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III. Kormányrendeletek

A Kormány 10/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság 
között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának 
végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött 
megállapodás kihirdetéséről szóló 433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyrészről Izland, a  Liechtensteini Hercegség, a  Norvég Királyság, és másrészről a  Magyar Köztársaság között 
2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló 
együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 
433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos 
magyar nyelvű fordítása közzétételéről az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 11/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága fenntartói kötelezettség ellátására történő kijelöléséről

A Kormány a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény 3. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságát jelöli ki a Budapest 24429/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben a  Budapest V. kerület, Vigadó tér 2. szám alatt található ingatlan tekintetében megvalósított 
KMOP-3.1.1/C-09-2009-0020 azonosító számú, „Galéria és panorámaterasz létrehozása Budapest több ütemben 
kialakítandó legrangosabb kulturális palotájában, a Pesti Vigadó épületében” című projekt (a továbbiakban: Projekt) 
fenntartási kötelezettségének – a Projekt eredeti kedvezményezettjének jogutódjaként történő – ellátására.

 (2) A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága e rendelet hatálybalépésének napjától gyakorolja a Projekttel kapcsolatos 
jogokat és terhelik az azzal kapcsolatos kötelezettségek.

2. §  A Projekt kedvezményezettje mint jogelőd és az  1.  § (1)  bekezdése szerinti jogutódja megállapodást kötelesek 
kötni a  Projekt átadásának jogszabályban nem szabályozott kérdéseinek rendezése céljából. E  megállapodásban 
részletesen meg kell határozniuk az  elszámolásra, a  Projekt szerinti beruházás jelenértékére és a  fenntartási 
költségekre vonatkozó szabályokat.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 12/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet zálogjoggal összefüggő módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 129.  § 
(1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1d) Előleget és szállítói finanszírozású számla támogatástartalmának megfelelő támogatást nem lehet 
zálogjogosult részére vagy korlátozott rendelkezésű számlára utalni, kivéve központi költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban 
álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén a  szállítói előlegnek vagy szállítói finanszírozású számla 
támogatástartalmának megfelelő támogatásnak a  szállítóval zálogszerződést kötött zálogjogosult részére vagy 
korlátozott rendelkezésű számlára történő utalását.”

2. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 130. § (2a) bekezdés f ) pont fd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A benyújtott engedményezési szerződésnek vagy engedményezési értesítőnek, a  zálogszerződésnek (ide értve 
az óvadékot alapító szerződést is) vagy a teljesítési utasításnak tartalmaznia kell
a zálogjogosult nyilatkozatát is arra vonatkozóan, hogy a  támogató és a  kedvezményezett között létrejött támogatási 
szerződés feltételeit ismeri, valamint annak tudomásulvételét, hogy]
„fd) előleget és szállítói finanszírozású számla támogatástartalmának megfelelő támogatást – a  129.  § 
(1d) bekezdésében meghatározott kivétellel – a támogató nem utal részére.”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/N. §-sal egészül ki:
„201/N.  § A  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet zálogjoggal összefüggő módosításáról 
szóló 12/2017. (I. 24.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 12/2017. (I. 24.) Korm. rendelet] megállapított 129.  § 
(1d) bekezdését a 12/2017. (I. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 12/2017. (I. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 13/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
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kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  2014–2020 Vidékfejlesztési 
Program keretében a  VP3-5.1.1.2-16 kódszámú, a  „Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás” című felhívás 
alapján megvalósuló beruházásokkal (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben meghatározott 
közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához, valamint
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési munkák 

megvalósításához
szükségesek.

2. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

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

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, valamint az  1.  melléklet 3.  pontjába tartozó előzetes vizsgálati eljárás kivételével – 
harminc nap.

