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Kormányrendeletek

A Kormány 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési
megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége
közötti oktatási együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Oktatási Együttműködési Megállapodás Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek
Szövetsége között
Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében és a Délkelet-ázsiai Nemzetek
Szövetsége (ASEAN) (a továbbiakban együttesen a „Felek”, illetve önállóan a „Fél”);
TOVÁBB KÍVÁNVÁN ERŐSÍTENI az ASEAN és Magyarország közötti együttműködést, amely tovább erősíti az ASEAN
tagállamai és Magyarország közötti szoros és baráti kapcsolatokat, kiemelten az oktatás területén;
ELISMERVÉN az oktatás és a hallgatói mobilitás szerepét a gazdasági és társadalmi fejlődésben és a Feleknek
az e területeken való szoros és széleskörű együttműködéséből származó előnyöket;
a következőkben állapodtak meg:

1. cikk
1. A Felek megállapodnak az ASEAN–Magyarország Ösztöndíjprogram létrehozásában (a továbbiakban: „Program”)
amelyek célja, hogy támogassa a részt vevő országok állampolgárainak egyetemi alap-, mester-, doktori és
posztdoktori képzését a másik fél országában.
2. Az ösztöndíj célja továbbá, hogy javítsa az emberi erőforrások minőségét azáltal, hogy a kiváló hallgatókat és
oktatókat arra ösztönzi, hogy rövidtávú vagy teljes képzések vagy közös kutatások céljából látogassák a Felek
felsőoktatási intézményeit, tovább erősítve a Felek tudományos és kutatói hálózatait.

2. cikk
Amellett, hogy a Program Magyarország és az ASEAN tagállamainak felsőoktatási intézményei részére számos
diszciplínája területén biztosít tanulmányi és kutatási lehetőségeket, a következő célokat tűzi ki:
a.
A tudás, megértés és barátság előmozdítása az ASEAN tagállamai és Magyarország között;
b.
Lehetőség biztosítása a tudományos és oktatási kapcsolatok kiterjesztésére nemzetközi felsőoktatási
intézményekkel;
c.
Kiemelkedő szakemberek és szakértők képzése a globális társadalom igényeinek kiszolgálására.

3. cikk
A Program keretei között a magyar Fél hozzáférést biztosít felsőoktatási intézményeihez az ASEAN tagállamainak
hallgatói és fiatal oktatói számára, valamint ösztöndíjakat és támogatást ajánl fel az ASEAN tagállamok hallgatóinak,
elsősorban a közgazdaságtan, kultúra és bölcsészettudományok, természettudományok, mérnöki és műszaki
tudományok, orvostudomány és élettudományok területén.

4. cikk
Az ASEAN törekszik arra, hogy a magyar hallgatókat és oktatókat az ASEAN térség egyetemei és felsőoktatási
intézményei fogadják rövid távú tanulmányi és kutatói programok keretein belül, elsősorban a számítástechnika,
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üzleti tanulmányok és közgazdaságtan, a mérnöki és műszaki tudományok valamint a természettudományok
területén.

5. cikk
A Felek megteszik a szükséges lépéseket jelen Együttműködési megállapodás megvalósítása érdekében, különös
tekintettel a bilaterális viszonylatban egymás számára biztosított ösztöndíjak pontos száma és a további részleteket
tartalmazó kétoldalú végrehajtási megállapodásokra, amelyek diplomáciai úton keresztül kerülnek kidolgozásra.

6. cikk
A Felek megállapodnak, hogy jelen Együttműködési Megállapodás végrehajtásának elősegítésére és koordinálására
kijelölt szervek a következők: az ASEAN Titkársága, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyarország
részéről.

7. cikk
1. A Felek kijelentik, hogy jelen Együttműködési Megállapodás végrehajtása összhangban van a két Fél törvényeivel és
más jogszabályaival.
2. Jelen Együttműködési Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország
európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen, jelen Együttműködési Megállapodás rendelkezései
nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják, vagy bármilyen más módon befolyásolják
a Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges
és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

8. cikk
A Felek kölcsönös, írásban rögzített egyetértésükkel bármikor felülvizsgálhatják, kiegészíthetik vagy módosíthatják
jelen Együttműködési Megállapodást vagy annak bármely részét. Ezen felülvizsgálatok, kiegészítések vagy
módosítások kölcsönös egyetértés esetén a Felek által meghatározott napon lépnek hatályba és visszamenőleges
hatályuk nincs.

9. cikk
Bármilyen, jelen Együttműködési Megállapodás rendelkezéseinek értelmezése, végrehajtása vagy alkalmazása során
fellépő vita vagy nézetkülönbség tárgyalás és egyeztetés útján kerül rendezésre.

10. cikk
1. Jelen Együttműködési Megállapodást a Felek aláírásukkal hitelesítik, amely az azt követő harmincadik napon lép
hatályba, amikor a magyar Fél diplomáciai úton tájékoztatja az ASEAN-t arról, hogy eleget tett az Együttműködési
Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásoknak. Jelen Együttműködési Megállapodás három
évig marad hatályban.
2. Jelen cikk 1. pontjában foglaltak ellenére jelen Együttműködési Megállapodást bármely Fél bármely időpontban
írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Ebben az esetben a jelen Együttműködési Megállapodás a felmondásról
szóló értesítés átvételének napjától számított 3 hónap múlva veszti hatályát.
3. Jelen Együttműködési Megállapodás hatályának megszűnése nem befolyásolja azon folyamatban levő
tevékenységek végrehajtását, amelyekről jelen Együttműködési Megállapodás hatályának megszűnése előtt
született Megállapodás.
KÉSZÜLT Jakarta városban, 2017. 07. hónap 10. napján, magyar és angol nyelven, kettő eredeti példányban, melyek
közül mindkettő egyformán hiteles. Az Együttműködési Megállapodás értelmezésében felmerülő kérdések esetén
az angol szöveg az irányadó.
Magyarország Kormánya nevében

Az ASEAN tagállamainak kormányai nevében”
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“Cooperation Agreement between the Government of Hungary and the Association of Southeast Asian
Nations on Education Cooperation
The Government of Hungary represented by the Ministry of Human Capacities and the Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) hereinafter referred to collectively as “the Parties”, and individually as “Party”;
DESIRING to further promote cooperation between ASEAN and Hungary that will further strengthen the close and
friendly relations between ASEAN Member States and Hungary, especially in the field of education;
RECOGNISING the contribution of education and student mobility to economic and social development and
the mutual benefits resulting from the Parties’ extensive and close cooperation in these fields;
Have reached the following understandings:

Article 1
1. The Parties agree to establish a Hungary-ASEAN Scholarship Programme, hereinafter referred to as “Programme” to
provide support to students who are nationals of ASEAN Member States and Hungary for pursuing Bachelor, Master,
Doctorate, or Postdoctoral education outside of their home country.
2. The aim of the Programme is to also increase the quality of human resources by encouraging outstanding students
and professors to undertake short-term or full-term studies or to conduct collaborative research in each other’s
higher education institutions, in order to strengthen academic and research network between the Parties.

Article 2
While providing study/research opportunities for a wide range of disciplines in higher education institutions of
Hungary and Member States of ASEAN, this Programme also aims to:
a.
Promote knowledge, understanding and friendship between peoples of ASEAN Member States and Hungary;
b.
Provide opportunities to expand academic and educational contacts with international institutions of higher
education;
c.
Develop outstanding professionals and experts to meet the needs of the global society.

Article 3
Under this Programme, Hungary will provide opportunities for students from ASEAN Member States to access to
its higher education institutions, and offer scholarships and funding assistance for ASEAN students, primarily in
the fields of Economics, Culture and Liberal Arts, Natural Sciences, Engineering, Technology and Medicine and Life
Sciences.

Article 4
ASEAN will look into possibility of providing opportunities to Hungarian students and professors to undertake Short
Term Study and Research Programmes at the universities and institutions of higher education in ASEAN region
especially in the fields of Computer Science, Business and Economics, Engineering, Technology and Natural Sciences.

Article 5
The Parties will carry out necessary steps to implement this Cooperation Agreement, in particular the number
and details of scholarships programme through separate implementation arrangements to be agreed upon by
the Parties through diplomatic channels.

Article 6
For the purpose of this Cooperation Agreement, the Parties will assign the ASEAN Secretariat and the Ministry
of Human Capacities of Hungary to be the Focal Points to facilitate and coordinate the implementation of this
Cooperation Agreement.

Article 7
1. The Parties agree that the implementation of this Cooperation Agreement shall be in accordance with the laws and
other regulations of the respective Parties.
2. Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present
Agreement. As a consequence of this, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that
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it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from
the treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments originating from the primary
and secondary legislation of the European Union.

Article 8
The Parties may revise, amend or modify all or part of the Cooperation Agreement, subject to the Parties’ mutual
consent in writing. Such revision, amendment or modification, will become effective on the date as determined by
the Parties, and will not have retrospective effect.

Article 9
Any dispute or differences arising out of the interpretation/implementation/application of the provisions of this
Cooperation Agreement shall be settled by the Parties through discussion and negotiation.

Article 10
1. This Cooperation Agreement shall be subject to signature by the Parties and shall enter into force on the thirtieth
day after Hungary has notified the Secretary-General of ASEAN through diplomatic channels of the completion
of her internal procedures required for the entry into force of this Cooperation Agreement. This Cooperation
Agreement shall remain in force for a period of 3 years.
2. Notwithstanding Paragraph 1 of this Article, either Party may terminate this Cooperation Agreement at any time by
giving the other Party the advance written notice at least 3 month prior to the date of its termination.
3. The termination or expiration of this Cooperation Agreement will not affect the implementation of on-going
activities which have been agreed upon prior to the date of the termination of this Cooperation Agreement.
DONE at Jakarta, this 10.07.2017., in two original copies, in the Hungarian and the English language, all texts being
equally authentic. In the event of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of Hungary
4. §

