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III. Kormányrendeletek

A Kormány 19/2017. (II. 2.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti 
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF KOSOVO ABOUT THE ESTABLISHMENT OF A FRAMEWORK PROGRAMME FOR FINANCIAL  
CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo (further on: Contracting Parties) agree 
about the mutually advantageous extension of the economic relationship and promotion of the development 
co-operation as follows:

Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
a) tied aid credit: export credit tied to procurement of goods and/or services originating from Hungary and 

supported officially through interest rate support and insurance with a concessionality level not less than the 
relevant proportion set forth in the provision of the OECD Arrangement for „minimum concessionality level”;

b) mixed credits: associated financing packages of concessionary credits mixed with grants. The overall 
concessionality level of a package set forth in the OECD rules is calculated on the basis of the interest subsidy 
and the grant part, the latter may include but not exceed the amount of the risk premium;

c) concessionality level: the difference between the nominal value of the tied aid credit and the discounted 
present value of the future debt service payable by the borrower, expressed as a percentage of the nominal 
value of the tied aid credit;

d) nominal value of the tied aid: the total value of the project financed in the frame of the tied aid credit along 
with the risk premium for the credit repayment excluding interests;

e) grant element: the part of the tied aid credit’s nominal capital value, non-repayable by the borrower;
f ) OECD Arrangement: OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits effective on the day of 

contracting;
g) starting point of credit: to be determined according to the list of definitions set out in the m) point of Annex 

XIV. of the OECD Arrangement;
h) DDR: Differential Discount Rate used for calculating the concessionality level of tied aid in a given currency, 

set forth in the provision of the OECD Arrangement for „calculation of Concessionality level of tied aid”;
i) ODA: Official Development Assistance.

Article 2
Establishment of the framework programme for financial co-operation
The Government of Hungary, in accordance with its international development co-operation policy, offers 
a  non-refundable official support through interest rate support and grant element, to tied aid credits (further 
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on: tied aid credit line) disbursed by the Hungarian Export-Import Bank Pte. Ltd. (further on: Eximbank) with the 
framework conditions set out in the present Agreement, available for financing high priority development sectors of 
the Republic of Kosovo, nominated in Appendix I.
The Government of the Republic of Kosovo accepts the tied aid credit line and, acting in accordance with its own 
legal system and international obligations, supports the realisation of the present framework programme of tied aid 
credit by accepting payment obligations of the credit spent and its additional charges (if any). For the avoidance of 
any doubt, in case under the individual credit agreements the Ministry of Finance of the Republic of Kosovo – as the 
authorised organisation of its Government – shall act as the borrower, the undertaking of the Ministry of Finance 
shall be deemed to be sovereign under this Agreement.
Contracting Parties express their willingness with respect to the participants of the credit transactions belonging 
to the present tied aid credit line and will confirm by declarations that pursuant to the provisions of the action 
statement of the OECD on „Bribery and officially supported export credits” they did not participate in any bribery in 
relation to the transactions and they are not aware of any corruption.

Article 3
Amount of the tied aid credit line and its financial conditions
The total value of the projects financed under the tied aid credit line shall not exceed sixty two (62) million EUR. The 
firm commitments arise on the basis of the individual credit agreements concluded between the Ministry of Finance 
of the Republic of Kosovo and Eximbank as stipulated in Article 7 of this Agreement.
The concessionality level of credits payable under the tied aid credit line shall reach at least 35 per cent in 
accordance with the provision of the OECD Arrangement for „minimum concessionality level”.
Tenor of the credits disbursed under the tied aid credit line shall not exceed eighteen and a half (18.5) years, which 
includes one and a half (1.5) years grace period and seventeen (17) years repayment period. The first repayment is 
due 24 months from the completion of each project. The interest rate is zero (0.00)% per annum.
Insurance Premium, for every individual credit agreement deriving from this Framework Agreement, will be covered 
by the Hungarian Government.
The disbursement period of credits disbursed under the tied aid credit line will be stipulated in the individual credit 
agreement depending on the particular projects. Unless otherwise mutually agreed in each individual contract, the 
disbursement period for the individual credits shall not exceed three (3) years.
Relating to the credits disbursed under the tied aid credit line, risk premia stipulated in the individual credit 
agreements will be calculated in line with the OECD Arrangement, and will be officially supported and counted in as 
a grant part of the associated financing package.

Article 4
Utilisation of the tied aid credit line
The tied aid credit line can be utilised for the realisation of projects in the areas not objected by signers of the OECD 
Arrangement during the procedure in conformity with the acceptance rules of the OECD Arrangement and the 
consultation procedure, respectively.
Contracting Parties agree that the Government of the Republic of Kosovo will apply the tied aid credit line for 
sectors specified in the Appendix I forming an integral part of this Agreement.
The selected projects will be realised by Hungarian exporters which companies shall be registered in Hungary. The 
financed exports realised under the tied aid credit line may include the foreign content in cases if at least 50 per 
cent of the export realised by companies registered in Hungary qualifies as of Hungarian origin performed on the 
territory of the Republic of Kosovo.
The Government of the Republic of Kosovo or the organisation appointed by it chooses companies registered in 
Hungary (further on: exporter) for realisation of the projects in sectors specified in the Appendix, in conformity with 
its legislation, acting in accordance with generally accepted principles and good procurement practices, and gives 
the Ministry of Foreign Affairs and Trade information about its decisions. Moreover, the following procurement types 
for projects to be financed under this Agreement may be:
a. Limited Bidding (limited to eligible companies/exporters as per this Framework Agreement)
b. Direct Contracting
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Article 5
Acceptance procedure
The Ministry of Finance of the Republic of Kosova shall submit project proposals for financing to be approved by the 
Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade. Proposed Projects must fall within sectors listed in the Annex of this 
Agreement.
The Contracting Parties, after the approval of the project proposal to be financed under the credit line as per this 
Agreement, will follow the procedure below:
a) The exporter and the buyer/importer elaborate the export contract on the realisation of the project.
b) The Ministry of Finance of the Republic of Kosovo approves the export contract concluded and gives 

a written notice about this to the Ministry of Foreign Affairs and Trade and the Hungarian Eximbank.
c) Eximbank confirms in writing the start of the negotiation about the individual credit agreement based on the 

export contract approved by the Ministry of Finance of the Republic of Kosovo.

Article 6
Disbursement of the tied aid credit
Detailed disbursement conditions of the tied aid credit provided to finance projects under sectors accepted by the 
Contracting Parties with this Framework Agreement is to be stipulated in the individual credit agreement subject to 
negotiation between the borrower authorised by the Government of the Republic of Kosovo in accordance with the 
provisions laid down in Article 7 on the one part and Eximbank as the lender on the other.
Eximbank, for the account of its own resources, lends tied aid credit, up to the amount of credit line agreed in this 
Agreement, in the form of mixed credit to the borrower authorised by the Government of the Republic of Kosovo 
for the realisation of projects in accepted sectors. The measure of the financing is 100 per cent of the value of the 
project and the amount of the grant element.
Commercial and political risks of the tied aid credit will be insured by the Hungarian Export Credit Insurance Pte. 
Ltd. (further on: MEHIB).

Article 7
General preconditions of the individual credit agreements
According to the relevant international obligations, individual tied aid credit financing a particular project shall be 
notified to, and accepted by the OECD and the EU. After successful execution of this procedure, written notice is 
sent to the buyer, the exporter, and the Contracting Parties, respectively.
The borrower under the individual credit agreements shall be the Ministry of Finance of the Republic of Kosovo, as 
the authorised representative of the Government of the Republic of Kosovo. In the individual credit agreements the 
Ministry of Finance of the Republic of Kosovo shall undertake the repayment of the credit, the payment of interests 
and additional charges (if any), based on the present tied aid credit line in the case of the sectors specified in the 
Appendix I.
The Republic of Kosovo shall set aside the amount of its payment obligation in the actual year in its state budget.
Eximbank and MEHIB shall conclude a  credit insurance contract complying with the conditions fixed by the 
Hungarian law in force.

Article 8
Taxes, fees
The Contracting Parties are obliged to pay the taxes, fees and other public charges arising on the basis of the 
execution of this Agreement in their own country. These costs cannot be paid from the individual tied aid credits 
and they cannot be separated. Costs arising during the individual credit agreement shall be paid by the parties of 
the credit agreement in their own country and they cannot be charged on the individual tied aid credit.
During the reimbursement of the loan and the payment of the interest (if any) the amounts to be paid cannot 
be decreased by the tax levied by the Republic of Kosovo or other amounts arising as a  result of other payment 
obligations.