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

3. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 13/2017. (I. 24.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
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  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. termőföld védelmével összefüggő hatósági engedélyezési eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. területrendezési hatósági eljárások,
21. erdészeti hatósági eljárások,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
23. azok az  1–22.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
a Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Kecskemét közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 8683/418 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten, illetve az  ezen földrészletből 
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő autóipari 
alkatrészgyártó üzem, illetve az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására 
irányuló beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
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a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

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

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. erdővédelmi hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. légügyi hatósági eljárások,
23. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 15/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
a Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Szarvas közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 0718/24 és 3589/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve az  ezen földrészletekből 
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken a GALLICOOP Zrt. által megvalósítása 
kerülő, innovatív csomagolási centrum megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) az (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 

beindításához szükségesek, valamint
b) az (1)  bekezdés szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési 

munkákkal kapcsolatosak.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

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

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 15/2017. (I. 24.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. hírközlési hatósági eljárások,
15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. erdészeti hatósági eljárások,
20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
21. azok az  1–20.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § 

(1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 
szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2017. (I. 24.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 10.  alpontjában meghatározott 
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 következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. 
(III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 2/2017. (I. 24.) MvM rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 65a sorral egészül ki:

(Áht  

azono- 

sító

Cím- 

név

Alcím- 

név
Jogcímcsoportnév

Jogcím- 

név

Előirányzat  

célja

Kifizetésben  

részesülők  

köre

Támogatás  

biztosításának módja

Támogatási  

előleg

Rendelkezésre-  

bocsátás  

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő  

szerv

Lebo-  

nyolító  

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott  

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete)

„65a 367028   
30/1/84. Területi 
infrastrukturális 
fejlesztések

Az előirányzat célja egyes 
megyei jogú városok helyi 
hatással bíró infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása 
(különösen helyi 
közutak és közművek 
fejlesztése). A költségvetési 
támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is 
nyújtható.

megyei jogú város 
önkormányzata

pályázati 
rendszeren kívüli 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján támogatási 
szerződéssel

előleg 
biztosítható

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel

szerződés 
szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés 
alapján, a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó biztosítéki 
értékig vagy összeghatár 
megjelölése nélkül 
azzal, hogy a támogató 
a biztosíték kikötésétől 
eltekint akkor, ha az 
Ávr. 84. § (1) bekezdés 
c) pontjában foglalt 
feltételek valamelyike 
fennáll.

– – –”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 10/2017. (I. 24.) 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 Lucía Rosella Magdalena Badía de Funes rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Salvadori 
Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2017. január 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. január 17.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00026-2/2017.

A köztársasági elnök 11/2017. (I. 24.) 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 Gréta Gunnarsdóttir rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Izland magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2017. január 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. január 17.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00027-2/2017.
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A Kormány 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozata
a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 
kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról

 1. A Kormány
a) elfogadja a  fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 

férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciót, és elrendeli, hogy 
a  2017–2036. közötti években megvalósuló férőhelykiváltási folyamatot az  abban foglaltak szerint kell 
végrehajtani;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a koncepciónak a Kormány honlapján történő 
közzétételéről;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló 
Országos Testület további működtetéséről;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

d) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen jelentést a  Kormány számára a  koncepcióban 
foglalt feladatok időarányos végrehajtásáról, illetve gondoskodjon a koncepcióban foglaltak felülvizsgálatáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. december 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Hatályát veszti a  fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 

kiváltásának stratégiájáról és a  végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII. 21.) 
Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1024/2017. (I. 24.) Korm. határozata
az „okos város” szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését támogató szervezeti és 
tudásplatform létrehozásáról és működtetésétől, valamint a teljes rendszer működésének monitoringjáról

A Kormány egyetért az  „okos város” fejlesztések országos szintű megvalósításával és működtetésével a  Nemzeti 
Infokommunikációs Stratégiában, a  Modern Városok Programban és az  önkormányzatok integrált településfejlesztési 
stratégiáiban megfogalmazott célok megvalósításával összhangban, ennek érdekében
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai 

Nonprofit Kft. (a  továbbiakban: Lechner Tudásközpont) közreműködésével készítsen előterjesztést a  Kormány 
részére
a) a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a  településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm.  rendelet 
módosításáról úgy, hogy az tartalmazza az „okos város” fogalom meghatározását,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. február 3.
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b) a nemzeti fejlesztési miniszter, a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos, 
a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács és a  Nemzeti Mobilfizetési Zrt. bevonásával, az  „okos város” 
fejlesztések részletes követelményrendszerének kidolgozásáról, az „okos város” fejlesztések lépéseinek – így 
különösen a Lechner Tudásközpont által ellátandó feladatköröknek – szabályozásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2017. március 31.

