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Kormányrendeletek

A Kormány 113/2017. (V. 2.) Korm. rendelete
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 27. pontjában, valamint a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. §
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal
összefüggésben Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon ideiglenes jelleggel tervezett pavilonok,
így különösen elsősegély pavilon, információs pavilon, nemzeti pavilon, illemhely pavilon, jegyárusító pavilon,
ajándék pavilon, bankjegykiadó automatát tartalmazó pavilon, csomagmegőrző pavilon, készpénzmentes fizetési
célt szolgáló pavilon, muzeális céllal működő pavilon, szponzori pavilon, talált tárgyak pavilonja és további
kiszolgáló pavilonok az építési helyre és beépítési paraméterekre vonatkozó előírások figyelembe vétele nélkül
– a tűzvédelmi előírások betartása és a kiürítési feltételek biztosítása mellett – bárhol elhelyezhetőek azzal, hogy
azokat 2018. január 31-ig el kell bontani.
(2) A beruházással összefüggésben Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon a felújítás alatt álló
strand épülete a világbajnokság ideje alatt használatba vehető azzal, hogy a kivitelezési munkát ezen időtartam
alatt szüneteltetni kell, valamint a felelős műszaki vezetőnek nyilatkozatban igazolnia kell a használatbavétellel
érintett épületrészek rendeltetésszerű és biztonságos használatát.
(3) A beruházással összefüggésben Budapest Margitsziget 23800/7 helyrajzi számú ingatlanon a Hajós Alfréd
Nemzeti Sportuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódóan építési helyen kívül legfeljebb 150 m² bruttó alapterületű
vegyszertároló épület is elhelyezhető.
(4) A beruházással összefüggésben Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezésre kerülő
ideiglenes jelleggel tervezett építmények, valamint a Budapest Margitsziget 23800/7 helyrajzi számú ingatlanon
elhelyezésre kerülő vegyszertároló épület esetében, az építési engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően
legalább 5 nappal előzetes tervegyeztetést kell tartani a tűzvédelmi, valamint a vízügyi és vízvédelmi hatósággal.
A tervegyeztetésről készült jegyzőkönyvet az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell.”
2. §		
A Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 113/2017. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/B. §-t
a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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3. §		
A Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában az „építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési” szövegrész
helyébe az „építésügyi engedélyezési” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 6/2017. (V. 2.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A rendelet 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 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
4. §		
A rendelet 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 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 6/2017. (V. 2.) EMMI rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 1.20. pont 1.20.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azok
az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja)
„1.20.3. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter vagy valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-etilészter szerkezeti rész alfa
nitrogénatomja, vagy”
2. Az R. 1. melléklete a következő 4a. ponttal egészül ki:
„4a. Azok az N-fenil-1-(2-feniletil)-4-piperidinamin szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben
4a.1. a piperidinamin rész nitrogénatomjához 1–4 szénatomszámú alkil- vagy alkenil- vagy metoxialkil- vagy
3–6 szénatomos cikloalkilcsoportot, illetve furanil- vagy tetrahidrofuranil-csoportot tartalmazó karbonil-rész
szénatomja kapcsolódik,
4a.2. az N-fenil rész fenilgyűrűjéhez halogén- vagy metoxi-csoport kapcsolódhat,
4a.3. a piperidin részhez egy vagy – tetszőleges kombinációban – több metil-, illetve karbometoxi-csoport
kapcsolódhat,
4a.4. a feniletil rész alifás szénatomjaihoz metil- vagy hidroxi-csoport kapcsolódhat.”
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3. Az R. 1. melléklet 5. pont 5.1. alpontjában foglalt táblázat a következő 72. és 73. sorral egészül ki:
[Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve

Kémiai név]

külföldön gyakran használt más írásmód)

„
72.

Flubromazepam

7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

73.

U47700, U-47,700

3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide
”

4. Hatályát veszti az 1. melléklet 5. pont 5.1. alpontjában foglalt táblázat 60–67. és 69–71. sora.

A nemzeti fejlesztési miniszter 15/2017. (V. 2.) NFM rendelete
az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 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. §		
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
7/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – 2026. december 31-ig a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert jelölöm ki.
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 45/2014. (XI. 14.)
NFM rendelet.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 147/2017. (V. 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. Bajcsi Anikót
a 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-2/2017.

A köztársasági elnök 148/2017. (V. 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 – Báderné dr. Szakter
Gabriellát a 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-3/2017.

A köztársasági elnök 149/2017. (V. 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 – Fintáné dr. Vásárhelyi
Juliannát a 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-4/2017.
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A köztársasági elnök 150/2017. (V. 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 Eszter
Máriát a 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-5/2017.

A köztársasági elnök 151/2017. (V. 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. Osztheimer
Katalint a 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-6/2017.

A köztársasági elnök 152/2017. (V. 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 – Stegmajerné dr. Varga
Zsuzsannát a 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-7/2017.
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A köztársasági elnök 153/2017. (V. 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. Tóth Miklós
Ferencet a 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-8/2017.

A köztársasági elnök 154/2017. (V. 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. Zétényi Andrást
a 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-9/2017.

A köztársasági elnök 155/2017. (V. 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. Makszin Viktóriát
2017. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-10/2017.
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A köztársasági elnök 156/2017. (V. 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. Nagy István
Andrást 2017. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-11/2017.

A köztársasági elnök 157/2017. (V. 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. Rácz Esztert
2017. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01906-12/2017.

A Kormány 1248/2017. (V. 2.) Korm. határozata
a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről, valamint az ehhez
szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének tervezett fejlesztésével
(a továbbiakban: fejlesztési program);
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fejlesztési program megvalósítása érdekében gondoskodjon
650 138 ezer forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1249/2017. (V. 2.) Korm. határozata
az egyházi célú támogatásokból megvalósuló kerettanterv kidolgozásával összefüggő tananyag- és
tankönyvfejlesztésekre vonatkozó beszerzések közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (5) bekezdése
alapján az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1813/2016. (XII. 20.)
Korm. határozatban meghatározott egyházi tankönyvfejlesztés címén nyújtott támogatási összegek felhasználása
körében – figyelembe véve a támogatási cél sajátosságait – felmentést ad az érintett kedvezményezettek részére
a Kbt. 5. § (3) bekezdésének alkalmazása alól.
		

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.