Article 9
Dispute Settlement
The Contracting Parties shall settle any dispute in connection with this Agreement in the course of direct 
negotiations.
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Article 10
Governing Law and Arbitration
The individual credit agreement shall be governed by the laws of Hungary.
All disputes arising from or in connection with the individual credit agreement shall be settled first by amicable 
negotiations in good faith. In case the said disputes are not settled within 60 (sixty) calendar days, the said disputes 
shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce 
(ICC), Paris, by 3 (three) arbitrators. The arbitration shall be conducted in English language. Place of arbitration shall 
be Paris, France.

Article 11
Closing Provisions
a) This Agreement shall be valid for four years from the date of its coming into force and shall be automatically 

renewed for a period of one (01) year, unless one Party informs the other of its decision to terminate it, by 
means of a written notification at least three (03) months before expiry.

b) Provisions of this Agreement, even after their expiry, shall be applicable for projects which were financed on 
the basis of the individual credit agreement concluded according to this Agreement.

c) This agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after receiving the last written notification 
through diplomatic channels by which Parties have confirmed that their respective legal procedures required 
for the entry into force of this Agreement have been completed.

d) This Agreement may be cancelled in writing through diplomatic channels without explanation by either 
Contracting Party. In this case the Agreement shall abate on the 30th (thirtieth) day of the other Contracting 
Party’s receipt of the notification about cancellation. Should this Agreement be cancelled by either party, 
the individually signed contracts will remain in force until completion and will not be effected by such 
cancellation.

e) The Contracting Parties may amend or supplement this Agreement at their common will and agreement. 
After completion of internal procedures for amendments and supplements, these amendments and 
supplements shall come into force according to point c) of this Article.

Signed in Pristina on the 14 day of December in 2016, in English language, in three originals.

 ............................................... .............................................. 
 on behalf of the on behalf of the 
 Government Government 
 of Hungary of the Republic of Kosovo

ANNEX

ON LIST OF AREAS PROPOSED FOR REALISATION ON THE BASIS OF THE AGRREEMENT ON 
A FRAMEWORK PROGRAM FOR FINANCIAL
CO-OPERATION BETWEEN HUNGARY AND THE REPUBLIC OF KOSOVO

• Water and wastewater
• Infrastructure

MEGÁLLAPODÁS A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KOSZOVÓI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI 
PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és a  Koszovói Köztársaság Kormánya (a  továbbiakban: Szerződő Felek) a  gazdasági 
kapcsolatok kölcsönösen előnyös bővítése és a  fejlesztési együttműködés elősegítése érdekében a  következő 
megállapodást kötik:
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1. cikk
Meghatározások
A Megállapodás alkalmazásában:
a) kötött segélyhitel: olyan kamattámogatás és biztosítás útján állami támogatásban részesülő, Magyarországról 

származó áruk és/vagy szolgáltatások beszerzéséhez kötött exporthitel, amelyben a  kedvezményezettség 
mértéke legalább az OECD Megállapodásban a „kedvezményezettség minimális mértékére” előírt mérték;

b) vegyes hitel: olyan pénzügyi csomag, amely egyaránt tartalmaz kedvezményes hitelt és adományokat. 
Az  OECD szabályok értelmében a  csomag összesített kedvezményezettségi mértéke a  kamattámogatás és 
a legfeljebb a kockázati felár összegével megegyező adományelem alapján kerül kiszámításra;

c) kedvezményezettség mértéke: a kötött segélyhitel névértéke és a hitelfelvevő által a jövőbeni adósságszolgálat 
diszkontált jelenértéke közötti különbség, a kötött segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;

d) kötött segélyhitel névértéke: a  kötött segélyhitel keretében finanszírozott projekt teljes értéke 
a hitel-visszafizetés kockázati felárával együtt, kamatok nélkül;

e) adományelem: a kötött segélyhitel névleges tőkeértékének a hitelfelvevő által vissza nem térítendő része;
f ) OECD Megállapodás: a  hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló OECD megállapodás című 

dokumentumának szerződéskötéskor hatályos változata;
g) hitel kezdőnapja: az  OECD Megállapodás XIV. sz.  melléklete m)  pontjának definíciós listája szerint 

meghatározandó;
h) DDR: A  kötött segélyhitel kedvezményezettségi mértékének kiszámításához alkalmazott diszkont ráta, egy 

meghatározott valutában, az  OECD Megállapodás „kötött segélyhitel kedvezményezettségi mértékének 
kiszámítására” vonatkozó előírása szerint;

i) ODA: Hivatalos Fejlesztési Segítségnyújtás;

2. cikk
A pénzügyi együttműködési keretprogram létrehozása
Magyarország Kormánya nemzetközi fejlesztési együttműködési politikájával összhangban, a Magyar Export-Import 
Bank Zrt. (a  továbbiakban: Eximbank) által a  Megállapodásban rögzített keretfeltételekkel folyósítható kötött 
segélyhitelekhez (a továbbiakban: kötött segélyhitelkeret) kapcsolódóan vissza nem térítendő hivatalos támogatást 
ajánl fel kamattámogatás és adományelem formájában a Koszovói Köztársaság, I. Mellékletben felsorolt, elsődleges 
fontosságú fejlesztési területeinek finanszírozásához.
A Koszovói Köztársaság Kormánya a  kötött segélyhitelkeretet elfogadja, és – belső jogrendjének és nemzetközi 
kötelezettségeinek megfelelően eljárva – a felhasznált hitelre vonatkozó fizetési kötelezettségek és – ha van ilyen – 
további díjak elfogadásával együttműködik a kötött segélyhitel keretprogram megvalósulásában. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben a Koszovói Köztársaság Pénzügyminisztériuma az egyedi hitelszerződések tekintetében mint a Koszovói 
Köztársaság Kormánya által kijelölt hivatalos szerv, hiteladósként jár el, akkor a  Pénzügyminisztérium vállalását 
szuverénnek kell tekinteni jelen Megállapodás alapján.
A Szerződő Felek kifejezik készségüket, hogy a  jelen segélyhitel keretprogramhoz tartozó hitelügyletek résztvevői 
nyilatkozattal erősítik meg, hogy az  OECD vesztegetésekről és az  államilag támogatott exporthitelekről szóló 
cselekvési nyilatkozatában foglaltak értelmében nem vettek részt az  ügylettel kapcsolatos vesztegetésekben és 
nincs tudomásuk korrupcióról.

3. cikk
A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei
A kötött segélyhitelkeretből finanszírozható projektek összértéke legfeljebb hatvankettő (62) millió euró. A végleges 
kötelezettség a  Koszovói Köztársaság Pénzügyminisztériuma és az  Eximbank között megkötésre kerülő egyedi 
hitelszerződések alapján keletkezik a 7. cikkben foglaltak szerint.
A kötött segélyhitelkeretből folyósítható hitelek kedvezményezettségének mértéke nem lehet kevesebb, mint 35%, 
az OECD Megállapodással összhangban.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje nem haladhatja meg a tizennyolc és fél (18,5) évet, amely 
időtartam másfél (1,5) év türelmi időt és tizenhét (17) év törlesztési időszakot foglal magába. Az első tőketörlesztés 
24 hónappal az egyes projektek teljesítését követően esedékes. Az éves kamat nulla (0,00)%.
A jelen Megállapodás alapján létrejövő minden egyedi hitelszerződés hitelbiztosítási díját a Magyar Kormány fedezi.
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A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekhez a  folyósítási időszak az  egyedi hitelszerződésekben kerül 
rögzítésre, az  adott projekttől függően. Ha az  egyes egyedi hitelszerződésekben a  felek nem állapodnak meg 
kölcsönösen másként, az egyedi hitelek folyósítási időszaka nem haladhatja meg a három (3) évet.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekre az  egyedi hitelszerződésekben rögzített mértékű kockázati 
felár kerül felszámításra az  OECD Megállapodásban foglaltakkal összhangban, amely adományelem formájában 
elengedésre kerül a vegyes hitel részeként.

