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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2017. (III. 2.) MNB rendelete
az „Arany János” arany emlékérme kibocsátásáról

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

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Arany János születésének 200.  évfordulója alkalmából – „Arany János” megnevezéssel 
5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2017. március 3.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben az  aranymetszésű Fibonacci spirál ábrázolása látható, körülötte 

enyhe hullámvonalban Arany János néhány művének – „PÁZMÁN LOVAG”, „HÍD-AVATÁS”, „BOLOND ISTÓK”, 
„TETEMRE HÍVÁS”, „VÖRÖS RÉBÉK”, „A  BAJUSZ”, „A FÜLEMILE”, „CSALÁDI KÖR”, „TENGERI-HÁNTÁS”, „TOLDI-TRILÓGIA”, 
„A  NAGYIDAI CIGÁNYOK”, „A  WALESI BÁRDOK”, „SZONDI KÉT APRÓDJA”, „MÁTYÁS ANYJA”, „ÁGNES ASSZONY” – 
címével. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban Arany János: Toldi című 
művéből vett idézet – „ „REPÜL A  NEHÉZ KŐ: KI TUDJA, HOL ÁLL MEG?” ” – olvasható. Az  alsó körirat fölötti ívben 
az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot jobb oldalon, két egymás alatti sorban 
a „BP.” verdejel, és a „2017” verési évszám választja el egymástól. Az  emlékérme előlapjának képét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  bal oldali mezőben Arany János félalakos – Barabás Miklós: Arany János portréja 
című festménye alapján készült – ábrázolása látható. Az  ábrázolástól balra, két egymás alatti sorban az „1817” és 
az „1882” felirat olvasható, jobbra, lent Király Vilmos tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme jobb szélén, 
félköriratban az „ARANY JÁNOS” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof-like – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2017. március 3-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 6/2017. (III. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 6/2017. (III. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2017. (III. 2.) MNB rendelete
az „Arany János” ezüst emlékérme kibocsátásáról

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

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Arany János születésének 200.  évfordulója alkalmából – „Arany János” megnevezéssel 
10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2017. március 3.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  Stróbl Alajos Arany János emlékművének talapzatán található Toldi 

Miklós szobor ábrázolása látható. Az  emlékérme szélén, köriratban, balra fent a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” 
felirat, jobb oldalon Arany János: Toldi című művéből vett idézet – „ „RÉMLIK, MINTHA LÁTNÁM TERMETES 
NÖVÉSÉT”  ” –, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A  felső és az alsó köriratot bal oldalon, két egymás alatti 
sorban a „BP.” verdejel és a „2017” verési évszám választja el egymástól. A  verdejelben legalább tízszeres nagyítás 
esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben Arany János időskori, félalakos ábrázolása látható. Az  emlékérme 
jobb oldalán, fent Arany János névaláírása, középen, két egymás alatti sorban az „1817” és az „1882” felirat, lent, 
négy egymás alatti sorban Arany János: A  walesi bárdok című művéből vett idézet – „ „KOBZÁN A  DAL MAGÁRA 
VALL” ” – olvasható. Az emlékérme bal szélén, lent Király Vilmos tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme 
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2017. március 3-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 7/2017. (III. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 7/2017. (III. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2017. (III. 2.) MNB rendelete
az „Arany János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

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

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Arany János születésének 200.  évfordulója alkalmából – „Arany János” megnevezéssel 
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2017. március 3.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  Stróbl Alajos Arany János emlékművének talapzatán található Toldi 

Miklós-szobor ábrázolása látható. Az  emlékérme szélén, köriratban, balra fent a „2000” értékjelzés és a „FORINT” 
felirat, jobb oldalon Arany János: Toldi című művéből vett idézet – „ „RÉMLIK, MINTHA LÁTNÁM TERMETES 
NÖVÉSÉT”  ” –, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A  felső és az alsó köriratot bal oldalon, két egymás alatti 
sorban a „BP.” verdejel és a „2017” verési évszám választja el egymástól. A  verdejelben legalább tízszeres nagyítás 
esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben Arany János időskori, félalakos ábrázolása látható. Az  emlékérme 
jobb oldalán, fent Arany János névaláírása, középen, két egymás alatti sorban az „1817” és az „1882” felirat, lent, 
négy egymás alatti sorban Arany János: A  walesi bárdok című művéből vett idézet – „ „KOBZÁN A  DAL MAGÁRA 
VALL” ” – olvasható. Az emlékérme bal szélén, lent Király Vilmos tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme 
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2017. március 3-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 8/2017. (III. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 8/2017. (III. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 8/2017. (III. 2.) FM rendelete
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló 
piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi szervezetekről szóló 2015.  évi 
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. adatszolgáltató: Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyers tehéntej kivitellel foglalkozó 

tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tejkereskedő;
2. nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő: a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 

