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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 11/2017. (IV. 24.) MNB rendelete
a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, 
valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről 
szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályon kívül helyezéséről

A Kúriának a  pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes 
kérdések rendezéséről szóló 2014.  évi XXXVIII.  törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről 
szóló 2014. évi XL. törvény 46. § c), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2.  § i)  pontja tekintetében az  egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a  kamatszabályokkal 
kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 19. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint 
a  fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. 
(XII. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pénzügyi intézmény az elszámolás másolatát az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon 
belül az  5a.  melléklet szerinti szerkezetű és tartalmú tájékoztató levélhez mellékelve tértivevényes levélben 
küldi meg vagy egyéb igazolható módon adja át a  másolatra jogosult részére. Tértivevényes levél küldése esetén 
a megküldés időpontjának a másolat postára adásának időpontját kell tekinteni.”

2. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „és (3a)” szövegrész,
b) 2. § (3a) bekezdése,
c) 3. § (2) bekezdése,
d) 4. § (1)–(4) bekezdése,
e) 5. §-a,
f ) 6. §-a,
g) 7. § (1) bekezdésében az „– a 2. § (3a) bekezdésében foglaltak kivételével –” szövegrész,
h) 8. § (3) bekezdése,
i) 9. § (3) és (4) bekezdése,
j) 10. §-a, valamint
k) 6. és 7. melléklete.

3. §  Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 19/2017. (IV. 24.)  FM rendelete
egyes levegőtisztaság-védelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (8)  bekezdés g)  pontjában, a  (15)  bekezdés 
a) pontjában, és a (8a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (2)  bekezdés 4.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, az  1–3. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm.  rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben, 
a következőket rendelem el:

1. Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 
működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) 
VM rendelet módosítása

1. §  Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről 
és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az ÁNT-ben szereplő valamely tüzelőberendezés leállításra kerül, vagy kikerül az ÁNT hatálya alól, a részére 
megállapított egyedi kibocsátási mennyiséget az összkibocsátási mennyiségből törölni kell.”

2. § (1) Az R1.
a) 2. § (1) bekezdésének 17. pontjában a „2013. január 13.” szövegrész helyébe a „2013. január 7.” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésének 18. pontjában a „2013. január 13-tól” szövegrész helyébe a „2013. január 7-től” szöveg,
c) 12. § (3) bekezdésében az „az országos” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
d) 17. § (1) bekezdésében „720 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítményű” szövegrész helyébe a „300 MW 

névleges kimenő elektromos teljesítményű” szöveg,
e) 8. melléklet 1. pontja nyitó szövegrészében az „akkor tekintendő igazoltnak, ha” szövegrész helyébe az „akkor 

tekintendő igazoltnak, ha egy naptári éven belül” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az  R1. 19.  § (4)  bekezdésében a  „ha az  számítással kellő pontossággal meghatározható, vagy” 
szövegrész.

2. Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló  
26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosítása

3. § (1) Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. indítási és leállási művelet: a  szakaszosan változó tevékenységi fázisok kivételével olyan üzemeltetés, amelynek 
során egy tevékenységet üzemszerű működésbe hoznak vagy megszüntetnek, illetve egy készüléket vagy tartályt 
üzemkésszé tesznek vagy üresjáratba helyeznek;”

 (2) Az R2. 2. §-a a következő 20a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„20a. véggáz kibocsátás: helyhez kötött légszennyező pontforráson vagy szennyezőanyag csökkentő berendezésen 
át a levegőbe gázhalmazállapotban kibocsátott illékony szerves vegyület vagy más szennyező anyag kibocsátása;”
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4. §  Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  indítási és leállási műveletek során a  létesítmény üzemeltetője minden alkalmas óvintézkedést megtesz 
a VOC-kibocsátás minimalizálása érdekében.”

5. §  Az R2.
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

3. A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai 
kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet módosítása

6. § (1) A  hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a  hulladékégetés technológiai kibocsátási 
határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 2.  § 5.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. hulladék-együttégető mű: minden elsődlegesen energiatermelés vagy anyagi termék előállítására szolgáló 
helyhez kötött vagy mobil műszaki létesítmény, amely alap- vagy kiegészítő tüzelőanyagként hulladékot használ, 
vagy amelyben a  hulladékot ártalmatlanítás céljából termikusan kezelik, ideértve a  hulladék oxidálását és más 
termikus kezelési eljárásokat, így különösen a pirolízist, az elgázosítást vagy a plazmaeljárásokat végző műveket, ha 
a kezelés során keletkező anyagokat a termikus eljárást követően elégetik;”

 (2) Az R3. 2. §-a a következő 8a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8a. kémény: az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kémény;”

7. §  Az R3. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hulladékégető vagy hulladék-együttégető műben keletkező hőt a  gyakorlati szempontból lehetséges 
mértékben hasznosítani kell.”