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Modern Városok Programban részt vevő városokkal 
egyeztetve, a Lechner Tudásközpont közreműködésével vizsgálja meg az „okos város” fejlesztések Modern Városok 
Programmal való illeszkedését, a  fejlesztések megvalósításához szükséges „okos város” stratégiák Integrált 
Településfejlesztési Stratégiákba való beépíthetőségét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. február 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1025/2017. (I. 24.) Korm. határozata
az „A Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja” című beruházás saját hatáskörben 
történő megvalósításáról

A Kormány a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16.  §-a és az  Európai Unió 
vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján az  1.  melléklet szerinti, „A Baranya 
megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja” című ivóvízminőség-javító beruházás (a  továbbiakban: 
beruházás) megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik.
A Kormány a  beruházás megvalósításával összefüggő feladatok ellátására a  nemzeti fejlesztési minisztert 
(a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.
E határozat bírósági felülvizsgálatát az  érintett önkormányzat képviselő-testülete a  Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselő-testülete, alperesként a Kormány 
vesz részt. A Kormányt a miniszter képviseli.
A keresetlevelet a  miniszternél kell benyújtani e  határozat Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított 
tizenöt napon belül.

Indokolás

A beruházásban részt vevő településeken a  fennálló hálózati végponton szolgáltatott ivóvízminőség kifogásoltsága 
miatt az  Európai Bizottság 2016. május 27-én az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 
3-i 98/83/EK tanácsi irányelv végrehajtása tárgyában, 2016/2047. számon kötelezettségszegési eljárást indított 
Magyarország ellen. A kötelezettségszegési eljárás ütemterve szerint a beruházásnak legkésőbb 2017. december 31-ig 
meg kell valósulnia.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16.  § (1)  bekezdése alapján, ha 
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidőben történő teljesítés 
elmaradásának reális veszélye fennáll, a  Kormány a  kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját 
hatáskörben gondoskodhat, amelyről a  Kormány egyedi határozatban dönt. Az  ezzel összefüggő döntéshozatali 
folyamatot az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás 
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.
A beruházás esetén a  határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, mivel az  NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: NFP) és a  támogatást igénylő 
helyi önkormányzatok közötti, a  beruházás közös megvalósításához szükséges konzorciumi szerződés megkötése 
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– több egyeztetés lefolytatása és a szerződéskötést elősegítő intézkedések megtétele ellenére – még nem történt 
meg.
Erre figyelemmel a Kormány – a törvényben biztosított lehetőségével élve – a beruházás saját hatáskörben történő 
megvalósításáról döntött, és az azzal összefüggő feladatok ellátására a minisztert jelölte ki.
A 2014–2020 programozási időszakban a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére 
finanszírozott derogációs és nem derogációs ivóvízminőség-javító beruházások határidőben történő 
megvalósításáról a  miniszter köteles gondoskodni, amely feladatot a  miniszter az  Európai Unió vagy más 
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a  2007–2013 programozási időszakban a  Kormány 
által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban 
a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról 
szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az NFP bevonásával látja el.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1025/2017. (I. 24.) Korm. határozathoz

A B C

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

2. KEHOP-2.1.1. A Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja

Sellye Város Önkormányzat,

Besence Község Önkormányzata,

Bogdása Község Önkormányzata,

Csányoszró Község Önkormányzata,

Drávafok Község Önkormányzata,

Drávaiványi Község Önkormányzata,

Drávakeresztúr Községi Önkormányzat,

Drávasztára Község Önkormányzata,

Felsőszentmárton Községi Önkormányzata,

Hirics Községi Önkormányzat,

Kákics Község Önkormányzata,

Kemse Községi Község Önkormányzat,

Lúzsok Községi Község Önkormányzat,

Markóc Község Önkormányzata,

Marócsa Község Önkormányzata,

Nagycsány Község Önkormányzata,

Okorág Község Önkormányzata,

Páprád Községi Község Önkormányzat,

Piskó Község Önkormányzata,

Sósvertike Község Önkormányzata,

Vejti Községi Község Önkormányzat,

Zaláta Község Önkormányzata
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A Kormány 1026/2017. (I. 24.) Korm. határozata
a Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról szóló 1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról szóló 1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
a) 2.  pontjában, 4.  pont a)  alpontjában, 8.  pontjában és 12.  pont c)  alpontjában az „a köznevelésért felelős 