(a  továbbiakban: Kertv.) 2.  § 18.  pontja szerinti, tejjel és tejtermékkel kapcsolatos tevékenységet végző 
természetes vagy jogi személy;

3. tej és tejtermék: e rendelet 3. mellékletében meghatározott termékkör;
4. tejfeldolgozó: tejet és tejterméket előállító és azt bel- vagy külpiacra értékesítő természetes vagy jogi személy, 

aki vagy amely szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, 
engedélyezett létesítmények nyilvántartásában;

5. tej-kereskedő: a Kertv. 2. § 13. pontja szerinti, tejjel és tejtermékkel kapcsolatos tevékenységet végző természetes 
vagy jogi személy, valamint közös beszerzés esetén a  beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő 
vállalkozások összessége, akinek vagy amelynek tej és tejtermék forgalmazásából, illetve termeléséből 
származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele a 25 millió forintot meghaladja;

6. tejtermelő: olyan, a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény (a  továbbiakban: Tv.) 
szerint regisztrált természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek 
vagy amelynek a  gazdasága az  Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) nyilvántartásban 
szereplő állatállománnyal tejet termel, és azt vagy az abból előállított más tejterméket értékesít.

2. § (1) Az adatszolgáltató köteles az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott piaci jelentést – a (2) bekezdés kivételével – 
a feldolgozók, a nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők és tejtermelők esetében havi, tejkereskedők 
esetében háromhavi rendszerességgel havi adatokat, elektronikus úton a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
(a  továbbiakban: szakmaközi szervezet) honlapján közzétett címre, a  tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig 
megküldeni.

 (2) Nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő az 1. mellékletben meghatározott piaci jelentés 1. lapjának vonatkozó 
sorát (70 Kód) köteles kitölteni és az (1) bekezdés szerint megküldeni.

 (3) Az  adatszolgáltató köteles az  1.  melléklet 1. lapja szerinti adatszolgáltatást az  Agrárgazdasági Kutató Intézet 
(a  továbbiakban: AKI) központi elektronikus rendszerén keresztül teljesíteni a  tárgyhónapot követő hónap 
10. napjáig.

 (4) Az adatszolgáltatási rendszert a NÉBIH és az AKI a szakmaközi szervezettel együttműködésben üzemelteti. Az AKI 
az  összesített, valamint átlagadatokat a  NÉBIH-nek adja át. A  NÉBIH havonta – kizárólag összesített, valamint 
átlagadatokat – ad át a szakmaközi szervezetnek. A szakmaközi szervezet tagságára vonatkozó összesített, valamint 
átlagadatokat a  NÉBIH és az  AKI az  érintett adatszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozat alapján igény szerint átadja 
a szakmaközi szervezetnek.

 (5) Az  adatszolgáltatási rendszerből bármely, cégre vagy személyre vonatkozó adatot – ellentétes jogszabályi 
felhatalmazás hiányában – az üzemeltetők nem hozhatnak nyilvánosságra.

 (6) A  szakmaközi szervezet az  adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a  honlapján közzéteszi. 
A  szakmaközi szervezet az  adatszolgáltatók egyedi azonosításra alkalmas adatait nem teheti közzé és harmadik 
személynek nem továbbíthatja.
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3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

4. § (1) Az  adatszolgáltatónak e  rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül a  szakmaközi szervezettől elektronikus 
úton vagy személyesen azonosító kódszámot kell igényelnie. A  szakmaközi szervezet az  azonosító kódszámot és 
az 1. vagy 2. melléklet szerinti adatlapot elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatónak.

 (2) A 2. § (1)–(3) bekezdése szerinti adatszolgáltatást 2017. január és február hónapra vonatkozóan 2017. március 31-ig 
kell teljesíteni.