For ASEAN”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 228/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelete
az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
THB rendelet) 1. § 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
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„1. Azonosítást végző szerv: az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási szerv, a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltató, a köznevelési intézmény, a rendőrség, a munkaügyi hatóság, a konzuli tisztviselő,
az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az áldozatsegítő szolgálat, a pártfogó felügyelői szolgálat és
a jogi segítségnyújtó szolgálat.”
2. §		
A THB rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az azonosítást végző szerv nem a beszélgetésbe bevont személy pillanatnyi tartózkodási helye szerint
illetékes, fővárosi és megyei kormányhivatal áldozatsegítő szolgálatként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala
(a továbbiakban: területi áldozatsegítő szolgálat), és az azonosítást végző szerv megállapítja, hogy a beszélgetésbe
bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata, erről a tényről az azonosító adatlapnak
az Igazságügyi Minisztérium által országosan, egységesen működtetett webalapú rendszeren (a továbbiakban:
Rendszer) keresztül történő egyidejű megküldésével, haladéktalanul értesíti a területi áldozatsegítő szolgálatot.
A területi áldozatsegítő szolgálat a nem a Rendszeren keresztül beérkezett, valamint az általa az azonosítás során
felvett azonosító adatlapokat is haladéktalanul rögzíti a Rendszerbe. Az adatlapoknak a Rendszerben történő
rögzítésére minden esetben az érintett személy írásos hozzájárulása esetén kerül sor.”
3. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 229/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelete
a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő
13. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„13. nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatás: a helyhez kötött előfizetői végponton keresztül igénybe
vehető, kormányzati célú hálózaton nyújtott olyan, kizárólag e rendeletben meghatározott szervek, szervezetek
vagy személyek által igénybe vehető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási
tervben szereplő hívószám vagy hívószámok segítségével közvetlenül vagy közvetve lehetővé teszi belföldi
vagy belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, és amely nem minősül mobil rádiótelefon
szolgáltatásnak.”
2. §		
Az R. 33. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól 2017. július 30-án legalább egyirányú nem nyilvános, helyhez kötött
telefonszolgáltatást igénybe vevő
a) központi államigazgatási szervek és területi szerveik,
b) fővárosi és megyei kormányhivatalok,
c) állami fenntartásban, illetve tulajdonban álló egészségügyi intézmények,
d) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó, közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb
szervezetek vagy személyek, valamint
e) rendvédelmi szervek
– ide nem értve az általuk működtetett hálózatokhoz kapcsolódó infokommunikációs környezet vonatkozásában
az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult szervezeteket – a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel
2018. június 1-jétől nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást kizárólag a kormányzati célú hírközlési
szolgáltatótól vehetnek igénybe.
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(8) A (7) bekezdés szerinti kötelezettséggel érintett szervek a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet hatálybalépésekor meglévő előfizetői,
hálózati vagy szolgáltatási szerződésüket 2018. június 1-jei hatállyal kötelesek felmondani. Ha a szerződés erre
az időpontra történő felmondása külön díj, kártérítés vagy kártalanítás fizetésére vonatkozó kötelezettséget
(a továbbiakban együtt: hátrányos jogkövetkezmény) eredményezne, a felmondás időpontja az a legkorábbi
időpont, amikor a szerződés hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondható. Ebben az esetben a (7) bekezdés
szerinti határidő helyett a felmondás hatályának napja irányadó.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 230/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelete
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 230/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 22. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. Ásványvagyon-gazdálkodási és földtani hatósági, bányászati hatósági, műszaki felügyeleti feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, műszaki, természettudományi,
társadalomtudományi felsőoktatásban, valamint gazdaságtudományok, műszaki, természettudomány,
társadalomtudomány képzési területen felsőfokú végzettségi szinten szerzett szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség, műszaki, közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy technikusi képesítés.”
2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 73. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. Közlekedési ágazat irányítási, igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász
szakképzettség; bölcsészettudományi, természettudományi, informatikai vagy államtudományi felsőoktatásban
szerzett szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
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informatikai szakközépiskolai végzettség; mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskolai végzettség; a közigazgatási
szerv alaptevékenységének megfelelő érettségi végzettség vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint:
az alaptevékenységhez kapcsolódó középfokú szakképesítés.”
3. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő
152. ponttal egészül ki:
„152. Földtani, geofizikai, környezettudományi, valamint klímapolitikai alap- és alkalmazott kutatási, térinformatikai
feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
egyetemi vagy főiskolai szintű agrár, műszaki, természettudományi, társadalomtudományi felsőoktatásban,
valamint agrár, műszaki, természettudomány, társadalomtudomány képzési területen felsőfokú végzettségi szinten
szerzett szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség, műszaki, közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy technikusi képesítés.”
4. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő
153. ponttal egészül ki:
„153. Hulladékgazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű környezetmérnöki, agrármérnöki szakképzettség; egyetemi
vagy főiskolai szintű pedagógus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű
államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű
végzettség és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, okleveles pénzügyi revizor, felsőfokú pénzügyi,
számviteli szakképesítés.”

A Kormány 231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. és 31. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további
fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodásokban foglaltak (a továbbiakban:
Modern Városok Program) végrehajtását szolgáló, a Miniszterelnökség fejezetében e célra megállapított
költségvetési előirányzatot terhelő forrásigényekre terjed ki azzal, hogy e rendeletnek az előirányzat felhasználására,
kezelésére és működtetésére vonatkozó rendelkezései kizárólag az előirányzat terhére a Miniszterelnökség által
nyújtott költségvetési támogatásokra (a továbbiakban: MVP támogatás) alkalmazandóak.”
2. §		
Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) MVP támogatás – a Kormány eltérő döntése hiányában – a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében
megállapított, Modern Városok Program elnevezésű, e célt szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtható.”
3. §		
Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha valamely projekt vagy projektelem állam által végrehajtható beruházás keretében hatékonyabban
valósítható meg, vagy más fejezeti kezelésű előirányzatról hatékonyabban támogatható, a miniszter előterjesztése
alapján a Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdése
szerint dönt a projekt vagy projektelem megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról.”
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4. §		
Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § E rendeletnek
a) a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1.
hatálybalépésekor és
b) a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2.
hatálybalépésekor
folyamatban levő MVP támogatási ügyekben is alkalmazni kell.”
5. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
Az R. 1. melléklet 1.1. és 1.2. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.1. Az elszámolandó számlákról, számviteli bizonylatokról összesítőt kell benyújtani.
Az összesítő a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával
összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket tartalmazza az Ávr. 93. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint.
Az összesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak
legyenek. Az összesítőt a képviseletre jogosult személy aláírásával kell ellátni.
1.2. A pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell valamennyi számla és számviteli bizonylat, illetve a gazdasági eseményt
és pénzügyi teljesítést igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa
meghatalmazott személy aláírásával hitelesített másolatát.”

A Kormány 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelete
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos
energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 24., 26–27. és 29. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)

18292

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 129. szám

„o) szabályozási pótdíj: a napi menetrend hiánya vagy a napi menetrendtől való eltérés esetén a KÁT termelő vagy
összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő által a Befogadó számára fizetendő díj;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő s)–u) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„s) Menetrend-csoport Képviselő: a KÁT termelők által összevont menetrendadás céljából kijelölt – a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti – gazdálkodó szervezet,
t) szabályozási bónusz: a napi menetrend vagy a napon belüli menetrend e rendeletben meghatározott pontossága
esetén a Befogadó által a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő részére
fizetendő díj,
u) villamosenergia-termelés megkezdése: az erőműegység közcélú hálózattal történő első párhuzamos kapcsolásának
időpontja, melyet az illetékes hálózati engedélyes jegyzőkönyvvel igazol.”
2. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal kötelező átvételi jogosultságot megállapító
határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát, a határozatban megjelölt átvételi időtartam
alatt, a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos árképzési szabályok szerint a Befogadónak átadni,
a Befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a (2) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni. A KÁT termelők a kötelező átvételi
mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése
céljából összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köthetnek a kötelező átvételi mérlegkör
felelősével azzal, hogy az e rendelet és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és
prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) szerinti KÁT termelők
közösen is alakíthatnak csoportot. A kötelező átvételi mérlegkör felelőse a KÁT termelők kezdeményezésére
köteles a megállapodást megkötni, ha a megállapodásban részes KÁT termelők maguk közül kijelölik az összevont
menetrendet adó KÁT termelőt. Ha a KÁT termelők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak
akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási
csoport tagjai megegyeznek. Ha egy KÁT termelő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles
a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.”
(2) Az R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a Befogadó által átvett, a
(10)–(14) bekezdése szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.”

3. §		
Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal kötelező átvételi jogosultságot megállapító
határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát, a határozatban megjelölt átvételi időtartam
alatt, a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos árképzési szabályok szerint a Befogadónak átadni, a Befogadó
köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a (2) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni.
(1a) A KÁT termelők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és
kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak az alábbi feltételek szerint:
a) A KÁT termelők összevont menetrendadási csoport alakítása esetén kötelesek egy Menetrend-csoport
Képviselőt kijelölni. A Menetrend-csoport Képviselő több összevont menetrendadási csoportot is képviselhet,
azonban a KÁT termelő – menetrendje tekintetében – kizárólag egy csoport tagja lehet azzal, hogy az e rendelet
és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló
kormányrendelet szerinti KÁT termelők közösen is alakíthatnak csoportot.
b) A Menetrend-csoport Képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai kötelesek a Befogadó
üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni a Befogadóval, melynek
a közvetített szolgáltatások kapcsán tartalmaznia kell a közvetítés lehetőségét.
c) A Menetrend-csoport Képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai kötelesek egymással az összevont
menetrendadással összefüggő jogaikról és kötelezettségeikről külön megállapodást kötni.
d) A Menetrend-csoport Képviselő a 7. § (4) és (7a) bekezdése szerinti menetrendeket KÁT termelőnként köteles
megadni, azonban a Befogadó és a Menetrend-csoport Képviselő között a 7. § (4)–(7e) bekezdése szerinti
szabályozási pótdíjat és szabályozási bónuszt az összevont menetrend alapján kell elszámolni. A Menetrendcsoport Képviselő és a csoporttagok kötelesek a Menetrend-csoport Képviselő által a Befogadó részére megfizetett
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szabályozási pótdíj és a Befogadó által a Menetrend-csoport Képviselő részére megfizetett szabályozási bónusz
szétosztásáról a c) pont szerinti megállapodásban rendelkezni.
e) Ha a KÁT termelők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont
menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek.
f ) Ha egy KÁT termelő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles a Befogadó üzletszabályzata
szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.”
4. §

(1) Az R. 3. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) A KÁT termelő a tény mérési adatainak villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója
esetén köteles a módosított adatoknak megfelelően a Befogadóval elszámolni.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Ha a (10) bekezdés szerinti mérés nem hitelesített mérőberendezéssel történik, akkor a kötelező átvételben
értékesített villamosenergia-mennyiség tekintetében a 9. §-t kell alkalmazni.”

5. §

(1) Az R. 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás felhasználási aránya meghaladja
a (7) bekezdés szerinti részarányt, akkor a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrásból
előállított villamosenergia-mennyiség tekintetében a 9. §-t kell alkalmazni.”
(2) Az R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folyamatban
részben megújuló energiaforrással vagy részben hulladékból nyert energiával történik, akkor a kötelező átvétel
e § szerinti egyes eseteinek megfelelően figyelembe veendő villamosenergia-mennyiséget arányosan, az adott
hónapban felhasznált tüzelőhő energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, hőtermelés esetén
a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított
energiaforrás-arányokat minden zónaidőre azonosan kell alkalmazni. A számítást havonta a KÁT termelőnek kell
elvégeznie, és azt a kereskedelmi szabályzatban meghatározott részletszabályok alapján kell igazolnia a Befogadó
részére a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapjáig.”
(3) Az R. 4. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Ha a (9) bekezdés szerinti igazolás nem történik meg vagy a számítás nyilvánvalóan helytelen és helyesbítés
nem történt, akkor az összes kötelező átvétel keretében értékesített villamosenergia-mennyiség tekintetében
a 9. §-t kell alkalmazni.”
(4) Az R. 4. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az e rendelet szerinti kötelező átvételre jogosult termelő kérheti, hogy a kötelező átvétel keretében történő
támogatás helyett a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatásban részesüljön. Ebben az esetben
az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés
melletti átlagával egyezik meg és a támogatás időtartama változatlan marad. A kötelező átvételi rendszerbe való
visszalépésre nincs lehetőség.”
(5) Az R. 4. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is értékesít vagy kíván
értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe.
Ebben az esetben a (12) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni.”