4. cikk
A kötött segélyhitelkeret felhasználása
A kötött segélyhitelkeret olyan projektek megvalósításához vehető igénybe, amelyek ellen az OECD Megállapodás 
jóváhagyási rendje szerinti eljárás során az  OECD Megállapodás aláírói nem emeltek kifogást, illetve amelyeket 
a konzultációs eljárás során elfogadtak.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a  Koszovói Köztársaság a  segélyhitelkeretet jelen Megállapodás 
elválaszthatatlan részét képező I. Mellékletben szereplő projektek megvalósítására fordítja.
A kiválasztott projektet Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek magyar exporttal valósítják meg. 
A  segélyhitelkeretből finanszírozott export idegen tartalomra akkor terjedhet ki, ha a  Magyarországon bejegyzett 
gazdálkodó szervezetek által a  Koszovói Köztársaság területén teljesített export legalább 50%-ban magyar 
származásúnak minősül.
A Koszovói Köztársaság Kormánya vagy az  általa kijelölt szerv jogszabályainak megfelelően, a  közbeszerzések 
általánosan elfogadott elvei és gyakorlata szerint eljárva dönt az I. Mellékletben meghatározott területekhez tartozó 
projektek megvalósítására Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek kiválasztásáról, és döntéséről 
tájékoztatja Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát. Ezen kívül a  jelen Megállapodás alapján 
finanszírozandó projektek esetében a következő közbeszerzési formák lehetségesek:
a) meghívásos eljárás (a  jelen Megállapodás alapján megfelelő gazdálkodó szervezetekre/exportőrökre 

korlátozva)
b) közvetlen szerződéskötés

5. cikk
Befogadási eljárás
A Koszovói Köztársaság Pénzügyminisztériuma előterjeszti projektjavaslatait azok finanszírozásának Magyarország 
Külgazdasági és Külügyminisztériuma általi jóváhagyására. A  javasolt projekteknek a  jelen Megállapodás 
I. Mellékletében felsorolt területekhez kell tartozniuk.
Jelen Megállapodás alapján a  hitelkeretből finanszírozandó projektekjavaslatok elfogadását követően a  Szerződő 
Felek a következő eljárást követik:
a) Az exportőr és a vevő/importőr kidolgozza a projektek megvalósításáról szóló szerződést.
b) A  Koszovói Köztársaság Pénzügyminisztériuma jóváhagyja a  megkötött exportszerződést és erről írásban 

tájékoztatja a Külgazdasági és Külügyminisztériumot és az Eximbankot.
c) Az  Eximbank írásban visszaigazolja az  egyedi hitelszerződésről szóló tárgyalások kezdetét a  Koszovói 

Köztársaság Pénzügyminisztériuma által jóváhagyott kereskedelmi szerződés alapján.

6. cikk
A kedvezményes hitelek folyósítása
A Szerződő Felek által jelen Megállapodással elfogadott területek szerinti projektek finanszírozására nyújtott 
kötött segélyhitelek részletes folyósítási feltételeit egyrészről a  7.  cikkben foglaltak szerint a  Koszovói Köztársaság 
Kormánya által felhatalmazott hiteladós, másrészről az  Eximbank mint hitelnyújtó között megkötendő egyedi 
hitelszerződések rögzítik.
Az Eximbank saját forrásai terhére a  Koszovói Köztársaság Kormánya által felhatalmazott hiteladós részére 
a  hitelkeret jelen Megállapodásban megállapított összegéig kötött segélyhitelt nyújt vegyes hitel formájában 
az  elfogadott területekhez tartozó projektek megvalósítására. A  finanszírozás mértéke a  befogadott projektek 
értékének 100%-a, továbbá az adományelem összege.
A kötött segélyhitelek kereskedelmi és politikai kockázatait a  Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (a  továbbiakban: 
MEHIB) biztosítja.
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7. cikk
Az egyedi hitelszerződések általános feltételei
A vonatkozó nemzetközi kötelezettségek értelmében a  meghatározott projektet finanszírozó egyedi kötött 
segélyhitelről értesíteni kell az  OECD-t és az  EU-t, amelyeknek el kell fogadniuk azt. Ennek az  eljárásnak a  sikeres 
lezárása után erről a vevőt, az exportőrt és a Szerződő Feleket írásban értesíteni kell.
Az egyedi hitelszerződés hiteladósa a  Koszovói Köztársaság Pénzügyminisztériuma, mint a  Koszovói Köztársaság 
Kormánya által felhatalmazott képviselő. Az  egyedi hitelszerződésekben a  hitel visszafizetését, a  kamatok és – ha 
van ilyen – további díjak fizetését a jelen kötött segélyhitel keret alapján az I. Mellékletben meghatározott területek 
esetében a Koszovói Köztársaság Pénzügyminisztériuma vállalja.
A Koszovói Köztársaság Kormánya a  fizetési kötelezettségének adott évben fennálló összegét állami 
költségvetésében feltünteti.
Az Eximbank és a MEHIB a hatályos magyar jogszabályokban rögzített feltételek mellett hitelbiztosítási szerződést 
kötnek.

8. cikk
Adók, költségek
A Szerződő Felek a  Megállapodás végrehajtása alapján felmerülő adó-, illeték-, vagy egyéb közteherből adódó 
fizetési kötelezettségüket saját országukban kötelesek teljesíteni. Ezek a  költségek az  egyes segélyhitelekből nem 
fizethetők ki, és nem különíthetők el. Az  egyedi hitelszerződések során felmerülő költségeket a  hitelszerződések 
részes felei saját országukban fizetik meg, és e költségek nem terhelhetők az egyes segélyhitelekre.
A kölcsön törlesztésekor és a  kamat fizetésekor – ha van ilyen – a  kifizetendő összegek nem csökkenthetők 
a Koszovói Köztársaság részéről kiszabott adóval vagy egyéb fizetési kötelezettség miatt felmerülő összeggel.

9. cikk
Jogviták
A Szerződő Felek a Megállapodás kapcsán felmerülő vitákat közvetlen tárgyalások útján rendezik.

10. cikk
Az irányadó jog és választottbíróság
Az egyedi hitelszerződésre Magyarország joga az irányadó.
Az egyedi hitelszerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát elsősorban békés és 
jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a  kérdéses viták 60 (hatvan) naptári napon belül nem 
kerülnek rendezésre, a  vitákat a  párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választottbírósági 
Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján. A  választottbírósági eljárást 
angol nyelven kell lefolytatni. Az eljárás helye Párizs, Franciaország.

11. cikk
Záró rendelkezések
a) Jelen Megállapodás a  hatálybalépésétől számított négy évig hatályos és automatikusan egy (1) évvel 

meghosszabbításra kerül, hacsak az  egyik fél a  lejárat előtt három (3) hónappal a  megszüntetésről hozott 
döntéséről nem értesíti a másik felet írásban.

b) Jelen Megállapodás rendelkezéseit hatályának lejárta után is alkalmazni kell azokra a  projektekre, amelyek 
finanszírozása jelen Megállapodás szerint megkötött egyedi hitelszerződések alapján valósul meg.

c) Jelen Megállapodás azon későbbi jegyzék kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, 
amelyben a  Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek 
a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

d) Jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél indoklás nélkül, diplomáciai úton írásban felmondhatja. 
Ebben az esetben jelen Megállapodás a felmondásáról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt 
kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon hatályát veszti. Jelen Megállapodás bármely fél által történt 
felmondása esetén a  jelen Megállapodás alapján megkötött egyedi hitelszerződések hatályban maradnak 
azok teljesítéséig és a felmondás ezekre nincs hatással.
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e) A  Szerződő Felek jelen Megállapodást közös akarattal, egyetértésben módosíthatják vagy kiegészíthetik. 
A  módosításra és kiegészítésre vonatkozó belső eljárások teljesítését követően ezek a  módosítások és 
kiegészítések a jelen cikk c) pontjában foglalt eljárás szerint lépnek hatályba.

Készült Pristinában, 2016. év december hónap 14. napján, angol nyelven, három eredeti példányban.

 ............................................... .............................................. 
 Magyarország A Koszovói Köztársaság 
 Kormánya részéről Kormánya részéről

MELLÉKLET

MAGYARORSZÁG ÉS A KOSZOVÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
KERETPROGRAM ALAPJÁN MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT TERÜLETEK LISTÁJA

• Víz és szennyvíz
• Infrastruktúra”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. cikk c) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, 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 a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelete
a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá
az 1. alcím tekintetében a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés a), b), h) pontjában, valamint 
a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § a) és 
i) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A.  § a)  pont 
aa) alpontjában,
a 9. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében,
a 10. alcím és a  3.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
62.  § (1)  bekezdés 3., 12.3. ,12.4., 17. és 25.  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
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a 11. alcím és a  4.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában,
a 12. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában, a kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 16. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 
CXXVIII. törvény 18. § (6) bekezdés d) pontjában, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 
díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § a)  pontjában, 
az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § f )  pontjában, a  hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény  
61.  § (1)  bekezdésében, az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,
a 19. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/A. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A  Kormány a  (2)  bekezdés szerinti táppénz-hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátása során Csongrád 
megye illetékességi területére kiterjedően a  megyeszékhely szerinti járási hivatal mellett a  Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát is kijelöli. A  kisteleki, mórahalmi és szegedi járás területén 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, a csongrádi, hódmezővásárhelyi, makói és szentesi járás 
területén a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala jár el.”