5. §  Ez a rendelet 2019. február 28-án hatályát veszti.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 8/2017. (III. 2.) FM rendelethez

Piaci jelentés – feldolgozók, termelők, kereskedők

1. lap

Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő neve:  ............................................................................................................................................
Élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) azonosító:  ...................................................................................................
Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő TT azonosítója:  ................................................  (amennyiben Tej Terméktanács tag)
Év: .................... Hónap: ..................................................

ALAPANYAG ADATOK

Kód Termék megnevezés
Mennyiség Alapár Zsírtartalom

Fehérje-

tartalom
Átlagár

(tonna) (Ft/kg) (g/100 g) (g/100 g) (Ft/kg)

10
Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra 
minőségű tej

20
Termelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon 
kívüli minőségű tej

30 Egyéb helyről felvásárolt nyers tej

40 Társvállalattól átvett alapanyag

50 Import alapanyag (külpiacról vásárolt)

60 Társvállalatnak értékesített alapanyag

70 Export (külpiacra kiszállított teljes tej)

80 Feldolgozásra rendelkezésre álló folyadék

90
Ömlesztési alapanyag vásárlás (külpiacról) 
(tejegyenértékben)

100 Tejpor (külpiacról vásárolt) (tejegyenértékben)
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2. lap

Feldolgozó 
TT azonosítója:

Neve: Év: Hónap:

Nem TT tag feldolgozó esetén

Adószám:

Élelmiszerlánc-felügyeleti 
információs rendszer 
(FELIR) azonosító:

Telephely engedély száma:

Telephely címe:

Az engedélyt kiállító 
közigazgatási szerv:

KÉSZTERMÉK ADATOK 
(me: tonna)

Kód Termék megnevezés Termelés Import
Belföldi 

értékesítés

Export 

értékesítés
Zárókészlet

10 Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

20  – ebből 1–3% zsírtartalmú tej

30
Tejszín 6%-ot meghaladó 
zsírtartalommal

40
Tejpor, tejszín por, tejfehérje 
koncentrátum por összesen

50 Sovány tejpor

60 Vaj, kenhető vajkészítmény, összesen

70  – ebből vaj

80 Sajt és túró összesen

90  – ebből túró

100  – ebből trappista

110  – ebből ömlesztett sajt

120 Savanyított tejtermék

130  – ebből tejföl

140
 – ebből növényi zsírral készült 
  termék

150 Ízesített tejitalok

160 Savópor és permeátum por, összesen
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2. melléklet a 8/2017. (III. 2.) FM rendelethez

Piaci jelentés – kereskedők

Kereskedő 
TT azonosítója:

Neve: Év: Hónap:

Nem Tej Terméktanács tag kereskedő esetén

Adószám:

Élelmiszerlánc-felügyeleti 
információs rendszer 
(FELIR) azonosító:

Telephely engedély száma:

Telephely címe:

Az engedélyt kiállító 
közigazgatási szerv:

KÉSZTERMÉK ADATOK 
(me: tonna)

Kód Termék megnevezés Import Belföldi értékesítés Export értékesítés Zárókészlet

Kód Termék megnevezés

10 Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

20  – ebből 1–3% zsírtartalmú tej

30
Tejszín 6%-ot meghaladó 
zsírtartalommal

40
Tejpor, tejszín por, tejfehérje 
koncentrátum por összesen

50 Sovány tejpor

60 Vaj, kenhető vajkészítmény, összesen

70  – ebből vaj

80 Sajt és túró összesen

90  – ebből túró

100  – ebből trappista

110  – ebből ömlesztett sajt

120 Savanyított tejtermék

130  – ebből tejföl

140
 – ebből növényi zsírral készült 
  termék

150 Ízesített tejitalok

160 Savópor és permeátum por, összesen
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Feldolgozói alapanyag adatok – Kitöltési útmutató