8. § (1) Az R3. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hulladék-együttégető műből származó levegőterhelés – a (3) és (4) bekezdésekben meghatározott kivétellel – 
nem haladhatja meg a 4. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékeket.”

 (2) Az R3. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  veszélyes hulladék együttégetését végző létesítményből származó levegőterhelés nem haladhatja meg 
a 3. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékeket, ha a hulladék-együttégető műben a keletkező hő több 
mint 40%-a származik a veszélyes hulladék égetéséből.”

9. §  Az R3. 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A veszélyes hulladéknak a  hulladékégető vagy hulladék-együttégető műben történő átvétele előtt az  üzemeltetőnek 
legalább az alábbi átvételi eljárásokat kell alkalmaznia:)
„a) a  veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben, 
az  országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendeletben, és a  veszélyes áruk szállításáról szóló 
rendelkezések által megkövetelt dokumentáció ellenőrzése;”

10. §  Az R3.
a) 2.  § 3.  pontjában a  „hulladékégető művet” szövegrész helyébe a  „hulladékégető művet vagy hulladék-

együttégető művet” szöveg,
b) 25.  § nyitó szövegrészében a  „2013. január 13-át megelőzően” szövegrész helyébe a  „2013. január 7-ét 

megelőzően” szöveg, a „2013. január 13. előtt” szövegrész helyébe a „2013. január 7. előtt” szöveg,
c) 4. melléklet 3.6. alpontjában a „2013. január 13-án” szövegrészek helyébe a „2013. január 7-én” szöveg
lép.
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4. Záró rendelkezések

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

12. §  Ez a  rendelet az  ipari kibocsátásokról (a  környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 
2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 19/2017. (IV. 24.)  FM rendelethez

 1. Az R2. 1. melléklet 2.1. alpont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen tevékenységekhez tartozó alfolyamatok közül az alábbiak esnek e rendelet hatálya alá:)
„c) rotációs mélynyomás: olyan nyomtatási eljárás, amely során
ca) forgó hengeres képhordozót használnak, amelynek a  nyomtató felülete mélyebben helyezkedik el 
a nem-nyomtatandó részeknél;
cb) folyékony nyomdafestéket alkalmaznak, amely az oldószer párolgása útján szárad; és
cc) a mélyedések nyomdafestékkel vannak töltve, és a felesleget letisztítják a nem nyomtató felületrészekről, mielőtt 
a nyomtatandó anyag kapcsolatba kerülne a hengerekkel és felvenné a nyomdafestéket a mélyedésből (2. melléklet 
1. pontjában foglalt táblázat 3. pontja);”

 2. Az R2. 1. melléklet 2.1. alpont e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen tevékenységekhez tartozó alfolyamatok közül az alábbiak esnek e rendelet hatálya alá:)
„e) rotációs szitanyomás: olyan rotációs nyomtatási tevékenység, amely során
ea) a  nyomdafesték a  nyomtatandó felületre egy porózus képhordozó formán keresztülnyomva jut, amelynek 
a nyomtatandó részei nyitottak (áteresztik a festéket), míg a nem nyomtatandó területrész le van zárva (nem engedi 
át a festéket);
eb) csak olyan folyékony festéket használnak, amelyet elpárologtatással szárítanak ki; és
ec) a rotációs nyomtatás azt jelenti, hogy a nyomtatandó anyag egy hengerről és nem külön ívenként kerül a gépbe 
(2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. pontja);”

2. melléklet a 19/2017. (IV. 24.)  FM rendelethez

Az R2. 3. melléklet 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.6. Számítógépes tervező (CAD) vagy egyéb, ezzel pontosságát tekintve egyenértékű eredményt adó módszert 
kell alkalmazni a többi felhasznált részegység vagy alkatrész felületének vagy a létesítményben festett termék teljes 
felületének a kiszámítására.”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelete
egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 12.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva,
a 2., 5., 6. és 10. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a  Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 
3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének 
kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 18.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím és az 1. melléklet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (3) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a 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
a) 11/A.  § (1) és (3)  bekezdésében, 11/B.  § (2)  bekezdésében, a  15/A.  § (1)–(2) és (4)–(6)  bekezdésében, 

a  16/B.  § (3)  bekezdésében és a  19/A.  § (11)  bekezdésében a „közlekedési hatóság” szövegrész helyébe 
a  „közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg,

b) a  16/B.  § (1)  bekezdésben és a  19/A.  § (6)  bekezdésben a  „közlekedési hatóság” szövegrészek helyébe 
a  „közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg

lép.