6. §

(1) Az R. 6. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdésekkel egészül ki:
„(2a) 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén kérelmezhető
a Hivataltól a (2) bekezdés szerinti, villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő 1 évvel történő
meghosszabbítása a kötelező átvételi időtartam 10%-os csökkentése mellett az alábbi feltételek fennállása esetén:
a) a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolása;
b) a beruházás finanszírozásához szükséges források rendelkezésre állásának igazolása;
c) a területileg illetékes hálózati engedélyes nyilatkozata arról, hogy a villamosenergia-termelés megkezdésére
vonatkozó meghosszabbított határidő végéig a közcélú hálózat szükséges átalakításai megvalósíthatók.
(2b) A kötelező átvételi jogosultság (2) bekezdés szerinti megszűnése nem vonatkozik azokra az engedélyköteles
erőműegységekre, amelyek kivitelezése 2016. július 1-je előtt megkezdődött.”
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(2) Az R. 6. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A biomasszából vagy biogázból (kivéve a hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó
gázból) villamos energiát termelő KÁT termelő a Hivatal határozata alapján a kötelező átvétel keretében történő
értékesítést akkor kezdheti meg, ha a Hivatal és a Befogadó felé hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az erőműegység
hatásfoka eléri a 7. számú mellékletben meghatározott értékeket. E bekezdés szempontjából biomasszából vagy
biogázból villamos energiát termelő KÁT termelő esetében nem minősül az értékesítés megkezdésének, ha a KÁT
termelő korábban már a kötelező átvételi rendszerben értékesített.
(9) A KÁT termelő a körülmények jelentős megváltozása esetén, kizárólag a telephely meghatározása tekintetében
2017. december 31-ig kérheti a Hivataltól a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos
energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat módosítását. A fenti határidőre való tekintet nélkül
kérhető a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat telephely
tekintetében történő módosítása akkor, ha a telephely helyrajzi száma a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.)
FVM rendeletben meghatározott telekalakítási eljárás következtében módosul, de a telephely fizikai elhelyezkedése
nem változik.”
7. §

(1) Az R. 7. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A KÁT termelő a 3. § (1a) bekezdés d) pontja figyelembevételével köteles a Befogadó részére a megújuló
energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: finanszírozási rendelet), a kereskedelmi szabályzatban és
a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni. Ha a KÁT termelő
a napi menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően
vagy késedelmesen adja meg, a Befogadó részére benyújtott számlája szerinti, az adott napra vonatkozó értékesítés
minden kWh-ja után a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat köteles fizetni.
(5) Ha a (6) vagy (7) bekezdés alá nem tartozó, engedélyes KÁT termelő által ténylegesen értékesített villamos
energia mennyisége a napi menetrendtől +/–5%-nál, 5 MW névleges teljesítőképességet elérő vízerőmű esetén
+/–25%-nál nagyobb mértékben tér el az adott elszámolási mérési időegységben, a KÁT termelő az 5%-os, illetve
a 25%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat
köteles fizetni az adott napra a Befogadónak.
(6) Ha az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogázból vagy hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő
létesítményből származó gázból nyert villamos energiát termelő erőmű esetében az engedélyes KÁT termelő által
az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/–20%-nál
nagyobb mértékben tér el a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő a 20%-os
korlát feletti eltérés minden kWh-jára a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat köteles
fizetni az adott napra a Befogadónak.
(7) Ha szélerőmű, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetében az engedélyes
KÁT termelő által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége
+/–50%-nál nagyobb mértékben tér el a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT
termelő az 50%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű
szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott napra a Befogadónak.”
(2) Az R. 7. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A KÁT termelő a finanszírozási rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági
szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli menetrend nyújtására.”
(3) Az R. 7. §-a a következő (7b)–(7e) bekezdésekkel egészül ki:
„(7b) Amennyiben az engedélyes KÁT termelő a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak
megfelelő napon belüli menetrendet – beleértve a (4) bekezdés szerinti menetrendhiánnyal érintett napokat –,
illetve a 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelő KÁT termelő a (4) bekezdés
szerinti menetrendhiánnyal érintett napjára napon belüli menetrendet nyújt, akkor a Befogadó köteles a KÁT
termelőre eső (4)–(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj napi összegét csökkenteni az alábbi feltételek szerint:
a) adott elszámolási mérési időegységre a szabályozási pótdíj csökkentés alapja a KÁT termelő tényleges
termelésének napi menetrendtől és napon belüli menetrendtől való abszolút eltéréseinek különbsége, amennyiben
a napi menetrend abszolút eltérése nagyobb, mint a napon belüli menetrend abszolút eltérése,
b) az a) pont szerinti számítás során a (4) bekezdés szerinti menetrendhiánnyal érintett napon a napi menetrend
minden elszámolási mérési időegységre nulla értékű,
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c) az adott nap minden elszámolási mérési időegységére a szabályozási pótdíj csökkentés mértéke az alábbi két
érték hányadosa:
ca) a KÁT termelőre eső (4)–(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj napi összege, és
cb) a KÁT termelő tényleges termelésének napi menetrendtől vett, elszámolási mérési időegységenkénti abszolút
eltéréseinek napi összege,
d) adott elszámolási mérési időegységre a szabályozási pótdíj csökkentés összege az a) és c) pont eredményeinek
szorzata.
(7c) A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelő KÁT termelő által
a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő napi menetrend nyújtása
esetén, amennyiben a KÁT termelő által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített
villamosenergia-mennyiségtől +/–50%-nál kisebb mértékben tér el a napi menetrend szerinti villamosenergiamennyiség, akkor a Befogadó az 50%-os korlát és a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség
különbségének minden kWh-jára napelemes erőműegység esetén 3 Ft, egyéb esetben 1,5 Ft napi szabályozási
bónuszt köteles fizetni az adott napra a KÁT termelőnek.
(7d) A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelő KÁT termelő által
a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő napon belüli – kivéve a (4) bekezdés
szerinti menetrendhiánnyal érintett napokat – menetrend nyújtása esetén, ha az adott elszámolási mérési
időegységben a napi menetrend abszolút eltérése nagyobb, mint a napon belüli menetrend abszolút eltérése, akkor
a Befogadó köteles a KÁT termelőnek napon belüli szabályozási bónuszt nyújtani az alábbi feltételek szerint:
a) a napon belüli szabályozási bónusz mértéke napelemes erőműegység esetén 2 Ft/kWh, egyéb esetben 1 Ft/kWh,
b) a napon belüli szabályozási bónusz mennyiségi alapja az adott elszámolási mérési időegységre vonatkozó napi
és napon belüli menetrend abszolút eltérése, azzal, hogy ez az érték nem haladhatja meg a tényleges értékesítés és
a napi menetrend tényleges értékesítéstől vett abszolút eltérésének különbségét,
c) amennyiben az adott elszámolási mérési időegységben a napi menetrend tényleges értékesítéstől vett abszolút
eltérése a tényleges értékesítésnél nagyobb, úgy napon belüli szabályozási bónusz nem fizethető.
(7e) Az engedélyes KÁT termelő által a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő
napon belüli menetrend nyújtása esetén, amennyiben adott napon a (4)–(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj
napi összege nulla és adott elszámolási mérési időegységben a napi menetrend abszolút eltérése nagyobb, mint
a napon belüli menetrend abszolút eltérése, akkor a Befogadó az adott elszámolási mérési időegységben a napi
menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség és a napon belüli menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség
abszolút értékei különbségének minden kWh-jára 2 Ft napon belüli szabályozási bónuszt köteles fizetni az adott
napra a KÁT termelőnek.”
(4) Az R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás esetén
a Menetrend-csoport Képviselő köteles – az összevont menetrend alapján számított – e § szerinti szabályozási
pótdíjat megfizetni. A (7b) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj csökkentés, valamint a (7c)–(7e) bekezdés
szerinti szabályozási bónusz, az abban foglalt feltételek teljesülése esetén a Menetrend-csoport Képviselőt
illeti meg. A szabályozási pótdíj megfizetéséért a Menetrend-csoport Képviselő a megállapodásban részes KÁT
termelőkkel egyetemlegesen felel. Az (5)–(7) bekezdés és a METÁR rendelet értelmében eltérő szabályozásipótdíjfeltételek hatálya alá tartozó KÁT termelők összevont menetrendadása esetén a szabályozási pótdíjat a szigorúbb
rendelkezések szerint kell megállapítani. Ha valamely KÁT termelő erőműegysége vonatkozásában a menetrend
nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően vagy késedelmesen
adják meg, akkor az összevont menetrend a megállapodásban részes többi erőműegység menetrendjeinek összege
lesz, és a (4) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj nem kerül kirovásra. Ha a megállapodásban részes KÁT termelők
összes erőműegysége vonatkozásában a menetrend nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban
meghatározottaknak megfelelően vagy késedelmesen kerül megadásra, akkor a (4) bekezdés szerinti szabályozási
pótdíj az összevont menetrendre kerül kirovásra.”
(5) Az R. 7. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A KÁT termelő az adott időszakra mentesül az (5)–(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha hitelt érdemlő módon igazolja, hogy előre nem látható, rajta kívül álló okból következett be
a hálózathoz való hozzáférés korlátozása, az üzemzavar vagy a válsághelyzet az elosztó vagy az átviteli hálózaton.
(10) Az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogáz erőmű (kivéve a hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő
létesítményből származó gázból villamos energiát előállító erőmű) a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés
hatálybalépésétől a próbaüzeme alatt, de maximum 2 hónapig mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének
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kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkörtagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz, valamint korábban nem
volt mentesítve a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.
(11) A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt összeget a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének
meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni.”
8. §

(1) Az R. 9/A. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a termelő,)
„m) aki a 6. § (2b) bekezdés szerinti esetben az erőmű kivitelezésének megkezdését hitelt érdemlően nem tudja
igazolni.”
(2) Az R. 9/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) vagy d)–f ) és l)–m) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, rendelkezik
a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról.”

9. §		
Az R. 8. számú mellékletében az „az Értékesítő neve és címe” szövegrész helyébe az „a KÁT termelő neve és címe„
szöveg lép.
10. §		
Az R. 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
11. §

(1) Az R. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. a 3. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

12. §

(1) Hatályát veszti az R.
a)
3. § (9) bekezdése,
b)
9/A. § (1) bekezdés j) pontja.
(2) Hatályát veszti az R.
a)
3. § (12a) bekezdése,
b)
7. § (8a) bekezdése.

13. §		
Az R. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:
„11/C. § E rendeletnek a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia
működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a hatálybalépésekor
folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. Az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia
működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
Nem lép hatályba az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia
működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
(2) Az 5. § (5) bekezdése 2017. október 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 3. §, a 7. § (1) bekezdése, a 7. § (3) és (4) bekezdése, a 11. § és a 12. § (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép
hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
1. Az R. 4. számú melléklet I. pontja a következő 6. alponttal egészül ki:
„6. A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt.
A pénzügyi biztosítékot a Befogadó jogosult a KÁT termelő lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.”
2. Az R. 4. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. Különös szabályok
A villamos energia Befogadója és a KÁT termelő között érvényesülő árak alkalmazási feltételei
1. A KÁT termelő havonta egy számlát (havi számla) állít ki a Befogadó részére. A KÁT termelő a 9. § (1) bekezdése
szerinti esetben módosító számlát állít ki a Befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon
belül.
2. A havi számla a 3. § (10) és (12) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött
elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának összegét tartalmazza.
3. A havi számlát a KÁT termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától nyújthatja be a Befogadó
részére.
4. A KÁT termelő a havi számlát telephelyenként, telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül
termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani.
5. Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelőnek az árváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva kell
a számlát kiállítania.
6. A Befogadó a KÁT termelő részére havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától egy számviteli
bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról.
7. Ha a 6. pont szerinti számviteli bizonylat vonatkozásában a KÁT termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket
nem fizeti meg, akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és az I. Általános szabályok 4. pontja szerinti
– a számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott –
késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az 1. pont szerinti számla értékébe beszámítja.”

2. melléklet a 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
1. Az R. 4. számú melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A fizetések a Befogadó és a KÁT termelő viszonylatában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban
végzett mérések alapján, a 3. § (10) bekezdése szerinti villamos energia vonatkozásában az adott elszámolási
pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a 9. § (1) bekezdésén alapuló
módosító számla és a 7. § (4)–(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat, valamint a 7. §
(7d)–(7e) bekezdés szerinti szabályozási bónusz vonatkozásában számla alapján történnek.”
2. Az R. 4. számú melléklet I. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben, a Menetrend-csoport Képviselő az összevont
menetrendadásra vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi
biztosítékot a Befogadó jogosult a KÁT termelő vagy a Menetrend-csoport Képviselő lejárt fizetési kötelezettsége
kielégítése céljából lehívni.”
3. Az R. 4. számú melléklet II. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Befogadó a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő részére havonta
a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról.”
4. Az R. 4. számú melléklet II. pontja a következő 8–10. alpontokkal egészül ki:
„8. A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő a Befogadó részére havonta
a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától egy számlát állít ki a szabályozási bónuszról. A Menetrendcsoport Képviselő által kiállított számlának a közvetített szolgáltatások kapcsán tartalmaznia kell a közvetítés tényét.
9. Amennyiben a kiegyenlítő energia alapegységár 14. melléklet 1. pontban meghatározott korrekciója
a szabályozási pótdíj vagy a szabályozási pótdíj csökkentés összegét módosítja, úgy a számviteli bizonylatot
benyújtó fél köteles a korrekciónak megfelelően módosító számviteli bizonylatot benyújtani.
10. A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő a tény mérési adatok
villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén köteles a módosított adatoknak
megfelelően az 1. és 8. pont szerinti számla és a 6. pont szerinti számviteli bizonylat tekintetében a Befogadóval
elszámolni.”
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3. melléklet a 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
„14. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A szabályozási pótdíj mértékének megállapítására vonatkozó szabályok
1. A szabályozási pótdíj mértéke, egy adott elszámolási mérési időegységre
a)
felszabályozás esetén, mikor a KÁT termelő tény termelése nem éri el a napi menetrendet:
(KEfel – P) * T,
b)
leszabályozás esetén, mikor a KÁT termelő tény termelése meghaladja a napi menetrendet:
(KEle + P) * T,
ahol:
KEfel – az adott elszámolási mérési időegységben a villamosenergia-rendszerállapot szerinti felirányú kiegyenlítő
energia – kereskedelmi szabályzat szerinti előzetes és korrigált – alapegységár,
KEle – az adott elszámolási mérési időegységben a villamosenergia-rendszerállapot szerinti leirányú kiegyenlítő
energia – kereskedelmi szabályzat szerinti előzetes és korrigált – alapegységár,
P–
az adott elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás
ár a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon,
T–
tervezési pontossági együttható, melynek értéke szélerőmű esetében 7%, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű vízerőmű esetében 15%, 5 MW névleges teljesítőképességet elérő vízerőmű
esetén 30%, egyéb esetben 35%, továbbá a (4) bekezdés szerinti menetrendhiány esetén 100%.
2. Naperőmű esetén a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapig
a (7a) bekezdés szerinti tervezési pontossági együttható értéke 7%, azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási
kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is
folyamatosan eleget tesz, valamint ezen erőműegység korábban nem részesült ebben a kedvezményben.”