Felvásárolt tej összes mennyiség

(10 kód) TEJ – Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej
Mennyiség – A  tejtermelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej összes mennyisége. Feldolgozóval 
rendelkező tejtermelőnél a saját feldolgozóüzemnek átadott saját tejet is itt kell jelenteni.
Felvásárolt tej alapár – A szerződésben szereplő ár, amely sem a prémiumokat/bónuszokat, sem a levonásokat nem 
tartalmazza.
Zsírtartalom – Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Fehérjetartalom – Az összes felvásárolt tej tejfehérje-tartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Felvásárolt tej átlagár – Számított érték, mely a  felvásárolt tej összértékének és a  felvásárolt összes tej 
mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(20 kód) Termelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej
Mennyiség – A tejtermelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej összes mennyisége. Feldolgozóval 
rendelkező tejtermelőnél a saját feldolgozóüzemnek átadott saját tejet is itt kell jelenteni.
Felvásárolt tej alapár – A szerződésben szereplő ár, amely sem a prémiumokat/bónuszokat, sem a levonásokat nem 
tartalmazza.
Zsírtartalom – Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Fehérjetartalom – Az összes felvásárolt tej tejfehérje-tartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Felvásárolt tej átlagár – Számított érték, mely a  felvásárolt tej összértékének és a  felvásárolt összes tej 
mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(30 kód) Egyéb helyről felvásárolt tej
Mennyiség – A tejgyűjtőtől közvetlenül, vagy a tejtermelőtől, tejgyűjtőtől közvetítő kereskedőn keresztül felvásárolt 
tej.
Zsírtartalom – Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Fehérjetartalom – Az összes felvásárolt tej tejfehérje-tartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Felvásárolt tej átlagár – Számított érték, mely a  felvásárolt tej összértékének és a  felvásárolt összes tej 
mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(40 kód) Társvállalattól átvett alapanyag
Más tejfeldolgozó/felvásárló szervezetektől megvásárolt alapanyag, beleértve a  nyers vagy pasztőrözött teljes tej 
és fölözött tej mennyiségét is, amelynek eladója nem termelő. A korábbiaktól eltérően nem kell figyelembe venni, 
hogy adott tejfeldolgozó/felvásárló rendelkezik-e terméktanácsi tagsággal, vagy sem.

(50 kód) Import
Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett tejalapanyag mennyisége, 
beleértve a  nyers vagy pasztőrözött teljes tej és fölözött tej mennyiségét, akár saját import, akár bizományoson 
keresztül került behozatalra.

(60 kód) Társvállalatnak értékesített alapanyag
Más tejfeldolgozó/felvásárló szervezetek részére eladott nyers vagy pasztőrözött teljes tej és fölözött tej 
mennyisége. A korábbiaktól eltérően nem kell figyelembe venni, hogy adott tejfeldolgozó/felvásárló rendelkezik-e 
terméktanácsi tagsággal, vagy sem.

(70 kód) Export (külpiacra kiszállított teljes tej)
Mennyiség – Az  alanyi jogon exportált vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási 
határán túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) mennyisége.
Zsírtartalom – Az  összes vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási határán 
túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) tejzsírtartalmát kell 
százalékosan (g/100 g) megadni.
Fehérjetartalom – Az összes vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási határán túlra) 
eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) tejfehérje-tartalmát kell 
százalékosan (g/100 g) megadni.
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Átlagár – Számított érték, mely a exportált tej összértékének és az exportált összes tej mennyiségének hányadosa. 
Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(80 kód) Feldolgozásra rendelkezésre álló folyadék
A feldolgozó szervezet által a gyártott termékek előállítására felhasznált alapanyagtej mennyisége.

(90 kód) Ömlesztési alapanyag vásárlás (importált egyéb tejipari alapanyag)
Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett ömlesztési alapanyag (tej 
sűrítmény, tejszín, sajt, vaj, tejpor, egyéb) mennyisége tejegyenértékre átszámítva, akár saját import, akár 
bizományoson keresztül került behozatalra.

(100 kód) Tejpor (importált)
Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett sovány (maximum 1,5% 
zsírtartalom) vagy zsíros (1,5–27,0% zsírtartalom) tejpor mennyisége tejegyenértékre átszámítva, akár saját import, 
akár bizományoson keresztül került behozatalra.

Az adatszolgáltatónak csak a megjelölt cellákba kell adatot írni.

Feldolgozói késztermék adatok – Kitöltési útmutató

A saját termelésű termékekről kell elszámolni. A bérmunka konstrukcióban termelt termékeket és annak forgalmát 
minden esetben a megbízó (a bérmunkát végeztető) köteles elszámolni, e tekintetben a kiskereskedő a saját márkás 
termékeiről ezen adatlap kitöltésével köteles elszámolni.

(sorok) Termék megnevezés

(10 kód) Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig
Ebbe a  kategóriába tartozik minden fogyasztói tej a  meghatározott zsírtartalmon belül, függetlenül a  hőkezelés 
(pasztőrözött, féltartós, ESL, UHT) és a  csomagolás (zacskó, kancsó, doboz, üveg stb.) módjától. Itt kell jelenteni 
a legalább 50% (m/m) tejhányadú italokat, amelyek permeátum, savó, író hozzáadásával készültek.