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: R1.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a  kormányhivatalt jelöli ki 
a  12.  § (4)  bekezdésében meghatározott feladatok kivételével az  Ebtv. 35.  § (5)  bekezdésében, 50.  §-ában, 
68/A.  § (4)  bekezdésében, 70.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 70.  § (4)  bekezdésében, 72.  §-ában, valamint 81.  § 
(1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”

 (2) Az R1. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát, illetve 
a  fővárosban a  XIII. Kerületi Hivatalt (a továbbiakban együtt: járási hivatal) jelöli ki az  Ebtv. 27.  § (1), (2), (5) és 
(7) bekezdésében, 62. § (1a) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 69. §-ában, 80. § (3)–(5) bekezdésében foglalt 
feladatok ellátására, azzal, hogy a járási hivatal ezen feladatait a megye, illetve a főváros egész területére kiterjedő 
illetékességi területen látja el.”

 (3) Az R1. 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  38/A.  § (1) és (3)  bekezdésében, a  40.  § (2)  bekezdésében, a  49.  § (2)  bekezdésében, a  49/A.  §-ban 
és a  49/B.  §-ban, valamint az  Ebtv. 72.  § (2)  bekezdésében, 81.  § (1) és (2)  bekezdésében foglalt esetekben 
a  kormányhivatalok mint kifizetőhelyek, valamint a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 
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jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. 
(XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyei tekintetében az ONYF Központja jár el.”

 (4) Az R1.
a) 1.  § (6)  bekezdésében a  „80.  § (1) és (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „80.  § (1), (2) és 

(6) bekezdésében” szöveg,
b) 1.  § (7a)  bekezdésében a „62.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti” szövegrész helyébe a „62.  § (2)  bekezdés 

c) pontja, valamint a 63. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
c) 1.  § (7c)  bekezdésében az „Ebtv. 81.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „Ebtv. 70.  § (1)  bekezdés 

a) pontjában és (3) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében” szöveg,
d) 12.  § (11) és (12)  bekezdésében a  „fővárosi kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros 

Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala” szöveg,
e) 12.  § (11)  bekezdésében a  „fővárosi kormányhivatallal” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros 

Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalával” szöveg,
f ) 12/A. § (1) bekezdésében az „az ország területén bármely” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
g) 25/B. § (7) bekezdésében az „a NEAK” szövegrész helyébe az „az ONYF Központ” szöveg,
h) 45. § (6) bekezdésében az „OEP” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az R1. 1. § (7b) bekezdése.

3. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet módosítása

3. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/D. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben keletkezett elektronikus irat hiteles elektronikus 
dokumentumnak minősül. Az  Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben keletkezett elektronikus irat 
papíralapú példánya hitelességét a Magyar Államkincstár nevében eljáró képviselő aláírásával igazolja.”

5. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. 
rendelet módosítása

5. §  A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3.  § 
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó elsőfokú eljárásban 
a  döntéshozatalra a  Magyar Államkincstár, a  megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, 
Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatala, Tolna megye illetékességi területére kiterjedően a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala, 
valamint a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult, az 1. mellékletben foglaltak szerint.”

6. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

6. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
6. § (2a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jegyző a  bejelentés másolatát a  nyilvántartásba vételt követően a  nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton 
megküldi)
„b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása 
esetén a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatalának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), 
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termésnövelő anyag forgalmazása esetén a  megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatalának (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal).”

 (2) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kereskedelmi tevékenység a 7. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóságok feladat- és hatáskörét 
az  ott megjelölt szempontok szerint érinti, az  érintett hatóság, továbbá élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati 
készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a  növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal a  bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon 
belül hatósági ellenőrzést folytat le.”

 (3) Az R2. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A jegyző eljárásában a (2) és 
a (2a) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

 (4) Az R2. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A megyei kormányhivatal a másodfokú eljárásban a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kérdéseket 
szakkérdésként vizsgálja.”

 (5) Az R2. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  jegyző a  működési engedély tárgyában hozott határozatot állatgyógyászati készítmény vagy annak 
hatóanyagának forgalmazása esetén az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatallal, növényvédő szer vagy annak hatóanyagának forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró járási hivatallal közli.”

 (6) Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A jegyző eljárásában a 9. § 
(3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

 (7) Hatályát veszti az R2.
a) 7. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatalt,” szövegrész,
b) 9. § (2) bekezdése.

7. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) 
Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Árutermő csemegeszőlő ültetvény a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal 
(a továbbiakban: járási hivatal), alanyszőlő ültetvény a  növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal engedélyével telepíthető.”

 (2) Az R3.
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „2.  § (1)  bekezdése szerinti engedélyező 

hatósághoz (a továbbiakban: engedélyező hatóság)” szöveg,
b) 3.  § (1) és (2)  bekezdésében, 4.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében az „a járási hivatal” 

szövegrész helyébe az „az engedélyező hatóság” szöveg,
c) 3/A.  §-ában az  „árutermő csemegeszőlő ültetvény” szövegrész helyébe az  „árutermő csemegeszőlő és 

alanyszőlő ültetvény” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében az „a járási hivatalnak” szövegrész helyébe az „az engedélyező 

hatóságnak” szöveg,
e) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) és (3) bekezdésében az „A járási hivatal” szövegrész helyébe az „Az engedélyező 

hatóság” szöveg,
f ) 5. § (3) bekezdésében a „csemegeszőlő” szövegrész helyébe az „árutermő csemegeszőlő” szöveg,
g) 6. § (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az R3. 3. § (5) bekezdésében a „járási hivatal által kiadott” szövegrész.
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8. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdésében a „területi környezetvédelmi 
hatóság” szövegrész helyébe a „regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal bevonásával a területi 
környezetvédelmi hatóság” szöveg lép.

9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
a) első fokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként 
a  megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala  
III. Kerületi Hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal),
b) másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként 
az 5. melléklet szerinti rehabilitációs hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt
jelöli ki.”

 (2) Az R4. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  Kormány a  Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékességi 
területén a 16. § szerinti együttműködési kötelezettség teljesítésével, a rehabilitációs tervvel kapcsolatos feladatok 
ellátására, a  19.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítására, valamint 
a  21.  § szerinti feladatok ellátásra a  Csongrád Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát és 
a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki.”

 (3) Az R4. 1. § (10)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) Az  5.  melléklet szerinti rehabilitációs hatáskörben másodfokú hatóságként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok e rendelet szerinti hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti 
szerv a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter.
(11) A  járási hivatalok rehabilitációs hatósági feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az  államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f ) és g) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 
9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.
(12) A járási hivatalok, valamint az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs hatósági, 
rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az  Áht. 9.  § 
f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító 
miniszterként a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a  (11)  bekezdésben meghatározottak 
kivételével.”

 (4) Az R4. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  1.  § (1a)  bekezdésében meghatározott rehabilitációs feladatok ellátása során a  szegedi, kisteleki és 
mórahalmi járás területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, a hódmezővásárhelyi, makói, 
szentesi és csongrádi járás területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala jár el.”

 (5) Az R4. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben másodfokon 
rehabilitációs hatóságként az  5.  melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az  ott meghatározott 
illetékességi területen jár el.
(2) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben felügyeleti szervként 
– az  1.  § (10)  bekezdésében foglalt kivétellel – az  5.  melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az  ott 
meghatározott illetékességi területen jár el.
(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként 
másodfokon az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az ott meghatározott illetékességi területen 
jár el.”

 (6) Az R4. 13/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben Budapest Főváros Kormányhivatala másodfokú hatóságként jár el, és az eljárás során az egészségi 
állapot, egészségkárosodás vagy fogyatékosság szakkérdését kell vizsgálni, a  személyes vizsgálatot Budapest 
Főváros Kormányhivatala, vagy – Budapest Főváros Kormányhivatala megkeresése alapján – az  az 5.  melléklet 
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szerinti kormányhivatal végzi el, amelynek székhelyén vagy telephelyén való megjelenés az  érintett személy 
számára a legkedvezőbb.”

 (7) Az R4. a következő 30. §-sal egészül ki:
„30. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala által
a) a Baranya megyei, a Somogy megyei és a Tolna megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs hatósági 
feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal,
b) a  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a  Heves megyei és a  Nógrád megyei illetékességgel ellátott másodfokú 
rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az  azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a  Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal,
c) a  Csongrád megyei, a Bács-Kiskun megyei és a  Békés megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs 
hatósági feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Csongrád Megyei Kormányhivatal,
d) a  Fejér megyei, a  Komárom-Esztergom megyei és a  Veszprém megyei illetékességgel ellátott másodfokú 
rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az  azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a  Fejér Megyei 
Kormányhivatal,
e) a  Győr-Moson-Sopron megyei, a Vas megyei és a  Zala megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs 
hatósági feladatok, valamint az  azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a  Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal,
f ) a  Hajdú-Bihar megyei, a  Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei illetékességgel 
ellátott másodfokú rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az  azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
a közfeladat átvevője 2017. július 1-jétől.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti közfeladat-átvételre az  egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában 
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes 
közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.  §-át, 2.  § (1)–(3)  bekezdését és 3–6.  §-át 
megfelelően alkalmazni kell.”