A Kormány 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelete
a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat
miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának
rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
1. §		
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő
5. §-sal egészül ki:
„5. § (1) A Kkt. 21. § (1) bekezdés d) és i) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemben tartója a 4. mellékletben
meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetén.
(2) A jármű üzemben tartójával szemben az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon járművel elkövetett, a Nemzeti
Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett ellenőrzés alapján az első szabályszegéstől számított nyolc órás
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időszakon belül megállapított szabályszegések miatt összesen egy alkalommal, a nyolc órás időszakon belül
a legmagasabb bírságösszeggel sújtható szabályszegés miatt szabható ki.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott nyolc órás időszak az első észlelt szabályszegéstől számított nyolc óra elteltét
követő első szabályszegés megállapításának időpontjában indul újra.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a Kkt. 20. §
(11) bekezdés a) pont aa) alpontjában és b) pont ba) alpontjában meghatározott ellenőrzésre jogosult hatóság
a jogsértés észlelését követően a járművet a Kkt. 20. § (1) bekezdésben meghatározott bármely okból helyszíni
ellenőrzés alá vonja. Ezen helyszíni ellenőrzést követően elkövetett jogsértés esetén a közigazgatási bírság újra
kiszabható.
(5) Járműszerelvény esetén az ahhoz tartozó járművekre vonatkozóan külön bírság nem szabható ki.
(6) Ha több tengely vagy tengelycsoport túlterhelt, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe
venni. Ha egyszerre áll fenn a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése és a tengely- vagy tengelycsoporttúlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak.”
2. §

(1) Az R1. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 9. mellékletben meghatározott
jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória, és az autópályák, autóutak és főutak használatáért
fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: ED törvény) 2. §
17. pontjában meghatározott útdíjjal kapcsolatos elektronikus rendszer (a továbbiakban: UD rendszer) észlelése
által a 9. mellékletben meghatározott időszakban megállapított jogosulatlan úthasználat alapján meghatározott
összegű közigazgatási bírságot köteles fizetni. Több időszakot érintő megállapítás (észlelés) esetén a magasabb
bírságösszeget kell megfizetni.”
(2) Az R1. 8/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem szabható ki újabb közigazgatási bírság, ha a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben
jogosulatlan úthasználat megállapítása miatt közigazgatási eljárás indult, az eljárás alapjául szolgáló jogosulatlan
úthasználat észlelését követő két órán belül.”

3. §		
Az R1. 8/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/B. § (1) Ha a Kkt. 21. §-ában meghatározott közigazgatási bírságot a járművezetővel szemben szabják ki, és ahhoz
a külön jogszabály előéleti pontot rendel, arról az ügyfelet a határozatban tájékoztatni kell.
(2) Ha a megengedett legnagyobb sebességre, a vasúti átjárón való áthaladásra, a járműforgalom irányítására
szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a megengedett legnagyobb össztömeget vagy tengelyterhelést meghaladó
járművek közúti közlekedésére, az autópálya leállósávjának igénybevételére, a behajtási tilalomra, a korlátozott
övezetre (zóna) és a kötelező haladási irányra, az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal
arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértője a helyszíni ellenőrzés során vagy az eljárás során a (3) bekezdés
szerint vagy egyéb módon ismertté vált, akkor az 1–6. és 9. mellékletben meghatározott, a Kkt. 21. § (2) bekezdése
szerinti bírság nem szabható ki.
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott szabályszegések elkövetése miatt a Kkt. 21. § (2) bekezdése szerinti
közigazgatási hatósági eljárás indult, és
a) a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése szerinti, a Kkt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adatok alapján, vagy
b) az üzemben tartónak a hatóság előtt vagy a hatóság felé tett nyilatkozata alapján
megállapítható, hogy a járművezető személye maga a használatba vevő, illetve az üzemben tartó, a 9. §
(2) bekezdés a) pontjában megjelölt hatóság, – ha az eljárás a Kkt. 21. § (1) bekezdés d) vagy i) pontja miatt indult,
a közlekedési hatóság – a szabályszegés elkövetése miatt a járművezetővel szemben a közúti árufuvarozáshoz,
személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló kormányrendeletben
meghatározott bírságot szabja ki.
(4) A Kkt. 21. § (1) bekezdésében – a Kkt. 21. § (1) bekezdés d), h) és i) pontja kivételével – meghatározott,
a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló miniszteri
rendelet szerinti technikai eszközzel rögzített szabályszegés miatti közigazgatási hatóság eljárást az ismertté vált
járművezetővel szemben csak akkor lehet megindítani vagy lefolytatni, ha ugyanazon jogsértés miatt vele szemben
a Kkt. 20. §-a alapján közigazgatási bírságot nem szabtak ki.
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(5) A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott szabályszegés esetében az ED törvényben meghatározott
UD rendszer üzemeltetője által a bírság kiszabására jogosult hatóságnak átadott adatok alapján közigazgatási
hatóság eljárást az ismertté vált járművezetővel szemben csak akkor lehet megindítani vagy lefolytatni, ha
ugyanazon jogsértés miatt vele szemben a Kkt. 20. §-a alapján közigazgatási bírságot nem szabtak ki.
(6) A Kkt. 21. § (1) bekezdés d) vagy i) pontjában meghatározott szabályszegés esetében az ED törvényben
meghatározott UD rendszer üzemeltetője által a bírság kiszabására jogosult hatóságnak átadott adatok alapján
közigazgatási hatóság eljárást a jogsértés ismertté vált elkövetőjével szemben csak akkor lehet megindítani vagy
lefolytatni, ha ugyanazon jogsértés miatt vele szemben a Kkt. 20. §-a alapján közigazgatási bírságot nem szabtak ki.
Jelen bekezdés értelmében ugyanazon jogsértés alatt ugyanazt az észlelést kell érteni.”
4. §

(1) Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a Kkt. 21. § (1) bekezdés a)–c) pontja és e)–h) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos eljárás
lefolytatására az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: Rendőrség), a Kkt.
21. § (1) bekezdés d) és i) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a közlekedési hatóságot jelöli
ki.”
(2) Az R1. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bírságolással kapcsolatos eljárás során az ügyfél részére az eljárás irataiba való betekintés lehetőségét
az 5. §-ban meghatározott bírságolási eljárás során az eljáró közlekedési hatóság, míg a 2–4. § és 6–8/A.§-ban
meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek
hiányában szálláshelye, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes rendőrkapitányság biztosítja.
Az iratbetekintés keretében az ügyfél a jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételeket
elektronikusan, azonosítást követően is megtekintheti.”

5. §		
Az R1. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Az 5. § alapján kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított
30 napon belül a 10032000-01040463-00000000 számú közlekedési hatóság központosított bevételek számla
Magyar Államkincstári számlaszámára kell megfizetni.”
6. §		
Az R1. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
(1) A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat
miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: módr1.) által megállapított 9. § (1) bekezdésben meghatározott hatóság a módr1.
hatálybalépésének napját követő naptól 2017. december 31. napjáig elkövetett, a Kkt. 21. § (1) bekezdés d) és
i) pontjában meghatározott jogsértés megállapítása esetén bírság kiszabása helyett figyelmezteti a gépjármű
üzemben tartóját és egyúttal tájékoztatja a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést
és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló miniszteri rendeletben foglaltakról.
(2) A meghatározott tengelyterhelést és tengelycsoport-terhelést meghaladó – nem közszolgáltatási tevékenységet
folytató – autóbusz esetén az ellenőrző hatóság a 2017. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén
bírság kiszabása helyett figyelmezteti az autóbusz vezetőjét vagy üzemben tartóját, és egyúttal tájékoztatja
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről szóló miniszteri rendeletben foglaltakról.
7. §

(1) Az R1. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(2) Az R1. 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. §		
Az R1.
a)
10. § (1) bekezdésében a „2–8/A. § alapján” szövegrész helyébe a „2–4. §, valamint a 6–8/A. § alapján” szöveg,
b)
10/A. §-ában, 12. § (1) bekezdésében a „2–8. §-ban” szövegrész helyébe a „2–4. §-ban, valamint a 6–8. §-ban”
szöveg
lép.
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2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h), n) és o) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a 2. § a)–b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban meghatározott,
b) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló
jogszabályban, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokra vonatkozó,
c) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM
rendeletben meghatározott,
d) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös
elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII.
törvényben meghatározott,
az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó,
e) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott, valamint
f ) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletben szabályozott
rendelkezést megsérti.
(2) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 8. melléklet 2–3. sorában foglaltak értelmében
a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege a vontatójármű forgalmi engedélyében meghatározott
együttes tömeg és a vontatási adatainál feltüntetett, az ellenőrzés időpontjában vontatott pótkocsira
vonatkoztatható vontatási tömeg adatainak összege, kivéve, ha a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovata
tartalmaz a járműszerelvény tömegére vonatkozó adatot.
(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha több tengely vagy tengelycsoport túlterhelt,
a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.
(4) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn az (1) bekezdés b) és f ) pontjában
hivatkozott jogszabályok szerinti megengedett legnagyobb össztömeg túllépése, a jogsértésekre vonatkozó
bírságtételek közül a magasabbat kell figyelembe venni.
(5) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn a megengedett legnagyobb
össztömeg túllépése és a tengely- vagy tengelycsoport-túlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek
összeadódnak.
(6) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság,
szélesség túllépése együttesen van jelen, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.”
10. §		
Az R2. 12/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/B. § (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória, és az UD rendszer észlelése
által a 11/H. mellékletben meghatározott időszakban megállapított jogosulatlan úthasználat száma, illetve
időbelisége alapján meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért
fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint
szabályszegést követ el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás
megindítását megelőző két órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási
hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján
tartozik felelősséggel.”
11. §		
Az R2. 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben az ellenőrző hatóság)
„e) a 8. melléklet 2–8., 10. és 19. pontjában,”
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(meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter
nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget
kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság
összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.)
12. §

(1) Az R2. 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) Az R2. 11/H. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 118/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény (a továbbiakban: Útdíj tv.), az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló
36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet), valamint a meghatározott össztömeget,
tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló NFM rendelet (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) alapján mentességre jogosultak (a továbbiakban: mentességre jogosult) az útdíjköteles elemi útszakaszok,
úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás
hiányában a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó
járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásába (a továbbiakban: mentességi nyilvántartás) felvenni kért
járműveinek Kknyt. 9/C. § (1) bekezdésben meghatározott adatait, továbbá az ezzel kapcsolatos változásokat
kérelemre a közlekedési igazgatási hatóság vagy a Nyilvántartó (a továbbiakban együtt: hatóság) jegyzi be
a mentességi nyilvántartásba.”
(2) Az R3. 118/A. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hatóság a miniszteri rendelet 14. § (1) bekezdés a)–b), i) és j) pontjában meghatározott járművek
mentességet megalapozó jellegét a járműnyilvántartás vagy a jármű műszaki adatlapjának adatai, a miniszteri
rendelet 14. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott járművekre vonatkozó üzemben tartói adatokat
a járműnyilvántartás adatai alapján ellenőrzi.
(2b) A mentességre jogosult a miniszteri rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott jármű
mentességet megalapozó jellegét a járműre a közlekedési hatóság által a díj ellenében végzett közúti
árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és
a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló kormányrendelet alapján kiadott, belföldi menetrend szerinti
személyszállítási tevékenységre jogosító engedélykivonattal igazolja.”
(3) Az R3. 118/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A technikai feltételek fennállása esetén az Útdíj tv. 9. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a GKM rendelet 2. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességre jogosult, továbbá a miniszteri rendelet 14. § (1) bekezdés
c)–e) pontjában meghatározott járművek esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közvetlen
hozzáféréssel a Nyilvántartó által biztosított felhasználói felületen keresztül jegyezheti be az (1) bekezdésben
meghatározott adatokat és azok változását.”

4. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
14. §

(1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
[A Kormány a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben közlekedési hatóságként (a továbbiakban: közúti
gépjármű-közlekedési hatóság)]
„a) a (2) bekezdés szerinti ügyekben a minisztert,
b) a (2a) bekezdésben foglalt ügyekben a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt,”
(jelöli ki.)
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(2) Az R4. 4. § (2) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként – a 16. pontban foglalt ügyek kivételével – a miniszter jár el:)
„11. Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
valamint a járművezetői kártyák elektronikus nyilvántartásának összekapcsolásához szükséges közös eljárásokról és
előírásokról szóló, 2016. január 21-i (EU) 2016/68 bizottsági végrehajtási rendeletben a tagállam hatósága számára
meghatározott feladatok tekintetében
a) a menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek szaktanfolyami képzésének és
továbbképzésének engedélyezésével, valamint vizsgáztatásával,
b) a menetíró készülékkel foglalkozó fórum munkájában hazánkat képviselő személy kijelölésével,
c) a menetíró vezérképviseletek elismerésével,
d) a tachográf beépítését, javítását, vizsgálatát és illesztését végző szervezetekre és járműgyártókra vonatkozó
nyilvántartással és adatkezeléssel,
e) a menetíró készülék (tachográf ), a tachográfkártyák és az adatrögzítő lap jóváhagyásával,
f ) a tachográfkártya kibocsátásával, gyártásával, visszavonásával, nyilvántartásával, adatkezelésével és nemzetközi
adatcseréjével,
g) a tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek engedélyezésével, nyilvántartásával és
adatkezelésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása;”
(során.)
(3) Az R4. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el:
a) a járműelőéleti nyilvántartás vezetése;
b) a Kkt. 21 § (1) bekezdés d) és i) pontja szerinti ellenőrzés és bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatása;
c) a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer működtetése és fejlesztése;
d) a közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzése és
e) a kockázatértékelő rendszer működtetése
során.”
(4) Az R4. 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A Kkt. 21/K. §-a szerinti Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer által támogatott közúti ellenőrzés során
a (4) bekezdésben kijelölt, a helyszíni intézkedés helye szerint illetékes közúti gépjármű-közlekedési hatóság a Kkt.
20. § (1) bekezdése és 33/A. § (1) bekezdése által a hatáskörébe utalt ellenőrzésre, és az ellenőrzés eredményeként
a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására a jogsértés elkövetésének helyére tekintet
nélkül jogosult.”
(5) Az R4. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 4. § (2a) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feladattal összefüggésben a másodfokú hatósági jogkört
– ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a miniszter gyakorolja.”
15. §		
Az R4. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet
a) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
b) a járművezetői kártyák elektronikus nyilvántartásának összekapcsolásához szükséges közös eljárásokról és
előírásokról szóló, 2016. január 21-i (EU) 2016/68 bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
16. §		
Hatályát veszti az R4.
a)
4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „– a 16. pontban foglalt ügyek kivételével –” szövegrész,
b)
4. § (2) bekezdés 16. pontja.
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5. Záró rendelkezések
17. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
Az 1. §, a 3–6. §, a 7. § (1) bekezdése, a 13. § és az 1. melléklet 2017. szeptember 19-én lép hatályba.
A 2. §, a 7. § (2) bekezdése, a 10. §, a 12. § (2) bekezdése és a 4. melléklet a kihirdetést követő 90. napon lép hatályba.
A 14. § (2) és (5) bekezdés 2018. március 2-án lép hatályba.

18. §		
Ez a rendelet a járművezetői kártyák elektronikus nyilvántartásának összekapcsolásához szükséges közös
eljárásokról és előírásokról szóló, 2016. január 21-i (EU) 2016/68 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

A

1.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

2.

3.

4.

A jármű vagy járműszerelvény közútkezelői
hozzájárulás nélküli vagy a közútkezelő
hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő
közlekedése, amennyiben a megengedett
legnagyobb össztömeg túllépése fennáll.

A megengedett legnagyobb tengely- vagy
tengelycsoport-terhelést meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút
kezelőjének hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérően közlekedő jármű esetében.

B
Bírság összege
forintban

… < 5%

50 000

5% ≤ … < 10%

100 000

10% ≤ … < 20%

200 000

20% ≤ …< 30%
30% ≤ …

350 000
500 000

… < 5%

50 000

5% ≤ … < 10%

100 000

10% ≤ … < 20%

200 000

20% ≤ …< 30%
30% ≤ …
A tengelysúlymérő rendszer keretében végzett mérés eredménye
befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén.

350 000
500 000
100 000

C

D
A bírságolással érintett

Jogszabályi hivatkozás

cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé tehető

a meghatározott össztömeget,
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és
méretet meghaladó járművek közlekedéséről
szóló miniszteri rendelet

a meghatározott össztömeget,
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és
méretet meghaladó járművek közlekedéséről
szóló miniszteri rendelet
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
21/K. § (1a) bekezdés

üzemben tartó

üzemben tartó

üzemben tartó
”
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2. melléklet a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Járműkategória

ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és
240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan
Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése
úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között
esetén (bírság mértéke forintban)
az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen
további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc
és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt
jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke
forintban)

J2

30 000

90 000

140 000

J3

35 000

100 000

150 000

J4

40 000

110 000

165 000

Járműkategória

ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és
240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan
Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése
úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között
esetén (bírság mértéke forintban)
az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen
további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc
és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt
jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke
forintban)

J2

24 000

72 000

110 000

J3

28 000

80 000

120 000

J4

36 000

88 000

135 000

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc
és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt
jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke
forintban)

J2

30 000

90 000

140 000

J3

35 000

100 000

150 000

J4

40 000

110 000

165 000
”
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Járműkategória

ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és
240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan
Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése
úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között
esetén (bírság mértéke forintban)
az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen
további észlelés (bírság mértéke forintban)

18307
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3. melléklet a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

A

B

C

D

Bírság

érintett cselekmény,

A súlyosság foka N3 és N2
járműkategóriák esetében
1.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

(RSJ= rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon súlyos
jogsértés, SJ= súlyos

A bírságolással
összege

mulasztás

forintban

elkövetéséért
felelőssé tehető

jogsértés)

… < 5%

2.

Jármű vagy járműszerelvény
közútkezelői hozzájárulás
nélküli, vagy a közútkezelő
hozzájárulásában szereplő értéktől
eltérő közlekedése, amennyiben
a 9. § (1) bekezdés b) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
megengedett legnagyobb
össztömeg túllépése fennáll

50 000

5% ≤ … < 10%

SJ

100 000

10% ≤ … < 20%

N3 vagy ilyen járműből
is álló járműszerelvény
esetén NSJ,
N2 vagy ilyen járműből
is álló járműszerelvény
esetében 15% alatt SJ,
15%-tól NSJ

200 000

20% ≤ …< 30%
30% ≤ …

N3, vagy ilyen járműből
is álló járműszerelvény
esetén RSJ,
N2, vagy ilyen járműből
is álló járműszerelvény
esetében 25% alatt
NSJ,
25%-tól RSJ

… < 5%

3.

A 9. § (1) bekezdés f ) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint a
hatósági engedélyben feltüntetett
megengedett legnagyobb
össztömeg túllépése jármű vagy
járműszerelvény – kivéve az M1 és
N1 kategóriájú járművet, vagy M1 és
N1 kategóriájú járművet tartalmazó
járműszerelvényt – esetében

350 000
500 000

50 000

5% ≤ … < 10%

SJ

100 000

10% ≤ … < 20%

N3, vagy ilyen járműből
is álló járműszerelvény
esetén NSJ,
N2, vagy ilyen járműből
is álló járműszerelvény
esetében 15% alatt SJ,
15%-tól NSJ

200 000

20 ≤ …< 30%
30% ≤ …

feladó
felrakó
szállító
járművezető

N3, vagy ilyen járműből
is álló járműszerelvény
esetén NSJ,
N2, vagy ilyen járműből
is álló járműszerelvény
esetében 25% alatt
NSJ,
25%-tól RSJ

feladó
felrakó
szállító
járművezető

350 000
500 000
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A 9. § (1) bekezdés b) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
megengedett legnagyobb tengelyvagy tengelycsoport-terhelést
meghaladó, a közút kezelőjének
hozzájárulása nélkül vagy a közút
kezelőjének hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérően közlekedő
jármű esetében

A megengedett legnagyobb
hosszúságot és magasságot
meghaladó, a közút kezelőjének
hozzájárulása nélkül vagy a közút
kezelőjének hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérően közlekedő
jármű

… < 5%

50 000

5% ≤ … < 10%

100 000

10% ≤ … < 20%

200 000

20% ≤ …< 30%

350 000

30% ≤ …

500 000

… < 2%

10 000

2% ≤ … < 5%

a hosszúság
vonatkozásában: SJ

30 000

5% ≤ … < 10%

a hosszúság
vonatkozásában: SJ

50 000

10% ≤ … < 20%

a hosszúság
vonatkozásában: SJ

80 000

20% ≤ …< 30%
30% ≤ …

6.

7.

A megengedett legnagyobb
szélességet meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása nélkül
közlekedő jármű

A megengedett legnagyobb
szélességet meghaladó, a közút
hozzájárulásában szereplő értéktől
eltérően közlekedő jármű

a hosszúság
vonatkozásában: NSJ

2,6 m … < 2,65 m

feladó
felrakó
szállító
járművezető

szállító
járművezető

200 000
350 000
30 000

2,65 m ≤ … < 2,85 m

SJ

50 000

2,85 m ≤ … < 3,10 m

SJ

80 000

3,10 m ≤ …< 3,60 m

200 000

szállító
járművezető

NSJ
3,60 m ≤ …

350 000

… < 5%

30 000

5% ≤ … < 10%

50 000

10% ≤ … < 20%

80 000

20% ≤ …< 30%

200 000

30% ≤ …

350 000

8.

Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport-túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel
a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő
közlekedés

szállító
járművezető

100 000

szállító
járművezető

9.

Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, illetve nyilatkozat
hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat

300 000

feladó
felrakó
szállító
járművezető

10.

Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége

30 000

szállító
járművezető
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11.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó,
a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt kísérési feltételektől (nem megfelelő
számú, és/vagy minősített kíséret elmulasztása) eltérően közlekedő jármű

400 000

járművezető,
üzemben tartó

12.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó,
a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt a járműre kötelezően elhelyezendő
forgalombiztonsági feltételeket szolgáló jelzésekre vonatkozó feltételektől eltérően
közlekedő jármű

300 000

járművezető
üzemben tartó

13.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó,
a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt egyéb közlekedési feltételektől
(pl. napszakkorlátozás, forgalomszabályozási előírások) eltérően közlekedő jármű

200 000

járművezető
üzemben tartó

14.

A megengedett legnagyobb méretet
meghaladó, a közút kezelőjének
hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének
hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően
közlekedő, mezőgazdasági rendeltetésű önjáró
vagy vontatott munkagép

… < 5%

10 000

5% ≤ … < 10%

20 000

10% ≤ … < 20%

40 000

20% ≤ … < 30%

100 000

30% ≤ …

200 000

járművezető
gépkezelő

Sebességkorlátozó készülékek
15.