(20 kód) – ebből 1–3% zsírtartalmú tej
A fogyasztói tej kategóriából a  legnagyobb volument reprezentáló zsírtartalmú tejek függetlenül a  hőkezelés és 
a csomagolás módjától, valamint azok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányadú italok.

(30 kód) Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal
Ebbe a kategóriába tartoznak a tejszínek és tejszínkészítmények, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(40 kód) Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por összesen
Ebbe a  kategóriába a  sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) és a  zsíros tejpor (1,5–27,0% zsírtartalomig) 
összes mennyisége tartozik, a  kiszerelési nagyságtól és a  csomagolás módjától függetlenül. Ebbe a  kategóriába 
tartozik minden különböző fehérjetartalmú tejfehérje koncentrátum por, függetlenül az összetételtől, a csomagolás 
módjától és a kiszerelés nagyságától.

(50 kód) Sovány tejpor
Ebbe a  kategóriába a  sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, függetlenül 
a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(60 kód) Vaj, kenhető vajkészítmény, összesen
Ebbe a kategóriába tartoznak a vajak 85% (m/m) zsírtartalomig, valamint a különböző zsírtartalmú natúr és ízesített 
kenhető tejkészítmények (vajkrémek) függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(70 kód) – ebből vaj
Ebbe a  kategóriába tartozik a  legalább 82% (m/m) zsírtartalmú vaj, függetlenül a  csomagolás módjától és 
a kiszerelés nagyságától.
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(80 kód) Sajt és túró összesen
Ebbe a kategóriába tartozik a hagyományos túró, krémtúró, túródesszert, a friss és érlelt sajtok (kemény, félkemény, 
lágy, penésszel és sólében érlelt), valamint az ömlesztett sajt is. A besorolás független a mérettől (egész, darabolt, 
szeletelt, blokk, körcikk, tömlős) és a  csomagolástól is (érlelő és vákuum fóliák, fémdoboz, üveg, alufólia, tömlő, 
tégely stb.).

(90 kód) – ebből túró
A sajt és túró kategóriából a  tehéntejből készült hagyományos, rögös állományú étkezési tehéntúró, függetlenül 
a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(100 kód) – ebből trappista
A sajt és túró kategóriából a  trappista sajt mennyiségét kell kiemelni, függetlenül a  csomagolás módjától és 
a kiszerelés nagyságától.

(110 kód) – ebből ömlesztett sajt
A sajt és túró kategóriából az ömlesztett sajt, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától.

(120 kód) Savanyított tejtermékek összesen
Ebbe a kategóriába tartozik a joghurt, gyümölcs joghurt, kefir, tejföl és az egyéb savanyított készítmények (aludttej, 
az  író, a  növényi zsíros föl termékek), függetlenül a  kiszerelés nagyságától és a  csomagolás módjától, cukrozva, 
sűrítve, édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve.

(130 kód) – ebből tejföl
A savanyított tejtermék kategóriából a  legnagyobb volument reprezentáló tejföl, függetlenül a  zsírtartalomtól és 
a csomagolás módjától.

(140 kód) – ebből növényi zsírral készült termék
Ebbe a  kategóriába tartozik a  tejterméknek nem tekinthető termék, melynél a  tejzsírt növényi zsírral 
helyettesítették.

(150 Kód) Ízesített tejitalok
Ebbe a  kategóriába tartoznak a  különféle ízesítésű (csokoládés, kakaós, vaníliás, gyümölcsös stb.) tejalapú italok, 
amelyek legalább 50% (m/m) tejhányaddal rendelkeznek, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(160 Kód) Savópor és permeátum por
A permeátum a  membránszűrés során a  membránnyílásokon átmenő tejalkotórészeket tartalmazó folyadék 
porítva, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától. A savó a tejnek a kazeinfehérje eltávolítása 
(kicsapatása) után visszamaradó része porítva, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(oszlopok)

Termelés
Ez a  tárgyhónapban termelt összes késztermék, mely értékesítésre, raktározásra kerül. A  termelésbe beletartozik 
a  hazai bérmunka feldolgozás is, melynél egy technológiai folyamat végén új készterméket állítanak elő. 
A  bérmunka konstrukcióban termelt termékeket és annak forgalmát minden esetben a  megbízó (a bérmunkát 
végeztető) köteles elszámolni (a hazai előállítású sajátmárkás termékeket a feldolgozóknál kell feltüntetni).