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

2. §  Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(A díjakat a  kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy a  közlekedési hatóság számviteli bizonylatának kézbesítésétől 
számított 8 napon belül)
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„a) a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a  továbbiakban: NFM) vagy a  közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal, továbbá a  b)  pontban foglalt kivétellel a  közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal útügyi közlekedési feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott 
hatósági eljárás esetében az  NFM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú 
számlájára,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott, a  közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
2. § (5) bekezdése és (6) bekezdés 2. pontja szerinti hatósági eljárás esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal 
2. számú mellékletben meghatározott, a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára,”
(kell befizetni.)

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

3. §  A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a „hatáskörrel rendelkező hatóság részére” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára” szöveg,
b) a 2. § (2) bekezdésében az „az eljáró hatóság bevétele” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

bevétele” szöveg
lép.

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

4. §  A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. 
(I. 30.) KöViM rendelet
a) 7. § (3) bekezdésében a „közlekedési hatóságnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak” 

szöveg,
b) 7.  § (4)  bekezdésében az  „az eljáró közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium” szöveg, a  „külön jogszabály4” szövegrész helyébe az  „az államháztartás számviteléről szóló 
kormányrendelet” szöveg,

c) 8.  § (3)  bekezdésében a  „külön jogszabályban5” szövegrész helyébe a  „közúti járművezetők és a  közúti 
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben” 
szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésében a „közlekedési hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szöveg
lép.

5. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának 
díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

5. §  A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 
55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében az  „az illetékes kiadó hatóság külön jogszabályban1 meghatározott előirányzat-

felhasználási keretszámlájára” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az „az engedélyt, okmányt kiadó hatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium” szöveg

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

6. § (1) A  közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és 
ellenőrzésével, továbbá a  gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a  továbbiakban: 91/2004. GKM rendelet) 2.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 1. számú melléklet I. fejezet 7. pontjában meghatározott díjat a jármű forgalmazójának a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (1) bekezdésben feltüntetett számlája javára kell befizetni.”

 (2) A 91/2004. GKM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 14. § (2) bekezdés a), b), d), 
e) és g) pontjában, továbbá 10. számú mellékletében megállapított közúti ellenőrzési feladatok, valamint a 15. §-ban 
megállapított telephelyi ellenőrzési feladatok költségfedezetét az 1. számú melléklet I. fejezet 4.4–4.5. alpontjában 
meghatározott alapdíj, valamint az 5.1–5.5. alpontjában meghatározott pótdíj közlekedési hatóság által beszedett 
összegének 35%-a szolgálja, amelyet a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a  nyilvántartásaiból kimutathatóan 
e feladat ellátására köteles fordítani.”

 (3) A 91/2004. GKM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közúti gépjárművek környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos irányító, szabályozó és fejlesztő, 
valamint a  felügyeleti és ellenőrzési feladatok költségfedezetét az  1. számú melléklet II. Fejezet 1.1.  pontjában és 
az  1.2.  pontjában meghatározott és beszedett díjak 20%-a, és az  (1)  bekezdésben meghatározott a  közlekedési 
hatóság által beszedett, illetve a  tanúsító szervezetek által befizetett összegből, felülvizsgálatonként 236 Ft 
szolgálja (a  továbbiakban: környezetvédelmi hozzájárulás). A  környezetvédelmi hozzájárulás a  Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 10032000-00290713-38100004 számú számláját illeti meg, amelynek 50%-át át kell vezetni 
a  tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00290737-50000005 fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára.”