Nincs felszerelve sebességkorlátozó készülék

RSJ

800 000

üzemben tartó

16.

A sebességkorlátozó készülék nem elégíti ki a vonatkozó műszaki
követelményeket

NSJ

400 000

üzemben tartó

17.

A sebességkorlátozó készüléket nem engedéllyel rendelkező
műhely szerelte fel

SJ

200 000

üzemben tartó

18.

Olyan, csalásra alkalmas berendezés használata, amely képes a
sebességkorlátozó készülék adatainak meghamisítására, vagy
csalásra alkalmas sebességkorlátozó készülék használata

RSJ

800 000

járművezető
üzemben tartó

19.

A személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjárműnek
az uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás
nélküli vezetése

RSJ

800 000

üzemben tartó

20.

A személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjármű
biztonságilag és műszakilag megfelelő állapotban tartásának
elmulasztása, aminek következtében a fékrendszer, a
kormányrudazat, a kerekek/gumiabroncsok, a felfüggesztés vagy
az alváz, illetve egyéb berendezések igen súlyos hiányosságokat
mutatnak; mindez olyan arányú közvetlen veszélyt jelent a közúti
közlekedés biztonságára, hogy az a jármű továbbhaladásának
megtiltására vonatkozó döntést eredményez

RSJ

600 000

üzemben tartó

Műszaki alkalmasság

Egyéb jogsértések
21.

A visszatartás szabályainak megszegése

500 000

járművezető

22.

A tengelysúlymérő rendszer keretében végzett mérés eredménye
befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése
esetén

100 000

járművezető
”
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4. melléklet a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez
„11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban
észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között
az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság
mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését
követő 241. perc és 480. perc közötti
időszakban ismételten észlelt
jogosulatlan úthasználat esetén (bírság
mértéke forintban)

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri
észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)

J2

30 000

90 000

140 000

J3

35 000

100 000

150 000

J4

40 000

110 000

165 000

ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri
észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban
észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között
az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság
mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését
követő 241. perc és 480. perc közötti
időszakban ismételten észlelt
jogosulatlan úthasználat esetén (bírság
mértéke forintban)

J2

24 000

72 000

110 000

J3

28 000

80 000

120 000

J4

36 000

88 000

135 000

ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén
Jogosulatlan úthasználat észlelését
követő 241. perc és 480. perc közötti
időszakban ismételten észlelt
jogosulatlan úthasználat esetén (bírság
mértéke forintban)

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri
észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)

J2

30 000

90 000

140 000

J3

35 000

100 000

150 000

J4

40 000

110 000

165 000
”
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Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban
észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között
az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság
mértéke forintban)
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 41/2017. (VIII. 14.) FM rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet és a magyar
ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet
módosításáról
Az 1. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. és a 3. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 3., 17. és 19. alpontjában
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. §		
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 12. melléklet A Rész
I. fejezetének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Ez az előírás a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 7.1. pontja szerinti
húskészítményekre és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1.15. pontja szerinti
előkészített húsokra vonatkozik.”
2. §		
Hatályát veszti a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016.
(IX. 16.) FM rendelet [a továbbiakban: 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet] 6. § (2) bekezdése.
3. §		
A 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A magyar ebfajták törzskönyvezendő egyedeinek származását DNS alapú származásellenőrzéssel kell igazolni,
amelynek elvégzését a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezet tenyésztési programjával összhangban
koordinálja.”
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelete
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 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 forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 107. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
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„(5) A városi forgalomban közösségi közlekedésben használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 I. osztályú)
autóbuszt – a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett – el kell látni az autóbusz motorterében
keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező
önműködő, tűzoltótechnikai termékkel.”
2. §		
Az MR. a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
119/A. § A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelettel (a továbbiakban:
NFM rendelet) megállapított 107. § (5) bekezdését az NFM rendelet hatálybalépését követően első alkalommal
forgalomba helyezett új autóbuszok esetében kell alkalmazni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1510/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenységéről
A Kormány
1. egyetért a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kárpátok-Alpok Zrt.)
találmányokat értékesítő tevékenységéhez és az „Ablak Magyarországra” program előkészítéséhez és
megvalósításához szükséges intézkedésekkel;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kárpátok-Alpok Zrt.-vel együttműködve gondoskodjon
a Kárpátok-Alpok Zrt. „Ablak Magyarországra 2020-ig program” komplex stratégiájáról szóló kormányelőterjesztés előkészítéséről, amely kiterjed a találmányok piacra jutásában érintett intézmények rendszerének,
együttműködésének, szinergiájának vizsgálatára is;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. október 31.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt feladatok ellátása érdekében a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon 400,0 millió forint forrás
biztosításáról tőkeemelés keretében a Kárpátok-Alpok Zrt. részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
200,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv.
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését
eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés,
pótbefizetés jogcím javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 15.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

/2017. (…) Korm. határozathoz
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1. melléklet az 1510/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

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

Fejezet
szám

297102

XI.

XLIII.

Cím
szám

32

2

Alcím
szám

Jogcím
csoport
szám

Jogcím
szám

1

2

296335

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

1

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

millió forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

K5

Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

K6

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

A módosítás
következő

A módosítást elrendelő

-200,0

200,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

millió forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet

Cím

szám

szám

Fejezet

Cím

szám

szám

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Alcím

Jogcím

szám

csoport
szám

Alcím

Jogcím

szám

Jogcím
szám

Jogcím
szám

csoport
szám

1
1
1
2

Kiemelt
előir.
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Fejezet

példány
példány
példány
példány

név

Cím
név

Cím
név

Alcím

Jogcím

név

csoport név

Alcím

Jogcím

név

csoport név

Jogcím
név

Jogcím
név

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

Összesen:
200,0

Módosítás
(+/-)

évre áthúzódó hatása

jogszabály/ határozat száma

Módosítás

A módosítás
következő

A módosítást elrendelő

(+/-)

évre áthúzódó hatása

I. né.

II. né.

millió forintban
jogszabály/ határozat száma

III. né.

IV. né.
200,0

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1511/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
az állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon igényeinek kormányzati célú hírközlési szolgáltató
érdekkörében történő kiszolgálásáról
A Kormány
1. a)

egyetért azzal, hogy a központi államigazgatási szervek és területi szerveik, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, az állami fenntartásban, illetve tulajdonban álló egészségügyi intézmények, a Kormány irányítása
vagy felügyelete alá tartozó közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezetek
vagy személyek, valamint a rendvédelmi szervek (a továbbiakban együtt: szervek) számára – ide nem értve
az általuk működtetett hálózatokhoz kapcsolódó infokommunikációs környezet vonatkozásában az elkülönült
hírközlési tevékenység végzésére jogosult szervezeteket – nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást
a jövőben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ) nyújtson;
b)
az a) alponttal összhangban javasolja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, az Országos Bírósági Hivatal
és a bíróságok vezetőinek, hogy e szervek részére nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást a NISZ
nyújtson;
2. az 1. pont megvalósítása érdekében felhívja a belügyminisztert, hogy
a)
tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy történjen meg a jelenleg a NISZ-hez már
egyirányú szolgáltatással csatlakozó szervek kétirányúsítása a meglévő egyirányú intézményi kapcsolatok
kapacitásbővítésével úgy, hogy a jelenlegi alközponti hálózati infrastruktúra nem vagy csak csekély
mértékben változzon;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. május 31.
b)
az a) alpontban foglaltak megvalósításához szükséges jogszabály-módosításokról készítsen előterjesztést, és
azt nyújtsa be a Kormány részére;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
c)
az a) alpontban foglaltak megvalósítását a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzeti fejlesztési
miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával létrehozott munkacsoporton keresztül koordinálja;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a)
gondoskodjon a 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés megvalósításához a 2017. évben szükséges, legfeljebb
307 millió forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
b)
a 2019-es költségvetés tervezése során figyelemmel legyen a 2. pont a) alpontja szerint megvalósított
kétirányúsításból származó megtakarításokra;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. május 31.
4. a)
felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter
és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a 2. pont
a) alpontja szerinti szervek körébe nem tartozó, legalább egyirányú csatlakozással nem rendelkező szervek
esetében készítsen előterjesztést az ezen szervek részére a NISZ által nyújtható nem nyilvános, helyhez kötött
telefonszolgáltatás kialakításának feltételeiről, üteméről, várható költségeiről, és terjessze azt a Kormány elé;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. november 30.
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b)

felhívja a minisztereket, hogy a feladatkörüket érintően az a) alpontban foglalt előterjesztés előkészítése
érdekében működjenek együtt a belügyminiszterrel és a NISZ-szel, és az a) alpontban foglaltak
megvalósításához szükséges, a belügyminiszter által meghatározott adatokat a belügyminiszter részére
küldjék meg;
Felelős:
valamennyi miniszter
Határidő:
folyamatos, az adatok megküldése tekintetében 2017. október 1.
5. felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és
a nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítsen előterjesztést az 1. pontban megjelölt szervek részére
a NISZ által nyújtható, önálló hálózattal rendelkező, kormányzati célú (nem nyilvános) mobil telefonszolgáltatás
létrehozásáról, annak előnyeiről, hátrányairól, lehetséges kockázatairól és költségvetési hatásairól.
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. november 30.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1512/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
az Európai Uniós támogatások szerepéről történő tájékoztatással kapcsolatos közbeszerzési eljárással
kapcsolatos intézkedésről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy a Miniszterelnökség az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásának
kommunikációjával kapcsolatos szerződést, a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként megkösse
azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege a 2017–2020 időszakban nem haladhatja meg a 8 263 840 000 forintot.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről
A Kormány
1. egyetért az emberi erőforrások minisztere szakmai programja alapján az Iparművészeti Múzeum Üllői úti főépülete
teljes körű műemléki rekonstrukciójának – a Kinizsi utcai szárny rekonstrukcióját, valamint a Hőgyes Endre utcáról
nyíló új szárny megépítését is magába foglaló, – eredeti lechneri tervekkel összhangban történő megvalósításával
(a továbbiakban: Beruházás) és múzeumszakmai fejlesztésével 2017–2021 között;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság útján – az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben – gondoskodjon a Beruházás
megvalósításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. július 30.
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3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében gondoskodjon
az Iparművészeti Múzeum útján az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pontban
foglalt múzeumszakmai fejlesztés és – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – a 3. pont szerint elkészített
építészeti-műszaki dokumentáción alapuló Beruházás bemutatásáról, beleértve azok felülvizsgált forrásigényét és
megvalósításának ütemezését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. január 31.
5. egyetért azzal, hogy a Beruházásra és múzeumszakmai fejlesztésre előzetesen jóváhagyott 25 000,0 millió forint
összegű forrásbiztosítás kerüljön felülvizsgálatra a 4. pont szerinti előterjesztés alapján azzal, hogy a 2017. évi
feladatok megvalósítására a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében rendelkezésre álló kiadási előirányzatból legfeljebb
6841,0 millió forint használható fel;
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterével együttműködve – készítsen
jelentést a Beruházás előrehaladásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
első alkalommal 2018. szeptember 30-ig,
ezt követően minden évben március 15-ig
7. visszavonja az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről (2016–2019) szóló
1351/2016. (VII. 6.) Korm. határozatot.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1514/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
az egyes határon túli protestáns egyházközségek fejlesztéseivel összefüggő feladatokról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerinti erdélyi protestáns egyházközségek fejlesztési terveivel, ezért az 1. mellékletben
meghatározott célokra a mellékletben nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben
támogatást nyújt;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – 2017. évben
gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 483,0 millió forint többletforrás
rendelkezésre állásáról Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport
javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
felmerülés ütemében
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti egyházi célú támogatások megvalósítása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezetekkel
a támogatási jogviszony létrehozása, valamint a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése
érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
felmerülés ütemében
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4. egyetért a 2. melléklet szerinti kárpátaljai fejlesztésekkel, ezért felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős
tagját, hogy a 2. melléklet szerinti kárpátaljai beruházások megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor Alap
közreműködésével nyújtson költségvetési támogatást a 2. mellékletben meghatározott célokra az ott
meghatározott összegben;
Felelős:
a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő:
felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagjának bevonásával –
a 2017. évben gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 264,0 millió forint
többletforrás rendelkezésre állásáról Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő:
felmerülés ütemében
6. felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a 4. pontban meghatározottak szerint tegye meg
a szükséges intézkedéseket a Bethlen Gábor Alap közreműködésével a 2. mellékletben meghatározott célok
megvalósulása érdekében a támogatási jogviszony létrehozása, valamint a költségvetési támogatások egy
összegben történő kifizetése érdekében.
Felelős:
a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő:
felmerülés ütemében
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1514/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz
Az erdélyi protestáns egyházközségek fejlesztései