Import
Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett feldolgozott tej és tejtermék 
mennyisége, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra.

Belföldi értékesítés
A belföldi piacon értékesített saját termelésű termék mennyisége. Vállalatközi áruforgalomban vásárolt 
termékeket nem tartalmazhat. Szerepel benne a  tejfeldolgozók saját üzletében forgalmazott, továbbá kis- és 
nagykereskedőknek eladott, valamint a  társfeldolgozóknak értékesített késztermék. Továbbá az  élelmiszeripari és 
vendéglátó ipari tovább feldolgozásra eladott mennyiségeket is itt kell jelenteni.
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Export értékesítés
A külkereskedelmi áruforgalomban (Magyarország közigazgatási határán túlra) értékesített saját termelésű 
termékek mennyisége. Idetartozik az alanyi jogon vagy bizományosi konstrukcióban bonyolított export is.

Zárókészlet
A tárgyhónap utolsó napján rendelkezésre álló saját termelésű termék mennyisége.

3. melléklet a 8/2017. (III. 2.) FM rendelethez

Sor- 

szám
Megnevezés Vámtarifaszám

1. Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet) 0401-ből 
0402 
0403 
0404 10 
0405-től 
0406-ig

2. Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, 
tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és 
permeátum – esetenként savó és/vagy tejszín – különböző arányú 
keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele 
különbözik a természetes tejétől, tejfehérje-tartalma lényegesen 
alacsonyabb a természetes tejénél)

0404 90-ből

3. Ízesített tej 2202 90 91-ből 
2202 90 95-ből 
2202 90 99-ből

A nemzeti fejlesztési miniszter 4/2017. (III. 2.) NFM rendelete
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti 
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 11.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. §  A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 4.  §-a a  következő 
(15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az  egyedileg gyártott, a  2.  § (10)  bekezdésében meghatározott járműsorozatba nem tartozó, új, különleges 
ipari vagy szolgáltatási tevékenység gyakorlására szolgáló, áruszállításra nem alkalmas, N2, N3, O3, O4 
járműkategóriába tartozó jármű, továbbá az  M1 járműkategóriába tartozó járművek közül a  lakóautó egyedi 
behozatala esetében a  (8)  bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy a  (8)  bekezdésben 
meghatározott műszaki feltételek tekintetében az  EK jóváhagyási kötelezettségek helyett elfogadható  
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az  MR. 1.  melléklet 5.  pontja szerinti nemzetközileg elfogadott minősítési rendszer előírásainak megfelelő, közúti 
közlekedésre való alkalmasságot igazoló minősítés is.”

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

2. §  A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 2. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) E  rendelet alkalmazásában lakóautó a  különleges rendeltetésű, M kategóriába sorolt, szálláshelyet magában 
foglalóként épített jármű, amelyben megfelelő módon rögzített ülések, rakodóterek, alvásra alkalmas fekvőhelyek, 
főtt étel készítésére alkalmas berendezések találhatók.”

3. §  Az MR. 122. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendelet 2.  § (19)  bekezdése és 1. számú melléklete módosítása tervezetének a  műszaki szabályokkal és 
az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.”

4. §  Az MR. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

6. §  E rendeletnek a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

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

1. melléklet a 4/2017. (III. 2.) NFM rendelethez

Az MR. 1. számú melléklet 5. pontja a következő 5.1. alponttal egészül ki:
„5.1. Ha az  1. és 2. számú táblázatban „K” vagy „C” jel szerepel, de a  közlekedési hatóság által nyilvántartott 
típusvizsgáló szervezetek egyike sem jogosult az  adott előírás tekintetében vizsgálatok lefolytatására, az  adott 
alkatrészre vagy tulajdonságra vonatkozó előírás helyett elfogadható az SAE (Society of Automotive Engineers) vagy 
a D.O.T. (US. Department of Transportation) minősítési rendszer előírásainak megfelelő, közúti közlekedésre való 
alkalmasságot igazoló minősítés is.”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 5/2017. (III. 2.) NFM rendelete
a Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság államot megillető társasági 
részesedése felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának  
2020. december 31-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölöm ki.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 55/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel dr. Lévai 
Juditot 2017. április 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-2/2017.

