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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 14/2017. (VI. 20.) BM rendelete
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek  
Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  
81.  § g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)  
Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a  polgári védelmi szervezetek Szolgálati 
Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 17/A. alcímmel egészül ki:
„17/A. Kényszerítő eszköz alkalmazása a hivatásos katasztrófavédelmi szerv veszélyesáru-szállítási hatósági 
ellenőrzési feladatokat ellátó állomány tagja által, valamint az alkalmazást követő jelentés kivizsgálása
24/A.  § (1) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv veszélyesáru-szállítási hatósági ellenőrzési feladatokat ellátó 
hivatásos állományú tagja (a továbbiakban: ellenőr) a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 24/A.  §-a szerinti kényszerítő 
eszközt a veszélyesáru-szállítási hatósági ellenőrzési feladatainak ellátása, továbbá az ellenőrzés helyszínére történő 
kiérkezés és onnan a szolgálati helyre történő visszaérkezés során tarthat magánál.
(2) Kényszerítő eszközzel ellátni csak az alkalmazására kiképzett ellenőrt lehet.
(3) A kényszerítő eszköz alkalmazását jól hallható, közérthető és határozott módon – a következő sorrendben – meg 
kell előznie:
a) a jogellenes magatartás abbahagyására való felszólításnak „a törvény nevében” szavak előrebocsátásával, valamint
b) a figyelmeztetésnek, hogy kényszerítő eszköz alkalmazása következik.
24/B. § (1) A megfogás, a leszorítás vagy más, az ellenőr által fizikai erőkifejtéssel alkalmazott, valamely cselekvésre 
vagy cselekvés abbahagyására irányuló kényszerítés (a továbbiakban: testi kényszer) – a  Kat.-ban meghatározott 
feltételek fennállása esetén – akkor alkalmazható, ha az ellenőr erőfölénye, az intézkedés alá vont személy állapota, 
magatartása folytán az intézkedés eredményessége ezzel biztosítható.
(2) A  testi kényszer alkalmazása során az  ellenőr – a  támadás céljára szolgáló eszköz használatának 
megakadályozása, illetve a  támadás elhárítása érdekében elengedhetetlenül szükséges mértékben – önvédelmi 
fogásokat is alkalmazhat.
(3) Nem minősül testi kényszernek, amikor az  ellenőr – jogszerű intézkedése során, az  intézkedés biztonságos 
végrehajtása érdekében – a  felé kartávolságon belülre lépő, illetve a  mozgásának folyamatosságát akadályozó 
személyt csupán nyújtott kezével, minimális erőkifejtéssel magától távol tartja.
24/C. § (1) Az ellenőr önvédelmi célból akkor alkalmazhat rendőrbotot, ha a támadás másként nem hárítható el.
(2) A rendőrbot alkalmazásakor
a) az ütésnek lehetőleg a támadó végtagot kell érnie, valamint
b) kerülni kell, hogy az ütés súlyos sérülést okozzon.
24/D. § A vegyi eszközt az ellenőr az intézkedés megkezdésekor – szükség esetén – készenlétbe helyezi, és felkészül 
a Kat. 24/A. § (2) bekezdése szerinti alkalmazására.
24/E.  § A  rendőrbotot és a  vegyi eszközt nem szabad a  támadás, ellenszegülés megszűnése, megtörése után 
alkalmazni.
24/F. § (1) A bilincselést az erre a célra rendszeresített eszközzel kell végrehajtani.
(2) A bilincselés ellenőr által alkalmazható módjai:
a) két vagy több ember kezének egymáshoz bilincselése,
b) kezek előre vagy – ha az célszerű – hátra bilincselése,
c) lábak egymáshoz bilincselése vagy
d) tárgyhoz bilincselés.
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(3) Az ellenőr a bilincselésnek az adott körülmények között legcélirányosabb módját választja meg azzal, hogy
a) a kezek hátra bilincselése akkor célszerű, ha a bilincs alkalmazására testi kényszer útján kerül sor,
b) a  lábak egymáshoz bilincselése akkor indokolt, ha arról, akivel szemben alkalmazzák, feltételezhető, hogy 
önmagában vagy másban bilincs alkalmazása esetén is kárt tud okozni,
c) a tárgyhoz bilincselés akkor indokolt, ha a kezek előre vagy hátra bilincselése nem kivitelezhető, vagy a személy 
önkárosításának, támadásának, szökésének megakadályozása, ellenszegülésének megtörése más módon nem 
biztosítható.
(4) Tilos a bilincs olyan módon való használata, amely indokolatlanul fájdalmat, sérülést okoz vagy jellegénél fogva 
megalázó.
(5) Intézkedése során az ellenőr saját magához mást nem bilincselhet.
24/G.  § (1) A  Kat. 24/D.  § (2)  bekezdésében meghatározott kivizsgálás során az  intézkedést foganatosító szerv 
vezetője
a) meghallgatja azt, akivel szemben az  intézkedést vagy a  kényszerítő eszközt alkalmazták, valamint azt, aki 
az  eseménynél jelen volt, és meghallgatása a  tényállás tisztázását elősegítheti, feltéve, hogy a  meghallgatandó 
személy – ide nem értve az ellenőrt – a meghallgatásához hozzájárult,
b) tisztázza az ellenőr jelentésében észlelt esetleges ellentmondásokat, továbbá
c) a  rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálja ki az  intézkedés vagy a  kényszerítő eszköz alkalmazásának 
jogszerűségét abban az  esetben, ha az  a)  pontban foglaltak alapján hozzájárulásra jogosult személy 
a meghallgatását vagy a válaszadást megtagadja.
(2) Az intézkedést foganatosító szerv vezetője a megállapításait írásban rögzíti, amelyben állást foglal a jogszerűség, 
ezzel összefüggésben a  szükségesség, arányosság és a  szakszerűség követelményeinek megtartásáról.  
Ha megállapítása szerint az  intézkedés vagy a  kényszerítő eszköz alkalmazására jogszabálysértő módon került 
sor – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – az  intézkedő ellenőr ellen fegyelmi vagy kártérítési, fegyelmi és 
büntetőeljárást kezdeményez.”