 (8) Az R4. a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

10. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 43/A.  § (6)  bekezdésében a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek” 
szövegrészek helyébe a „kulturális örökség védelméért felelős miniszternek” szöveg lép.

 (2) Az R5. 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

12. §  A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6.  §-ában  
az „az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész 
helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely 
szerinti járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala” szöveg lép.
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13. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Hatályát veszti a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 25. § (5a), (13) és (14) bekezdése.

14. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a „megyei kormányhivatal járási hivatala” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,
b) 12. § (4) bekezdésében a „megyei kormányhivatal járási hivatala és” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint” szöveg
lép.

15. Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok 
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az  egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
4. § 8. és 17. pontja alapján a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól közfeladatot átvevő szerv a BFKH mellett 
a Miniszterelnökség.”

 (2) Az R6. 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, a  megszüntetéshez kapcsolódó elszámolásokkal, 
valamint az  elszámolások ellenőrzésével kapcsolatosan a  2016. december 31-ét megelőzően megkezdett és még 
le nem zárult eljárásokban a  NEAK az  irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az  elszámolásokkal, 
valamint az  elszámolások ellenőrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet  
2016. december 31-én hatályos szabályai szerint jár el.”

 (3) Az R6. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdéstől eltérően az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a  népegészségügyi 
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 18/B.  §-a alapján az  ENKK egészségügyi szakértői nyilvántartás vezetése, 
halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzék vezetése, valamint tápszerek vonatkozásában a  fogyasztókkal 
szembeni kereskedelmi gyakorlat törvényben meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenőrzése feladatai 
tekintetében jogutód szerv a BFKH.”

16. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. § (4) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a  megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében  
az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el)
„8. a  személytaxi-szolgáltatás és a  személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz előírt tevékenységi engedély, 
engedélykivonat kiadásával, valamint az önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezésével, a szolgáltatást 
végző személygépkocsivezető igazolványának kiadásával kapcsolatos eljárásokban, valamint a  személytaxi-
szolgáltatás és a  személygépkocsis személyszállító tevékenységet érintő közlekedéshatósági szabályok 
megtartásának ellenőrzése vonatkozásában, ideértve a más szervezetek által lefolytatott és jogsértést megállapító 
ellenőrzési jegyzőkönyv alapján kezdeményezett eljárásokat is;”
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 (2) Az R7. 4. § (4) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a  megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében  
az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el)
„10. Magyarország tekintetében a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben 
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti 
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében
a) az ország egész területére kiterjedő területi illetékességgel a digitális tachográf-kártyák kiadásával, cseréjével és 
pótlásával, valamint
b) a  tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását végző szervezetek 
engedélyezésével és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása;”

 (3) Az R7.
a) 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 12. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei illetékességgel eljáró járási hivatalt” 

szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalt” szöveg,
b) 4.  § (4)  bekezdésében a „megyei illetékességgel eljáró járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely 

szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg
lép.

17. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 3. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró, valamint 
talajvédelmi hatóságként Nógrád megye tekintetében a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási 
Hivatalát jelöli ki.
(6) A Kormány
a) a 4. § szerinti agrárkár-megállapító szervként,
b) a  7.  § c)  pontja szerinti, valamint a  9.  § (1)  bekezdés b) és d)  pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős 
borászati hatóságként,
c) a 8. § (1) bekezdése szerinti borászati hatóságként,
d) a 13. § e) pontja szerinti növény- és talajvédelmi hatóságként,
e) a 29. § d) pontja és a 30. § (1) bekezdése szerinti halgazdálkodási hatóságként,
f ) a 42. § (4) és (5) bekezdésében foglalt feladatok ellátásáért felelős mezőgazdasági igazgatási szervként,
g) a 44. § (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátásért felelős szervként,
h) a  48.  § a)  pontjában, b)  pont bb)  alpontjában, valamint c) és d)  pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős 
növénytermesztési és borászati hatóságként,
i) az 50. §-ban foglalt feladatok ellátásáért felelős pálinkaellenőrző hatóságként,
j) az 51. § b) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős szolgáltatás felügyeletet ellátó hatóságként,
k) az 52. § (1) és (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátásért felelős talajvédelmi hatóságként,
l) az 54. §-ban foglalt feladatok ellátásáért felelős telepítési hatóságként,
m) az 55. § d) pontja szerinti tenyésztési hatóságként,
n) az 57. § a), c), f ), g), j) és k) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős tenyésztési hatóságként,
o) az 59. § d) pontja és a 60. § (1) bekezdése szerinti vadászati hatóságként
Csongrád megyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki.
(7) A Kormány
a) a 7. § c) pontja szerinti feladatok ellátásáért felelős borászati hatóságként,
b) az 50. §-ban foglalt feladatok ellátásáért felelős pálinkaellenőrző hatóságként,
c) az 55. § d) pontja szerinti tenyésztési hatóságként
Tolna megyében a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatalát jelöli ki.”
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 (2) Az R8. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
a) a minisztert,
b) az országos főállatorvost,
c) a NÉBIH-et,
d) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
e) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt,
f ) a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát  
(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal),
g) a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalát  
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal),
h) a jegyzőt
jelöli ki.”

 (3) Az R8. 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Éltv.
a) 34. § (3) bekezdés a) pontjában a közcélú igénybevétel,
b) 51. § (3) bekezdés e), f ) és u) pontjában foglaltak
tekintetében az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és 
a NÉBIH a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”

 (4) Az R8. 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalt, 
a főváros területére kiterjedően az Érdi Járási Hivatalt jelöli ki
a) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 17. § 
(1) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint
b) a  települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat és a  hegyközség által létrehozott hegyőrség 
megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
tekintetében.”

 (5) Az R8. 18. alcíme a következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A.  § A  Kormány tenyésztési hatóságként az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
alkalmazásában a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások 
bizonyos kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 
bizottsági rendelet szerinti támogatási programban történő részvétel érdekében támogatott szolgáltatás 
igénybevételére irányuló kérelem megfelelősége ellenőrzésére a NÉBIH-et jelöli ki.”

 (6) Az R8. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges, a  kizárólag állati eredetű melléktermékek égetését vagy együttégetését végző üzem működése 
engedélyezésére irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni az  állati melléktermék égetésére vonatkozó 
levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási előírásoknak és határértékeknek való megfelelést, valamint 
a levegővédelmi ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó előírások teljesítését.”

 (7) Az R8. 70. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kiskapacitású égetők működésének engedélyezésére irányuló eljárásban – ha kizárólag állati mellékterméket 
és azokból származó terméket kezelnek – a környezetvédelmi szakkérdéseket nem kell vizsgálni.”

 (8) Az R8.
a) 18.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „58.  §-ában” szövegrész helyébe a  „34.  § (3)  bekezdés a)  pontjában 

a járványügyi intézkedések elrendelése tekintetében, 58. §-ában” szöveg,
b) 18. § (3) bekezdés a) pontjában a „34. § (2) bekezdés b)–l) pontjában, (3) bekezdésében” szövegrész helyébe 

a „34.  § (2)  bekezdés b)–l)  pontjában, (3)  bekezdés b)–c)  pontjában” szöveg, az „51.  § (3)  bekezdésében,” 
szövegrész helyébe az „51. § (3) bekezdés a)–d) és g)–t) pontjában, valamint” szöveg,

c) 20.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „34.  § (1)  bekezdés d)  pontjában” szövegrész helyébe az  „az Éltv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság engedélyezése 
és nyilvántartásba vétele, valamint az  állatmenhely, állatpanzió, az  állati eredetű melléktermék kezelését, 
feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés alapján történő 
nyilvántartásba vétele kivételével a 34. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg,
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d) 23.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „34.  § (1)  bekezdés a)–c),” szövegrész helyébe a  „34.  § (1)  bekezdés 
a)–c)  pontjában, az  Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó 
gazdaság engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint az állatmenhely, állatpanzió és az állati eredetű 
melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés 
alapján történő nyilvántartásba vétele tekintetében d) pontjában, valamint” szöveg,

e) 66. § (2) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóságot” szöveg,
f ) 70.  § (4)  bekezdésében a  „követelmények” szövegrész helyébe a  „követelmények, a  környezetvédelmi 

előírások” szöveg
lép.

18. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 7. § (3) bekezdés d) és 
e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kormányhivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja)
„d) az  egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével kapcsolatosan a  másodfokú eljárás alapján szükséges 
feladatokat,
e) a másodfokú eljárás alapján az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási 
feladatokat,”

 (2) Az R9. 7. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja)
„d) a  TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a  nemzetközi egyezmények, illetve a  szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá 
az  Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a  hatáskörébe tartozó feladatokat, továbbá 
az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen
da) a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
db) a  bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az  egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatokat,
dc) a  TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a  nemzetközi egyezmények, illetve a  szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az  Európai 
Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,
dd) az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,
de) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 44/C. § szerinti okirati bizonyítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,”

 (3) Az R9. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja az Ebtv. 27. § (1), (2), (5), (7) és (11) bekezdése 
szerinti feladatokat.”

 (4) Az R9. a következő 13. és 14. §-sal egészül ki:
„13. § A Kormány
a) az  1.  § c)  pontja szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró szervként Csongrád megye 
illetékességi területére kiterjedően a  megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala mellett 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát,
b) a  7.  § (5)  bekezdés a), f ), és j)  pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős egészségbiztosítási szervként 
Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala 
mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát,
c) a 7. § (5) bekezdés d) pontjában foglalt, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadásával és az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős egészségbiztosítási szervként 
Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala 
mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát
kijelöli.
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14. § A Kormány a 13. §-ban meghatározott feladatok tekintetében
a) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki, Mórahalmi és Szegedi Járási Hivatala jogszabályban meghatározott 
illetékességi területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalát,
b) a  Csongrádi, Hódmezővásárhelyi, Makói és Szentesi Járási Hivatal illetékességi területén a  Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát
jelöli ki.”

19. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A  fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3.  §-a a  következő (9)–(10) 
bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  Kormány a  fogyasztók és a  vállalkozások részére a  fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi előírásokról, 
valamint a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési 
eszközökről való tájékoztatás tárgyában – az  általuk ellátott feladatoknak megfelelően – a  járási hivatalt, 
a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, valamint a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.
(10) A  Pest Megyei Kormányhivatal a  fogyasztó kérésére lábbeli- és textiltermékekkel kapcsolatos minőségi 
kifogással összefüggő igény érvényesítéséhez díjazás ellenében szakvéleményt ad ki.”

20. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, az 5. §, a 9. § (2) és (4) bekezdése, a 13. §, a 17. § (1) bekezdése, valamint a 18. § (4) bekezdése 2017. február 15-én 

lép hatályba.
 (3) A 9. § (1), (3), (5), (6) és (8) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.
 (4) Az  1.  §, az  5.  §, a  9.  §, a  17.  § (1)  bekezdés, valamint a  18.  § (4)  bekezdés hatálybalépése előtt megkezdett és 

az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat az  eljárás megindításakor hatályos jogszabályok 
rendelkezései szerint kell befejezni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
2. melléklet II. pontja a következő o) alponttal egészül ki:
(Speciális kivételek:)
„o) a  megyei kormányhivatal átruházási megállapodásból eredő, a  kifizető ügynökségi feladatok tekintetében 
az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (társ)finanszírozott támogatási és kifizetési kérelmekkel, az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott intézkedésekkel kapcsolatos egyes kérelemkezelési, 
a  tagállami költségvetésből finanszírozott támogatási és kifizetési kérelmekkel, valamint az  intézkedésekkel 
összefüggő helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatos egyes ellenőrzési feladataival kapcsolatos küldemények.”
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2. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A másodfokú rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői feladatokat 
ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok és illetékességi területük

  A B

1. Kormányhivatal Illetékességi terület

2. Baranya Megyei Kormányhivatal
Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye

4. Budapest Főváros Kormányhivatala
Budapest főváros
Pest megye

5. Csongrád Megyei Kormányhivatal
Csongrád megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye

6. Fejér Megyei Kormányhivatal
Fejér megye
Komárom-Esztergom megye
Veszprém megye 

7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron megye
Vas megye
Zala megye

8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

”

3. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6.  melléklet III. táblázat A:4 mezője helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A
A vizsgálat feltétele)

(4.) Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel 
tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, vadaspark, kegyeleti állattemető hullaégetője, 
állatitetem-hulladékgyűjtő, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre és 
származtatott termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról, valamint az 1774/2002/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdésében meghatározott, az I. táblázat A:4 mezőjébe nem tartozó, 
engedélyköteles létesítmények, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, élelmiszer-előállító és 
-forgalmazó, illetve tároló, takarmány-előállító, mesterséges megtermékenyítő, embrióátültető, baromfi- 
és halkeltető állomás, méhanyanevelő rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
építmény, építményrész esetén.
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4. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

Az R5. 9. mellékletében foglalt táblázat 16. és 17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D

1. Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök kézikönyv, településképi rendelet

2.
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN 

RÉSZTVEVŐ  
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

EGYEZTETÉSI 
SZAKTERÜLET

ADATSZOLGÁLTATÁS  
TÉMAKÖRE

TELEPÜLÉSKÉPI 
ADATSZOLGÁLTATÁS)

„

16.
kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter

világörökség

világörökségi 
helyszín vagy terület 
és világörökségi 
várományos terület

világörökségi 
helyszín vagy terület 
és világörökségi 
várományos terület

17.

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala

kulturális 
örökségvédelem

nyilvántartott műemléki 
érték, műemlék, 
műemléki terület, 
nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított 
régészeti lelőhely és 
régészeti védőövezet

nyilvántartott műemléki 
érték, műemlék, 
műemléki terület, 
nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított 
régészeti lelőhely és 
régészeti védőövezet

”