A köztársasági elnök 56/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel  
dr. Bencsik Tiborné dr. Tóth Erzsébetet 2017. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-3/2017.

A köztársasági elnök 57/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Révész Tamásnét 2017. július 8-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-4/2017.
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A köztársasági elnök 58/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel Bali Józsefné dr.-t 2017. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-5/2017.

A köztársasági elnök 59/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Péntek Erikát 2017. július 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-6/2017.

A köztársasági elnök 60/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bertaldó Andrást  
a 2017. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-7/2017.
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A köztársasági elnök 61/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Császár Kingát 
a 2017. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-8/2017.

A köztársasági elnök 62/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Faix Nikolettát 
a 2017. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-9/2017.

A köztársasági elnök 63/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Lajkó Pétert 
a 2017. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-10/2017.
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A köztársasági elnök 64/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Markovics Róbertet 
a 2017. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-11/2017.

A köztársasági elnök 65/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Molnos Dánielt 
a 2017. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-12/2017.

A köztársasági elnök 66/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Révész Dalmát 
a 2017. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-13/2017.
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A köztársasági elnök 67/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bodnár Éva Ildikót 
2017. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-14/2017.

A köztársasági elnök 68/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Fajta Gabriellát 
2017. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-15/2017.

A köztársasági elnök 69/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kun Pétert  
2017. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-16/2017.
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A köztársasági elnök 70/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Szigetiné dr. Juhász 
Orsolyát 2017. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00864-17/2017.

A köztársasági elnök 71/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Horváth Tamást 
2017. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00863-2/2017.

A köztársasági elnök 72/2017. (III. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gresa Katalint 
a 2017. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00889-2/2017.
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A Kormány 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozata
a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges további 
intézkedésekről

 1. A Kormány a  Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezése és ezzel összefüggésben 
a  Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület (a  továbbiakban: 
Ingatlan) Fellner Sándor 1903-as tervei alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a  korszerű 
munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítása érdekében
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Ingatlan vonatkozásában gondoskodjon 

a  Belügyminisztérium és a  Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat (a  továbbiakban: H1.) 1.  pont 
b)  alpontja szerinti beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) megvalósításáról egy erre a  célra létrehozott 
állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság útján;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2019. december 31.

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  a)  alpontban meghatározott feladat ellátására a  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon 3 millió forint jegyzett 
tőkével a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit korlátolt felelősségű társaság megalapításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon miniszteri rendelet kiadásáról annak érdekében, 
hogy a  b)  alpont szerinti társaság megalapítását követően a  társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 
a Nemzetgazdasági Minisztérium legyen;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a társaság megalapítását követően azonnal

d) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  a)  alpontban foglaltak végrehajtása érdekében 
gondoskodjon a  Beruházással kapcsolatosan eddig elvégzett feladatok és kapcsolódó iratanyagok, 
valamint a  feladatokra rendelkezésre bocsátott költségvetési források – a  Nemzetgazdasági Minisztérium 
budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 
1066/2016. (II.  25.) Korm. határozat (a  továbbiakban: H2.) 3.  pontja szerint biztosított forrás kivételével – 
nemzetgazdasági miniszter részére történő átadásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 15.

e) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a H2. 3. pontja szerint biztosított forrás felhasználását 
vizsgálja meg, és gondoskodjon a  fel nem használt forrás összegének nemzetgazdasági miniszter részére 
történő átadásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 31.

f ) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Levéltárat érintően az  emberi 
erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az  Ingatlanban jelenleg működő állami intézmények 
megfelelő elhelyezéséről, az  Ingatlan kiürítéséről és annak a  Nemzetgazdasági Minisztérium részére 
az a) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében történő átadásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. június 30.

g) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az  Ingatlan Bethlen Gábor Alapkezelő 
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: BGA Zrt.) tulajdonában álló 
részének állami tulajdonba kerüléséről a BGA Zrt. tőkeleszállítása útján.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. július 1.
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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.

 2. A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről 
szóló 1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozat (a  továbbiakban: H3.) 4.  pontjában a „Beruházás” szövegrész helyébe 
a „Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti beruházás” szöveg lép.

 3. A Kormány visszavonja a H1. 3. pontját, a H2. 2. pont a) alpontját, valamint a H3. 3. és 6. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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