés érdekében szükséges
fejlesztéspolitikai intézkedésekről szóló 1299/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 3. pontjára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. február 15.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Helyesbítés:
A Magyar Közlöny 2017. évi 1. számának 48. oldalán az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm.
határozat módosításáról szóló 1006/2017. (I. 3.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontja helyesen:
7. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3a. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(B)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

3a.

EFOP-2.1.4-17

Esélyteremtő programokhoz kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések

(C)

(D)

(E)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás meghirdetésének

(Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)]

módja)

tervezett ideje)

16,11

standard

2017. május

„

”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 3. szám

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