A Kormány 21/2017. (II. 2.) Korm. rendelete
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó 
ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások 
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló  
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 5/C–5/H. §-sal egészül ki:
„5/C. § (1) Az elismerési és a honosítási eljárás megindítására irányuló, az eljáró hatósághoz benyújtandó kérelemhez 
az ügyfélnek csatolnia kell
a) az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve az eredeti oklevéllel azonos okirat (másodlat) hiteles 
másolatát,
b) az Etv. IX. fejezete hatálya alá tartozó eljárások kivételével a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat 
(leckekönyv, ellenőrző könyv, tantárgyháló) hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja a  tanulmányok 
időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott 
tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák) sikeres teljesítését,
c) az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és
d) ha az eljárásért díjat kell fizetni, annak igazolását, hogy a kérelmező a díjat megfizette.
(2) Ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt az elbírálásához, az eljáró 
hatóság az elismerési és a honosítási eljárás során az ügyfelet felhívhatja arra, hogy
a) mutassa be a  bizonyítvány vagy az  oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott 
tanulmányainak igazolására szolgáló bizonyítványainak, okleveleinek másolatát, illetve
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b) nyújtson be olyan, a  külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az  intézmény, szak 
tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető.
(3) Ha az  oklevél vagy a  bizonyítvány jogi hatálya vagy hitelessége kétséges, az  eljáró hatóság előírja, hogy 
a  kérelmező mutassa be az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjaiban meghatározott dokumentumok eredeti példányát. 
Ha a  (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott okiratok fordításának pontossága kérdéses, az eljáró hatóság 
előírja, hogy az  ügyfélnek a  (2)  bekezdés a)–b)  pontjában meghatározott okiratok hiteles fordítását is be kell 
nyújtania.
(4) Az  eljáró hatóság kivételes méltányosságból felmentheti az  ügyfelet az  (1)  bekezdésben meghatározott 
okiratainak benyújtása alól, ha az  ügyfél – a  menedékjogról szóló törvény alapján – menekült, oltalmazott, 
menedékes vagy befogadott, és az ügyfél bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki fel nem róható okból nem 
állnak rendelkezésére.
5/D.  § (1) Az  Etv. Harmadik része szerinti eljárásban az  eljárás megindítására irányuló, az  eljáró hatósághoz 
benyújtandó kérelemhez – az 5/C. §-ban foglaltaktól eltérően – az ügyfélnek mellékelnie kell
a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
b) az adott szakma gyakorlásának megkezdésére jogosító, képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratainak, szakmai 
alkalmassági bizonyítványainak, okleveleinek hiteles másolatait és hiteles fordításait,
c) a szakmai tapasztalatáról szóló igazolást és ennek hiteles fordítását, amennyiben a szakmai tapasztalat igazolását 
az Etv. előírja, továbbá
d) az eljárási díj megfizetését tanúsító okiratot.
(2) A  tagállam állampolgárával az  Etv. 28.  § (2)  bekezdése alapján azonos megítélés alá eső ügyfélnek 
– az (1) bekezdésben foglaltakon túl – kérelméhez csatolnia kell
a) a tartózkodási jogot igazoló okmány másolatát,
b) a kutatási célú tartózkodási engedély másolatát,
c) a bevándorlási engedély, illetve a letelepedett jogállást igazoló okmány másolatát.
(3) Az  eljáró hatóság előírhatja, hogy az  ügyfél a  szükséges mértékben szolgáltasson információt tanulmányairól 
azzal a  céllal, hogy meg lehessen állapítani, van-e lényeges eltérés az  ügyfél képzése és az  előírt hazai képzés 
között. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik ezekkel az információkkal, az eljáró hatóság megkeresi a származási 
tagállam segítségnyújtó központját, illetékes hatóságát vagy más illetékes testületét.
(4) Ha a kérelem az Etv. VIII. Fejezetének hatálya alá tartozik, az ügyfélnek mellékelnie kell a szakmai tapasztalatát és 
annak időtartamát igazoló más tagállami igazolást is.
(5) Ha a kérelem az Etv. IX. Fejezetének hatálya alá tartozik, az eljáró hatóság előírhatja, hogy az ügyfél mellékeljen 
olyan más tagállami igazolást, amely azt tanúsítja, hogy az  ügyfél képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata  
az Etv. IX. Fejezetének hatálya alá tartozik.
5/E. § (1) Az Etv. Harmadik része szerinti eljárásban az e §-ban meghatározott igazolások hiteles fordítása és hiteles 
másolata az eredeti igazolások kiállítását követő három hónapon belül használható fel.
(2) Az  eljáró hatóság a  szakma gyakorlásához előírt körülmény megfelelő igazolásaként fogadja el a  származási 
tagállam illetékes hatósága által e körülményről kiállított igazolást, illetve – ha adott tagállamban az adott tényről 
ilyen hatósági igazolás nem állítható ki – a  származási tagállamban arra feljogosított más hatóság vagy szakmai 
szervezet által hitelesként igazolt nyilatkozatot vagy – ha a származási tagállam jogrendje azt elismeri – esküt.
(3) Ha az  eljáró hatóság az  ügyfél számára egészségi állapotára vonatkozó igazolás benyújtását írja elő, ennek 
az ügyfél a származási tagállamban ezek igazolására szolgáló iratok benyújtásával is eleget tehet.
(4) Ha a  származási tagállam nem írja elő a  szakmát gyakorolni szándékozó személynek a  (3)  bekezdés szerinti 
követelmény teljesítését, az  eljáró hatóság elfogadja a  származási tagállam illetékes hatósága által kiállított, 
az ügyfél egészségi állapotára vonatkozó, a Magyarországon előírt tartalmú igazolást.
(5) Ha valamely szabályozott szakmát Magyarországon csak büntetlen előéletű személy gyakorolhat, az ügyfél ezt 
a körülményt igazolja.
(6) Ha valamely szabályozott szakmát Magyarországon csak megfelelő pénzügyi helyzet vagy megfelelő 
felelősségbiztosítással rendelkezés igazolása esetén lehet gyakorolni, az  eljáró hatóság ezek igazolásaként 
elfogadja a  más tagállam biztosítóintézetének vagy hitelintézetének az  igazolását is, ha az  – felelősségbiztosítás 
esetén a  fedezett kockázatok, a  kockázatok fedezésére meghatározott összeg vagy annak felső határa, illetve 
a kockázatviselés esetleges korlátai alapján – a célja és a tartalma tekintetében megfelel a magyar jogszabályok által 
előírtaknak.
(7) Ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratot valamely tagállamban állították ki, de a képzésre egészben vagy 
részben valamely más tagállamban került sor, az eljáró hatóság megkeresi a származási tagállam illetékes hatóságát, 
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amennyiben megalapozott kétség merül fel abban a  tekintetben, hogy a  kihelyezett képzést folytató oktatási 
intézmény
a) elismert oktatási intézménynek minősül-e a származási tagállamban,
b) ugyanolyan képzést nyújt-e valamely más tagállamban, mint amilyet ez  az oktatási intézmény a  származási 
tagállamban nyújt,
c) által kiállított, képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat ugyanazokat a szakmai jogosultságokat ruházza-e át, mint 
amelyeket a teljes egészében a származási tagállam területén folytatott képzés sikeres elvégzéséről kiállított okirat 
révén szerzett volna az ügyfél.
5/F. § (1) Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében 
– az 5/C. § (1) bekezdésétől eltérően – nem hiteles fordítást is elfogad.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti nem hiteles fordítás pontosságával kapcsolatban kétség merül fel, akkor az  eljáró 
hatóság tizenöt napos határidő megállapításával felhívja az  ügyfelet a  fordítás pontosítására. Ha az  ügyfél 
a  felhívásnak nem tesz eleget, vagy az  újabb fordítás sem alkalmas arra, hogy a  döntés alapjául szolgáljon, akkor 
az eljáró hatóság hiteles fordítás beszerzése iránt intézkedik, amelynek a költségeit az ügyfél viseli.
(3) Az Etv. Harmadik része szerinti eljárásban az eljáró hatóság angol nyelvű okiratok esetén nem hiteles fordítást is 
elfogad.
5/G.  § (1) Az  elismerési és honosítási eljárásban a  külföldön kiállított bizonyítvány vagy oklevél magyar 
külképviseleti hatóság felülhitelesítése nélkül is bizonyító erővel rendelkezik. Ha a külföldi bizonyítvány vagy oklevél 
hitelessége vagy jogi hatálya nem állapítható meg, az eljáró hatóság előírja, hogy a bizonyítványt vagy az oklevelet 
külföldi illetékes hatóság felülhitelesítse, illetve az  ügyfél nyújtson be olyan, külföldi illetékes hatóság által 
kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a bizonyítvány vagy az oklevél az ügyfelet külföldön szabályozott szakma 
gyakorlására jogosítja fel.
(2) Ha az  ügyfél által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy az  ügyfél az  oklevél 
elismeréséhez vagy honosításához szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok az  eljáró hatóság megítélése 
szerint az  ügyfél által nem, vagy nehezen szerezhetők be, az  eljáró hatóság megkeresést intéz az  illetékes 
külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz. Az  Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó eljárások 
kivételével, ha olyan külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát kell megállapítani, amelyet valamely,  
a  2001. évi XCIX.  törvénnyel kihirdetett, a  felsőoktatási képesítéseknek az  európai régióban történő elismeréséről 
szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt (a  továbbiakban: Lisszaboni Egyezmény) magára nézve 
kötelezőnek elismerő államban állítottak ki, az  eljáró hatóság a  megkeresést a  Lisszaboni Egyezmény IX.2. Cikke 
szerinti külföldi információs központhoz intézi.
(3) Az  Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó eljárásokban az  eljáró hatóság, illetve az  előzetes ellenőrzést 
végző hatóság megalapozott kétség esetén az  ügyfél képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratának és más 
tanúsítványainak hitelességét illetően megkeresést intézhet a származási tagállam illetékes hatóságához. Az eljáró 
hatóság, illetve az  előzetes ellenőrzést végző hatóság abban az  esetben is megkeresheti a  származási tagállam 
illetékes hatóságát, ha az kétséges, hogy az ügyfél képzése megfelel-e a minimális képzési követelményeknek.
5/H. § E rendelet alkalmazásában
1. hiteles fordítás:
a) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
b) a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
c) a magyar közjegyző által a  közjegyzőkről szóló 1991. év XLI. törvény 138.  §-a szerinti hitelesítési záradékkal 
ellátott fordítás, továbbá
d) az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint;
2. hiteles másolat:
a) az eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat,
b) az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint, továbbá
c) a jogszabály által hitelesnek minősített másolat.”

2. §  A Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E  rendeletnek a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások 
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2017. (II. 2.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 5/C–5/H.  § rendelkezéseit a  Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.”
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3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. §  Ez a  rendelet – a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseivel 
együtt –
a) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek, valamint
b) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer 

keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról 
szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 22/2017. (II. 2.) Korm. rendelete
a Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával és a területen 
megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú 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) 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  Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0204/4, 0204/5, 0204/16, 0204/17, 0204/18, 0204/19, 0204/20, 0204/21, 0204/22, 
0204/23, 0204/24, 0204/25, 0204/26, 0204/27, 0204/28, 0204/29, 0204/30, 0204/31, 0204/32, 0204/33, 0204/34, 
0204/35, 0204/36 és 0204/37 helyrajzi számú földrészleteken, valamint az e földrészletekből a telekalakítási eljárások 
jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő ipari-innovációs fejlesztési terület 
kialakításával és az  ezen a  területen megvalósítandó járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal 
függenek össze.

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

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar 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 hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.
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4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal 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 22/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal 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. földvédelmi hatósági eljárás,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

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

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

A Kormány 1037/2017. (II. 2.) Korm. határozata
az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló kormányhatározatokban és 
szerződésekben meghatározott hasznosítási célok módosításáról

A Kormány
 1. hozzájárul, hogy az  egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1200/2014. (IV. 1.) 