 (4) A 91/2004. GKM rendelet 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290737-50000005 fejezeti 
kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára átvezetett összeget:”

 (5) A 91/2004. GKM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a  környezetvédelmi hozzájárulásból a  (3)  bekezdéssel nem érintett 
összeget kizárólag a  környezetvédelmi vizsgálati rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek 
fedezetére, és ezen belül különösen az  ellenőrző eszközök és technológia fejlesztése, valamint a  közlekedési 
hatóság környezetvédelmi feladatainak ellátását biztosító informatikai rendszer fejlesztése céljainak jogszabályban 
meghatározott állami feladatai költségfedezetére fordíthatja.”

 (6) A 91/2004. GKM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „közlekedési hatóságot” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumot” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a „közlekedési hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium” szöveg
lép.

 (7) Hatályát veszti a 91/2004. GKM rendelet 1. számú melléklet III. fejezet 2. pontja.
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7. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

7. §  A közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 7.5.1.  pontjában a „közlekedési hatóság a” szövegrész 
helyébe a „közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

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

8. §  A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI.  30.) 
KHEM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „vasúti igazgatási szervnek a honlapján közétett” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú” szöveg lép.

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

9. §  A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. 
(VI. 30.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdésében
a) a „69. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „79/F. § (6) bekezdésében” szöveg,
b) a „vasúti igazgatási szervnek a  honlapján közétett” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú” szöveg
lép.

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

10. §  A közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és 
vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „közlekedési hatóság kincstárnál” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Magyar Államkincstárnál” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdésében a „közlekedési hatóságot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot” 

szöveg,
c) 1.  § (3)  bekezdésében az „az eljáró közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium” szöveg,
d) 1.  § (4)  bekezdésében az „az eljáró hatóságot” szöveg helyébe az „a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot” 

szöveg
lép.

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

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

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

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

1. melléklet a 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelethez

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

(Számlaszám)

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal) 10027006-00335948-00000000
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 137/2017. (IV. 24.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Robert Kokalj rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Szlovén Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2017. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. április 10.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01792-2/2017.

A köztársasági elnök 138/2017. (IV. 24.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Dieudonné Kere rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Burkina Faso magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2017. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. április 10.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01793-2/2017.
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A köztársasági elnök 139/2017. (IV. 24.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Abdulhamid Abdulfattah Kazim Abdulfattah ALMulla rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek 
az  Egyesült Arab Emírségek magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, 
budapesti székhellyel.

Budapest, 2017. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. április 10.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01844-2/2017.

A köztársasági elnök 140/2017. (IV. 24.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Soczó László rendőr dandártábornokot 2017. április 24-ei hatállyal 
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2017. április 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. április 13.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01938-2/2017.
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A köztársasági elnök 141/2017. (IV. 24.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Urbán Zoltán László rendőr ezredest 2017. április 24-ei hatállyal rendőr 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. április 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. április 13.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01939-2/2017.

A köztársasági elnök 142/2017. (IV. 24.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 16.  § (1) bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – Hajzer Károly rendőr ezredest 2017. április 24-ei hatállyal rendőr 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. április 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. április 13.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01940-2/2017.
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A köztársasági elnök 143/2017. (IV. 24.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 32.  § (1)  bekezdése és 265.  § (4)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Kovács Gyula nyugállományú határőr ezredest 2017. április 24-ei hatállyal 
nyugállományú rendőr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. április 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. április 13.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01941-2/2017.

A Kormány 1220/2017. (IV. 24.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Budapest X. kerület 38442/12, 38442/13, 38442/14 és 38442/15 helyrajzi számú ingatlanok 

(a  továbbiakban együtt: Ingatlanok) tekintetében a  Ferencvárosi Torna Club (a  továbbiakban: FTC) 
vagyonkezelőként történő kijelölésével;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az Ingatlanok FTC részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  az Ingatlanok tekintetében az FTC vagyonkezelőként való törvényi kijelölését követően azonnal

 3. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján az  FTC által átvállalt 
közfeladat – így különösen a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.  § i)  pontja szerint az  állami tulajdonban lévő 
sportlétesítmények fenntartása, fejlesztése és rendeltetésszerű hasznosítása – ellátásának elősegítése érdekében 
úgy határozott, hogy az  állami tulajdonban lévő Ingatlanokat az  MNV Zrt. versenyeztetés mellőzésével – szükség 
szerint a 2. pont szerinti vagyonkezelésbe adásig – használatba adja az FTC részére;

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 3. pontban meghatározott használatba adási szerződés megkötése 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

  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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