államtitkár” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős államtitkár”,
b) 3.  pont a)  alpontjában a  „köznevelésért felelős államtitkára” szövegrész helyébe az  „oktatásért felelős 

államtitkára”,
c) 3. pont f ) alpontjában a „köz- és felsőoktatási sajátosságok” szövegrész helyébe a „köznevelési és felsőoktatási 

sajátosságok”,
d) 4.  pont b)  alpontjában és 12.  pont a)  alpontjában a  „Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság” szövegrész 

helyébe a „Külhoni Magyar Köznevelési Bizottság”,
e) 5.  pontjában az  „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság” 

szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság”,
f ) 7. pontjában a „két” szövegrész helyébe az „egy”,
g) 7. pontjában az „a köznevelésért felelős államtitkár” szövegrészek helyébe az „az oktatásért felelős államtitkár”
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1027/2017. (I. 24.) Korm. határozata
a 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) 
Korm. határozat módosításáról

A Kormány támogatja a  2014–2020-as időszakban megvalósítani tervezett határ menti közúti infrastruktúra-
fejlesztési projekteket, ennek érdekében a 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről 
szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1027/2017. (I. 24.) Korm. határozathoz

A 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 
1. melléklete a következő 53. sorral egészül ki:

(A B C D E F

1.

Határszakasz

Közúti kapcsolat megnevezése

Műszaki tartalom leírása)
2. Magyarország Partner ország

3. Település Megye Település
Megye, kerület  

vagy tartomány

„53. magyar–szerb Baja–Hercegszántó Bács-Kiskun Sombor (Zombor) Vajdaság

Főúti fejlesztés 
előkészítése 

(valamint Zombor és 
országhatár közötti 

szakasz részbeni 
felújítása)”
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A Kormány 1028/2017. (I. 24.) Korm. határozata
a kiemelt felsőoktatási intézményekről szóló kormányhatározatok visszavonásáról

A Kormány
a) a kiemelt felsőoktatási intézményekről szóló 1047/2013. (II. 7.) Korm. határozatát,
b) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről szóló 1104/2013. (III. 7.) 

Korm. határozatát és
c) az  Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kiemelt 

felsőoktatási intézménnyé minősítéséről szóló 1667/2013. (IX. 23.) Korm. határozatát
visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1029/2017. (I. 24.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal 
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán 
született Egyezmény 2. melléklete szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Kínai Népköztársaság Kormánya között a  Budapest–Belgrád vasútvonal 

újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született 
Egyezmény 2. mellékletének (a továbbiakban: 2. melléklet) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a 2. melléklet bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. melléklet szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja a  2.  melléklet kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a  2.  melléklet szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását, a törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 11/2017. (I. 24.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221.  § (2)  bekezdésének c)  pontja és a  220.  § 
(2) bekezdése alapján – a nemzetgazdasági miniszter javaslatára –

dr. Odrobina Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2017. január 15-ei hatállyal –

felmentem, egyidejűleg
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Pölöskei Gábornét a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2017. január 16-ai hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 12/2017. (I. 24.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221.  § (2)  bekezdésének c)  pontja és a  220.  § 
(2) bekezdése alapján – az emberi erőforrások minisztere javaslatára –

dr. Sági Zsoltot, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2017. január 5-ei hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

Nagy Zoltánt az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

– 2017. január 6-ai hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



216 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 9. 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.


	A Kormány 10/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
	az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás mód

	A Kormány 11/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
	a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága fenntartói kötelezettség ellátására történő kijelöléséről

	A Kormány 12/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
	a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet zálogjoggal összefüggő módosításáról

	A Kormány 13/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
	a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
	a Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 15/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
	a Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2017. (I. 24.) MvM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 10/2017. (I. 24.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 11/2017. (I. 24.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A Kormány 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozata
	a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról

	A Kormány 1024/2017. (I. 24.) Korm. határozata
	az „okos város” szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését támogató szervezeti és tudásplatform létrehozásáról és működtetésétől, valamint a teljes rendszer működésének monitoringjáról
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