2. §  Az R. 34.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény” szövegrész helyébe a „Kat.” szöveg lép.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1383/2017. (VI. 20.) Korm. határozata
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjának keretében megvalósuló beruházások 
kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány a  Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjainak keretében megvalósuló beruházások kivitelezésének 
érdekében
 1. egyetért a  Pannon Park projekt eredeti műszaki tartalmának megvalósításához szükséges többletforrás 

biztosításával, valamint a projekt 2020. december 31-ig történő megvalósításával;
 2. egyetért azzal, hogy a  Pannon Park projekt a  Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének támogatásáról szóló 

1044/2015. (II. 10.) Korm. határozat 1. pontjától eltérően 2015–2020 között összesen legfeljebb 43 725 millió forint 
felhasználásával valósuljon meg, további 18 725 millió forint költségvetési többletforrás biztosításával;

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter bevonásával – 
gondoskodjon a  Pannon Park projekt teljes körű megvalósításához a  2015–2020.  évek között szükséges 
43 725 millió forint rendelkezésre állása érdekében a 2015. és 2016. években biztosított forrásokon felül legfeljebb 
37 495 millió forint támogatás biztosításáról a központi költségvetésben Budapest Főváros Önkormányzata (a továb- 
biakban: Önkormányzat) számára az alábbi ütemezés szerint:
a) 2018-ban 18 477 millió forint,
b) 2019-ben 15 875 millió forint,
c) 2020-ban 3143 millió forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: a 2018. évben a központi költségvetés végrehajtása során 
a 2019. és a 2020. év tekintetében a központi költségvetés tervezése során

 4. visszavonja a  Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításának ütemezett 
támogatásáról szóló 1514/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 4. pontját;

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
a) a Budapest XIV. kerület, 29732/3 helyrajzi számú, Állatkerti körút 12/a szám alatti, a  Fővárosi Nagycirkusz 

elhelyezését szolgáló, 4972 m2 nagyságú,
b) a Budapest XIV. kerület, 29743 helyrajzi számú, az  egykori ISZKI Országos Toxikológiai Intézet elhelyezését 

szolgáló, 2226 m2 nagyságú,
c) a Budapest XIV. kerület, 29737 és 29834/14 helyrajzi számú ingatlanokból a  vasúti forgalom számára nem 

szükséges, a Fővárosi Állat- és Növénykertnek bérbe adott, összesen 1926 m2 nagyságú,
állami vagyonba tartozó ingatlanok, illetve földrészletek a  Fővárosi Állat- és Növénykert vagyonkezelésébe 
kerüljenek a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése és működése céljából;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a Fővárosi Nagycirkusz elköltözését követő 6 hónapon belül 

a b) és c) alpont tekintetében 2017. december 31-ig
 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 

Részvénytársaság útján folytasson tárgyalásokat az  Önkormányzattal az  5.  pontban szereplő ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba kerülésének lehetőségeiről, és a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Kormányt.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a tárgyalások megkezdése tekintetében azonnal 

a Kormány tájékoztatása tekintetében 2018. március 31-ig

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1384/2017. (VI. 20.) Korm. határozata
a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Hermina Garázs kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) 

Korm. határozat 1.4.  pontjától eltérően a  Budapest 29753 helyrajzi számú, természetben a  Budapest XIV. kerület, 
Állatkerti körút 14–16. szám alatti területen a Pannon Park Projekthez illeszkedően, 700 férőhelyes, a Fővárosi Állat- 
és Növénykertet és a Városligetet egyaránt kiszolgáló, közforgalmú Hermina Garázs a Fővárosi Állat- és Növénykert 
által 2019. december 31-ig kerüljön megvalósításra;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával – 
gondoskodjon az 1. pontban foglaltak teljesülése érdekében a Liget Budapest Projekt megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 1.4.1. pontjában a Hermina Garázs céljaira meghatározott 
3500,0 millió forint forráson felül további legfeljebb 2217,0 millió forint költségvetési többletforrás biztosításáról 
a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében az alábbi ütemezés szerint:
a) 2017. évben 173,0 millió forint,
b) 2018. évben 2659,0 millió forint,
c) 2019. évben 2885,0 millió forint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2017. évben a felmerülés ütemében
 a 2018. évben a központi költségvetési törvény végrehajtása során
 a 2019. évben a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 64/2017. (VI. 20.) ME határozata
Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

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

és az  Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás 
(a  továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a  jóváhagyás fenntartásával történő – végleges 
megállapítására;

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

 3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét 
a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



9046 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 94. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A miniszterelnök 65/2017. (VI. 20.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

dr. Puskás Imrének, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2017. május 31-ei hatállyal – megszűnik.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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