Korm.  határozat (a  továbbiakban: H1.) 1.  mellékletében foglalt táblázat 2. sorától eltérően Balatonberény Község 
Önkormányzata a számára a H1. alapján ingyenesen tulajdonba adott, Balatonberény 41/5 helyrajzi számú ingatlant 
turizmus, sport és ifjúsági ügyek céljára használja;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az  állam képviseletében eljáró MNV Zrt. és 
Balatonberény Község Önkormányzata között 2014. július 7. napján létrejött, SZT/101035 számú szerződés 1. pont 
szerinti módosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. hozzájárul, hogy az  egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1471/2014. (VIII.  27.) 
Korm. határozat (a  továbbiakban: H2.) 1.  mellékletében foglalt táblázat 4. sorától eltérően Baja Város 
Önkormányzata a számára a H2. alapján ingyenesen tulajdonba adott, Baja 725 helyrajzi számú ingatlant lakás- és 
helyiséggazdálkodás céljára használja;

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján gondoskodjon az  állam képviseletében eljáró 
MNV Zrt. és Baja Város Önkormányzata között 2014. szeptember 24. napján létrejött, SZT/102284 számú szerződés 
3. pont szerinti módosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. hozzájárul, hogy az egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
2170/2003. (VII. 29.) Korm. határozat alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és Kunágota Község Önkormányzata 
között 2003. szeptember 18. napján létrejött, SZT/054288 számú szerződésben (a továbbiakban: Vagyonátruházási 
Szerződés) a  Kunágota 433 helyrajzi számú ingatlant érintően meghatározott felhasználási cél egészségügyi 
alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások és sport, ifjúsági ügyek célra módosuljon;

 6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon a Vagyonátruházási Szerződés 5. pont 
szerinti módosításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás 
engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (1)  bekezdésében és 

33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 665 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását 
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rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. február 15.

b) az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal vezetője legfeljebb 5605,0 millió forint keretösszeg erejéig a  határátkelőhelyeken átlépő 
tehergépjárművek és vasúti szerelvények gyorsabb és eredményesebb átvizsgálásának fejlesztéséhez 
szükséges közúti és vasúti röntgenberendezések beszerzése érdekében több év előirányzatait terhelő 
kötelezettséget vállaljon;
Felelős: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője
Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a  határátkelőhelyeken átlépő tehergépjárművek és vasúti szerelvények gyorsabb 
és eredményesebb átvizsgálásának fejlesztésével kapcsolatos beszerzések lefolytatása során a  Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;

d) az Áht. 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Népegészségügyi Stratégia végrehajtásából 
eredő feladatok elvégzése érdekében – engedélyezi 20 db szűrőbusz beszerzéséhez szükséges 
kötelezettségvállalás megtételét 3556,0 millió forint összeg erejéig a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím terhére, és felhívja a  nemzetgazdasági 
minisztert, hogy a kötelezettségvállalás fedezetéül szolgáló forrás biztosításáról gondoskodjon;

 A kötelezettségvállalás tekintetében
Felelős: Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság főigazgatója
Határidő: azonnal

 A forrásbiztosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. július 1.

e) egyetért azzal, hogy a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2014. (X. 10.) Korm. 
határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, K7. Felújítások kiemelt 
előirányzat javára átcsoportosított 500 000 000 forintból 10 764 357 forint a  K3. Dologi kiadások kiemelt 
előirányzaton, 3 213 100 forint a  K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra;

f ) egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  pártalapítványok 
tartalékának átcsoportosításáról, az  Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 
Határozat) 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, K5. Egyéb 
működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 394 000 ezer forintból 20 230 ezer forint  
a  K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 5376 ezer forint a  K2. Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 357 870 ezer forint a  K3. Dologi kiadások kiemelt 
előirányzaton, 10 524 ezer forint a  K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

 2. A Határozat 4.  pontjában a „2017. március 31.” szövegrész helyébe a „2017. március 31., a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím részére átcsoportosított 394,0 millió forint tekintetében  
2017. június 30.” szöveg lép.
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 3. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) a Rudnay Sándor Alapítvány támogatásáról szóló 1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint 

– az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 26. Alapítványok, közalapítványok 
által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása alcím, 1. Oktatási alapítványok, 
közalapítványok jogcímcsoport, 1. Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása jogcím, K6. Beruházások 
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 444,5 millió forint teljes összegben a K8. Egyéb felhalmozási célú 
kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra;

b) az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1851/2016. (XII. 23.) Korm. 
határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 10. Makovecz Imre Alap jogcímcsoport, K3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 7000,0 millió forint teljes összegben a  K8. Egyéb 
felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra, valamint 
a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, 
kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi 
kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím, K3. Dologi kiadások kiemelt 
előirányzat javára átcsoportosított 42,0 millió forint teljes összegben a  K5. Egyéb működési célú kiadások 
kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása

358595 3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 865 000

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség

K3 Dologi kiadások 1 800 000
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 665 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség 1 800 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása

358595 3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása 2 865 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 4 665 000 4 665 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1039/2017. (II. 2.) Korm. határozata
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések Automata Felügyeleti 
Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges költségvetési forrás biztosításáról

A Kormány egyetért azzal, hogy az  élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések 
Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához az  automataberendezések üzemeltetői állami támogatásban 
részesüljenek, és ennek érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon legfeljebb  
1,8 milliárd forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  
XC. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1040/2017. (II. 2.) Korm. határozata
a Debrecen megyei jogú város területén található földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról és 
a Debreceni Agrár-innovációs Ipari Park fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel 

ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítása céljából beruházási célterületté nyilvánítja a  Debrecen megyei 
jogú város területén található, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0204/37 helyrajzi számú földrészletet, valamint 
az e földrészletből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon a Debrecen 
0204/5, 0204/35, 0204/36 és 0204/37 helyrajzi számú területek infrastruktúrájának fejlesztéséről – a  Debreceni 
Egyetem innovációs, kutatás-fejlesztési projektjeinek megvalósítását lehetővé tevő – ipari-innovációs fejlesztési 
terület kialakítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a Debreceni Egyetemmel a fejlesztés alapvető feltételeiről szóló megállapodás megkötése: 

2017. július 31.
 a fejlesztés megvalósítása az igényekhez illesztve: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1041/2017. (II. 2.) Korm. határozata
a Verseg Község Önkormányzatát érintő bírósági eljárás lezárása érdekében szükséges források 
biztosításáról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 18. Verseg Község 
támogatása bírósági eljárás lezárása érdekében címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2.  az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. Verseg Község támogatása bírósági eljárás lezárása 
érdekében cím javára 30,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3.  egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és 
kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtson 30,0 millió forint támogatást 
Verseg Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére a  bírósági eljárás lezárása érdekében, 
valamint a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön 
az Önkormányzattal, vagy részére támogatói okiratot bocsásson ki;

 4.  egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti támogatási szerződés megkötését vagy támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa a támogatást az Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1041/2017. (II. 2.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

367106 18 Verseg Község támogatása bírósági eljárás lezárása érdekében
K5 Egyéb működési célú kiadások 30,0

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 -30,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar-

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

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

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar-

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 30,0 30,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államháztar-
tási egyedi 
azonosító

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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A Kormány 1042/2017. (II. 2.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról 
szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról 

szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 13/2017. (II. 2.) ME határozata
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti 
Partnerségi és Fejlesztési Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az igazságügyi miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  egyrészről az  Európai Unió 

és tagállamai, másrészről Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti Partnerségi és Fejlesztési Együttműködési 
Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a  megerősítés fenntartásával történő – 
végleges megállapítására;

 2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvény tervezetét a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 14/2017. (II. 2.) ME határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

A Kossuth-díj, a  Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a  Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, 
a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról 
szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9.  § (3)  bekezdés e)  pontjában foglalt jogkörömben eljárva a  Kossuth- és 
Széchenyi-díj Bizottság tagsági teendőinek ellátására – egyéves időtartamra – felkérem

Bitskey István irodalomtörténészt, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a  Debreceni Egyetem professor 
emeritusát,
Bogsch Erik Széchenyi-díjas vegyészmérnököt, a  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. 
vezérigazgatóját,
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Eperjes Károly Kossuth-díjas színművészt,
Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológust, a  Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, a  Magyar Tudományos 
Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatóját,
Hámori József Széchenyi-díjas neurobiológust, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a  Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem professor emeritusát,
Jókai Anna Kossuth-nagydíjas és Kossuth-díjas írót, a nemzet művészét, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját,
Kodolányi Gyula József Attila-díjas költőt, műfordítót, irodalomtörténészt, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagját,
Palkovits Miklós Széchenyi-díjas orvost, agykutatót, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a Semmelweis 
Egyetem professor emeritusát,
Sánta Ferenc Kossuth-díjas hegedűművészt,
Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogászt, a  Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem professor emeritusát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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.
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