Projektek

Kedvezményezett neve

Helyszín

Támogatás
millió Ft

Agyagfalvi Református Egyházközség
Décsfalva Leányegyházközség református
templom építésének befejezése

Agyagfalva Református
Egyházközség

Agyagfalva (Románia)

7,0

Magyardellői Református Egyházközség
Kerelőszentpáli Leányegyházközség
református templom és magyar közösségi
ház építése

Magyardellői Református
Egyházközség

Magyardellő (Románia)

82,5

Gyöngyvirág utcai Református
Egyházközség református temploma építési
munkálatai befejezése

Gyöngyvirág utcai
Sepsiszentgyörgy
Református Egyházközség (Románia)

Telekfalvi Református Egyházközség
Sándorfalva Leányegyházközség –
új templom építése

Telekfalvi Református
Egyházközség

Telekfalva (Románia)

Nagykároly-Kertváros
Kálvin-központ, új templom és közösségi tér Nagykároly-kertvárosi
építése – Nagykároly-kertvárosi Református Református Egyházközség (Románia)
Egyházközség

126,0

31,5

30,0

Királyhágómelléki Református
Egyházkerület Zilahi Wesselényi Református
Kollégiuma telekvásárlása

Királyhágómelléki
Zilah (Románia)
Református Egyházkerület

125,0

Szatmárpálfalvai Református Egyházközség
gyülekezeti és ifjúsági ház építése

Szatmárpálfalvai
Szatmárpálfalva
Református Egyházközség (Románia)

10,0
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Hegyközszentimrei ökumenikus kápolna
építése befejezésének támogatása

Hegyközszentimre
Hegyközszentimre
Református Egyházközség (Románia)

46,0

Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház
kolozsvári püspökségi ingatlanainak
felújítása

Romániai EvangélikusLutheránus Egyház

25,0

Kolozsvár (Románia)

Összesen:

483,0

2. melléklet az 1514/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz
A kárpátaljai fejlesztések
Projektek

Helyszín

Támogatás
millió Ft

Salánk Református Egyházközség templomfelújítása

Salánk (Kárpátalja)

20,0

Kárpátaljai egyházi líceumok működésének kiegészítő
támogatása

Péterfalva, Nagydobrony, Nagybereg

94,0

Beregszászi református templom felújítása

Beregszász

25,0

Beregsomi református templom felújítása

Beregsom

9,0

Kárpátaljai Református Egyházkerület – Beregi
Egyházmegye Béthel Konferencia Központ átalakítása

Balazsér

91,0

Kárpátaljai Református Egyházkerület – BeregszászBulcsúi Református Egyházközség Ökumenikus Közösségi
Ház létrehozása

Beregszász

25,0

Összesen:

264,0

A Kormány 1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a vízügyi igazgatási szervek bérfejlesztésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. egyetért a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak két ütemben – 2017. szeptember 1-jével és 2018. január
1-jével átlagosan 15-15 százalékkal – történő bérfejlesztésével;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti bérfejlesztés első ütemének
megvalósítása érdekében a szükséges költségvetési források biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi igazgatóságok
cím, 1. Működési költségvetés előirányzat csoport javára egyszeri jelleggel 543,1 millió forint összegben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. szeptember 1.
3. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti bérfejlesztés második ütemének megvalósítása érdekében
a)
készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükséges törvényi szintű jogszabály-módosításokról,
b)
készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükséges kormányrendeleti szintű jogszabályokról.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
az a) pont esetében 2017. szeptember 15.
a b) pont esetében 2017. október 15.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és
ingyenessé tételéről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy 2018. január 1-jétől
a)
azon 35. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok részére, akik a felsőfokú felvételi eljárás során
figyelembe vehető, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet
1. pont, 2. pont l) alpont és 4. pont szerinti idegen nyelvek valamelyikéből sikeres
aa)
komplex középfokú (B2) nyelvvizsgát vagy ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi
vizsgát vagy
ab)
komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát;
b)
azon 35. életévüket be nem töltött, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. §
(1) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárok részére, akik az állampolgárságuk szerinti
ország hivatalos nyelvétől, nyelveitől eltérő, továbbá a felsőfokú felvételi eljárás során figyelembe vehető,
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont, 2. pont l) alpont
és 4. pont szerinti idegen nyelvek valamelyikéből vagy magyar nyelvből sikeres
ba)
komplex középfokú (B2) nyelvvizsgát vagy ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi
vizsgát vagy
bb)
komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát
szereznek, a nyelvvizsga díja megtérítésre kerüljön az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 25%-ának megfelelő összeghatárig;
2. egyetért azzal, hogy ha az 1. pontban foglaltaknak megfelelő személyek a nyelvvizsgát nem egy időben, hanem
részvizsgánként, de még a 35. életév betöltését megelőzően szerzik meg, abban az esetben az időben második
részvizsga díja kerüljön megtérítésre.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítse elő az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges
jogszabály-módosításokat;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. augusztus 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az 1. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében
a)
2018. évben 2788 millió forint,
b)
2019. évben 3066 millió forint,
c)
2020. évben 3372 millió forint
többletforrás rendelkezésre bocsátásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
a költségvetés tervezése tekintetében nemzetgazdasági miniszter
az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az éves központi költségvetés tervezése során
az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében folyamatos
5. egyetért azzal, hogy az első sikeres nyelvvizsga, illetve az első emelt szintű nyelvi érettségi vizsga díjának
visszatérítése adómentes bevételnek minősüljön, egyúttal felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elő
a személyi jövedelemadóról szóló törvény ennek megfelelő módosítását.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. november 15.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1517/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és
a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról szóló 1166/2017. (III. 31.)
Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és
a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról szóló 1166/2017. (III. 31.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. hat.) 5. pontjától eltérően felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a Korm. hat. 1–2. pontja szerinti projektek, valamint a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő egyéb szakmai projektek végrehajtására gondoskodjon
232 562 500 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 9. Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és
fejlesztése jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a Korm. hat. 1–2. pontja szerinti projektek végrehajtása során keletkező maradványok
a Korm. hat. 5. pontjában szereplő szakmai projektek között átcsoportosíthatók legyenek.
Felelős:
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a kötelezettségvállalás tekintetében 2017. december 31.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat
fejlesztésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat
(a továbbiakban: vidéki hálózat) tekintetében a 2017. évben végrehajtandó átfogó bérfejlesztéssel és a vidéki
hálózat munkakörülményeinek javításával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím címrendjének a 32. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
3. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az 1. pont szerinti
cél megvalósításához 600,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím 32. Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése jogcímcsoport
javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
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Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. június 30.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti cél megvalósításához a 2018. évtől
szükséges további forrásoknak a központi költségvetésről szóló törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím címrendjének a 32. Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése jogcímcsoporton
történő rendelkezésre állásáról
a)
a 2018. évben 1100,0 millió forint,
b)
a 2019. évtől, évente 900,0 millió forint
összegben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében 2018. január 31.
a b) pont tekintetében az éves költségvetési tervezés menetében
5. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a 3. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére soron kívül
gondoskodjon
a)
a vidéki hálózat tekintetében a végrehajtandó bérfejlesztéshez 450,0 millió forint,
b)
a vidéki hálózat munkakörülményeinek javításához 150,0 millió forint
költségvetési támogatás nyújtásáról a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara javára, illetve
a vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
370251
32
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése
K5
Egyéb működési célú kiadások
XI
Miniszterelnökség
32
Központi kezelésű előirányzatok
297102
1
Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

20

Cím
szám

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

3

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

600,0

-600,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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1. melléklet az 1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

XII
Földművelésügyi Minisztérium
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
3
Agrár célelőirányzatok
370251
32
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

600,0

Összesen

I.n.év
600,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

600,0
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A Kormány 1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység
hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről
A Kormány az élelmiszerek minőségének emelése, a vásárlói tudatosság fejlesztése, valamint a hatósági tevékenység
hatékonyságának növelése céljából felhívja
1. a földművelésügyi minisztert, hogy az élelmiszerek minőségének javítása céljából vizsgálja meg a Magyar
Élelmiszerkönyv irányelvei átemelésének lehetőségét a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásai közé; ezzel egy
időben a kormányzati deregulációs törekvésekkel összhangban vizsgálja meg az említett irányelvek jogszabályi
szintre való emelésének indokoltságát;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2020. december 31.
2. a földművelésügyi minisztert, hogy bővítse a Magyar Élelmiszerkönyv alap- és emelt szintű szabályozása alá eső
termékek körét;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2020. december 31.
3. a földművelésügyi minisztert, hogy dolgozza ki az élelmiszerek objektív érzékszervi minősítését lehetővé tevő
előírásokat, valamint az élelmiszeripar megfelelő jogalkalmazási gyakorlatának támogatása céljából folytassa
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásaihoz és irányelveihez kapcsolódó útmutatók kidolgozását;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
4. a földművelésügyi minisztert, hogy az élelmiszerek minőségi paramétereinek hatékony ellenőrzése érdekében
tegyen javaslatot az ellenőrző hatóság szakértői és eszköz állományának bővítésére;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
5. a földművelésügyi minisztert, hogy a fagyasztott hús friss tőkehúsként való kiskereskedelmi értékesítésének
visszaszorítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a vásárlók kötelező tájékoztatására vonatkozó
előírások módosítása érdekében;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
6. a földművelésügyi minisztert, hogy a meglévő vásárlói ismeretek bővítése céljából – szükség szerint a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával – bővítse a meglévő szemléletformáló programokat, és szükség
szerint hozzon létre különálló programot a vásárlók élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos tudatosságának és
tudásszintjének növelése érdekében az élelmiszerek jelölése, az élelmiszerek minőségi paramétereinek, valamint
az előállítás során alkalmazott technológiák közérthetővé tétele körében, továbbá készítsen ajánlásokat
a hagyományos termékek megismertetésére, különösen a gyermekek és a nyugdíjasok számára;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2019. június 30.
7. a földművelésügyi minisztert, hogy az élelmiszerláncban bekövetkező, az élelmiszerlánc-biztonságra
visszavezethető események csökkentése érdekében hozzon létre új programot, amely közérthető formában felhívja
a vásárlók figyelmét az élelmiszerláncban jelen lévő kockázatokra;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. július 30.
8. a földművelésügyi minisztert, hogy dolgozza ki és tegye ingyenesen hozzáférhetővé a játszva tanulás elvén nyugvó,
gyermekeknek szóló élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos tananyagot;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. július 30.
9. az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot az emberi erőforrás fejlesztését célzó
kampányok finanszírozási lehetőségeiről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. szeptember 30.
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10. a földművelésügyi minisztert, hogy a hiteles vásárlói tájékoztatás, szemléletformálás érdekében dolgozza ki
– szükség szerint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával – az S-QR kód alapú Kiváló Magyar
Élelmiszer védjegyet, a kapcsolódó elektronikus tudástár kialakításával együtt;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. december 31.
11. a földművelésügyi minisztert, hogy hozzon létre – az emberi erőforrások minisztere és szükség szerint a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával – online „Fórum” felületet a kórházi és a 3–18 éves korosztályt
ellátó közétkeztetési feladatokat ellátó szervezetek számára, a menüsorokkal, diétás és normál receptekkel,
technológiákkal kapcsolatos információkhoz való hozzájutásuk érdekében;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
12. a földművelésügyi minisztert, hogy dolgozza ki a közétkeztetők és ételeik minősítésére is kiterjedő „Minőségérzet
növelése a közétkeztetésben” programot, amely magába foglalja az Országos Közétkeztetési Szakácsverseny
rendszeres, méltó rangú szervezését;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
13. a földművelésügyi minisztert, hogy teremtse meg – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával –
a fogyasztóvédelmi szervezetek számára rendszeres, élelmiszerminőséggel, azon belül elsősorban jelölési kérdésekkel
foglalkozó képzések tartásának lehetőségét, és a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a nemzetgazdasági
miniszter bevonásával dolgozzon ki közös kampányt a fogyasztóvédő szervezetekkel a hibás termékek visszavitelére
vonatkozóan;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. december 31.
14. a földművelésügyi minisztert, hogy a vásárlók, az élelmiszerelőállítók és a vendéglátással foglalkozók felelős alapanyag
beszerzéssel és helyes konyhatechnológiai eljárásokkal kapcsolatos ismereteinek mélyítése érdekében – a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával – bővítse ki az „Ételt csak okosan” programot és a Szupermenta programot
a klasszikus hatósági munka bemutatásával, a kockázatoknak leginkább kitett vásárlók számára, továbbá a gyümölcsökzöldségek minőségével kapcsolatos helyes fogyasztói elvárások kialakítása érdekében dolgozza ki a „Tökéletlen is lehet
tökéletes” programot;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. december 31.
15. a földművelésügyi minisztert, hogy – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával – erősítse a Magyar
Élelmiszerkönyv ismertségét, amely a közérthető közigazgatás jegyében segíti a vásárlói tudatosság kialakulását,
egyúttal érthetővé teszi a Magyar Élelmiszerkönyvben leírtakat, így a mindennapokban használható információkhoz
juthatnak a vásárlók;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. június 30.
16. a földművelésügyi minisztert, hogy dolgozza ki – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával –
az elektronikus Nemzeti Élelmiszerlánc-minősítési és Eredetvizsgálati Rendszer (a továbbiakban: Minősítési
Rendszer) kialakításának és működtetésének részleteit tartalmazó koncepciót, amely tartalmazza
a)
az élelmiszerlánc-termékekre vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok és vállalkozói önellenőrzési rendszerek
integrálásának informatikai fejlesztését,
b)
átfogó tudástár és tartalomszolgáltató rendszer létrehozását, a védjegyek, emblémák és hiteles adatok
vásárlókkal történő megismertetését;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
17. a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg és a vizsgálat alapján biztosítsa – a földművelésügyi
miniszter egyetértésével – a Minősítési Rendszer európai uniós fejlesztési forrásból való finanszírozásának lehetőségét;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
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18. a földművelésügyi minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal irányítása alá tartozó laboratóriumok vonatkozásában a központosított
laboratóriumi feladatellátást biztosító új laboratóriumi komplexum kialakításának lehetőségéről;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
19. a földművelésügyi minisztert, hogy a visszaélések elleni hatékony védekezés érdekében gondoskodjon a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jelenlegi létszámának racionális bővítéséről és a meglévő informatikai rendszer
fejlesztéséről;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
20. a nemzetgazdasági minisztert, hogy a határozatban felsorolt feladatok elvégzéséhez gondoskodjon a szükséges
források biztosításáról a következő bontásban:
a)
a 6. pontban foglaltak megvalósításához
2018-ban 600 millió forintot,
2019-ben 700 millió forintot,
b)
a 8. pontban foglaltak megvalósításához 2017. évben 150 millió forintot,
c)
a 10. pontban foglaltak megvalósításához 2018. évben 130 millió forintot,
d)
a 12. pontban foglaltak megvalósításához 2018. évben 50 millió forintot,
e)
a 14. pontban foglaltak megvalósításához
2018. évben 200 millió forintot,
2019. évben 20 millió forintot,
f)
a 15. pontban foglaltak megvalósításához 2018. évben 100 millió forintot.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1520/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozás
kiterjesztéséről
A Kormány
1. felhívja a földművelésügyi minisztert a madárinfluenza által leginkább sújtott baromfifeldolgozó vállalkozások
részére a hazai költségvetés terhére nyújtandó állami támogatási konstrukció kidolgozására, és annak előzetes
jóváhagyása céljából az Európai Bizottság részére történő bejelentésére;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. augusztus 31.
2. egyetért az 1. pont szerinti állami támogatási konstrukcióhoz szükséges források költségvetési biztosításával,
amelynek érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy annak az Európai
Bizottság általi jóváhagyását követően a szükséges, de legfeljebb 2 milliárd forint összegű forrás rendelkezésre
állásához szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
Európai Bizottság jóváhagyását követően a felmerülés ütemében
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1521/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításának támogatásáról
A Kormány
1. a Kincsem Nemzeti Lovas Programban meghatározott célokkal összhangban egyetért a hátrányos helyzetű,
fogyatékkal élő gyermekek, fiatal felnőttek számára preventív, hiánypótló egészségfejlesztő célú Lovas-terápiás
Központ és országos szolgáltatási hálózat létrehozásának (a továbbiakban: fejlesztési program) szükségességével;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a Lovas-terápiás Központ
és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházáshoz kapcsolódó feladatokról, valamint
a beruházás részletes költség- és ütemtervéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. október 31.
3. felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a 2. pont szerinti beruházáshoz kapcsolódó kiviteli tervek
elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. október 31.
4. egyetért azzal, hogy a fejlesztési program keretében Fóton, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar
Egyesület (a továbbiakban: NGYSZ) által használt területeken valósuljon meg a Lovas-terápiás Központ, és
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával vizsgálják meg a beruházással érintett területek NGYSZ részére történő átadásának
lehetőségét, valamint tegyenek javaslatot az ehhez szükséges intézkedésekre a beruházással érintett földrészletek
vonatkozásában.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról
és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról
A Kormány
1. elfogadja a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség 2017–2030
időszakra szóló stratégiai fejlesztési programját (a továbbiakban: fejlesztési program);
2. a rendelkezésre álló forrás mértékéig egyetért Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai
fejlesztési térség tekintetében a 2. mellékletben meghatározott fejlesztések megvalósításának szükségességével;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére a Debrecen, Hajdúszoboszló,
Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség területének megállapításához szükséges jogszabálymódosításra az 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a belügyminiszterrel együttműködve –
a)
a 2. mellékletében meghatározott fejlesztésekhez szükséges vízügyi engedélyezési feltételeket vizsgálja meg,
és gondoskodjon arról, hogy azok a vízügyi jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően kerüljenek
megvalósításra,
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b)

vizsgálja meg a már megvalósult, illetve megvalósítani tervezett vízügyi beruházások által és a fejlesztési
programmal érintett területek közötti esetleges átfedéseket az európai uniós támogathatósági és
elszámolhatósági szabályokra tekintettel,
c)
kezdeményezzen rendszeres egyeztetést – az Országos Vízügyi Főigazgatóság útján – a fejlesztések
tervezésének további fázisaiban a vagyonkezelésért felelős, illetékes vízügyi szervekkel, ha azt a fejlesztési
programban bemutatott fejlesztések jelenlegi kidolgozottsága szükségessé teszi;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2017. szeptember 15.
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai
fejlesztési térség területét érintő, e határozatban foglalt, több kormányzati szerv együttműködését igénylő feladatok
megvalósítását a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával koordinálja;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
bevonásával 2017 második félévétől 2030 második félévéig évente készítsen jelentést a Kormány számára
az e határozatban előírt feladatok teljesítéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
első alkalommal 2017. december 31-ig
utolsó alkalommal 2031. január 31-ig
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz
A Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térséget alkotó
települések
1. Debrecen–Hajdúszoboszló kiemelt turisztikai fejlesztési térség
1.1. Balmazújváros,
1.2. Debrecen,
1.3. Hajdúböszörmény,
1.4. Hajdúszoboszló
2. Hortobágy–Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség
2.1. Abádszalók,
2.2. Berekfürdő,
2.3. Egyek,
2.4. Hortobágy,
2.5. Karcag,
2.6. Kisköre,
2.7. Kunmadaras,
2.8. Négyes,
2.9. Poroszló,
2.10. Sarud,
2.11. Tiszabábolna,
2.12. Tiszacsege,
2.13. Tiszaderzs,
2.14. Tiszadorogma,
2.15. Tiszafüred,
2.16. Tiszaigar,
2.17. Tiszanána,
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2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

Tiszaörs,
Tiszaszentimre,
Tiszaszőlős,
Tiszavalk,
Tomajmonostora,
Újlőrincfalva

2. melléklet az 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz
1. Debrecen, Hajdúszoboszló
A
1.

Térség

B
Helyszín

C
Fejlesztés típusa

D
Fejlesztés témája

E
Támogatási igény
(Mrd Ft)

F
Forrás

2.

Turisztikai Központ –
Ötholdas Pagony

1,00

GINOP-7.1.9

3.

Nagyerdei
tréningpálya-rendszer

0,30

Hazai

4.

„Debi” - Közösségi
Bringaprogram

0,10

Hazai

5.

Adrenalin-kötélpálya
kialakítása a Nagyerdei
Víztoronynál

0,10

Hazai

Aquaticum Mediterrán
Élményfürdő
szolgáltatásbővítése

1,50

Hazai

Interaktív Vizes
Gyermekközpont

0,40

Hazai

Nagyerdei Szabadtéri
Színpad fejlesztése

1,00

Hazai

9.

A debreceni állatkert
fejlesztése (II. ütem)

4,80

Hazai

10.

A debreceni vidámpark
fejlesztése

3,61

Hazai

11.

Varázserdő – Debrecen
Nagyerdő

1,50

Hazai

12.

Panorámalift és
Visitdebrecen Kávézó

2,00

Hazai

Vojtina Bábmúzeum
létrehozása

0,15

Hazai

4 évszakos
városközpont

1,50

Hazai

Kerekestelepi
fürdőfejlesztés

0,64

Hazai

6.

Nagyerdő komplex
turisztikai fejlesztése

7.
8.

13.

Debrecen–
Hajdúszoboszló

Debrecen

Debrecen turisztikai
attraktivitásának
fejlesztése

14.
15.

Egészségturisztikai
fejlesztés
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A
1.

B

Térség

C

Helyszín

Fejlesztés típusa

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszló
turisztikai
attraktivitásának
fejlesztése

16.

17.

18.

Fejlesztés témája

Debrecen–
Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszló

Egészségturisztikai
fejlesztés

19.

20.

D

E
Támogatási igény
(Mrd Ft)

F
Forrás

Vonzó városkép,
promenád kialakítása

1,50

Hazai

Hajdúszoboszló
gyógyparkjának
megújítása

1,00

GINOP-7.1.9

Strandfürdő minőségi
kínálatbővítése új,
egyedi élményövezet
kialakításával

1,50

Hazai

Négy évszakos aktív
élményközpontú
attrakció fejlesztése

1,00

Hazai

Debrecen–Hajdúszoboszló kiemelt turisztikai térség MTÜ által támogatott
fejlesztései összesen

23,60

2. Hortobágy, Tisza-tó
A
1.

Térség

B
Helyszín

C

D

E
Támogatási igény

F
Forrás

Fejlesztés típusa

Fejlesztés témája

„Berek Világ – Vízi Világ”
Berekfürdő komplex
turisztikai fejlesztése

1,50

Hazai

(Mrd Ft)

2.

Berekfürdő

Egészségturisztikai
fejlesztés

3.

Hortobágy

Világörökségi
helyszín fejlesztése

Világörökségünk a Puszta

3,00

Hazai

4.

Karcag

Karcag turisztikai
attraktivitásának
fejlesztése

„Karcag Kincse” turisztikai
keresletélénkítő fejlesztés

1,00

Hazai

5.

Poroszló

Attrakciófejlesztés

Varsa - Mint A Vakond

0,20

Hazai

6.

Abádszalók,
Ároktő, Egyek,
Kisköre,
Négyes, Pély,
Poroszló,
Pusztataksony,
Sarud,
Tiszabábolna,
Tiszabő,
Tiszacsege,
Tiszaderzs,
Tiszadorogma,
Tiszafüred,
Tiszagyenda,
Tiszanána,
Tiszaroff,
Tiszaszőlős,
Tiszavalk,
Újlőrincfalva

Aktív turizmus
fejlesztése

Tisza-tavi síkvidéki
kerékpározás
infrastrukturális és
szolgáltatási fejlesztése

1,50

Hazai

Hortobágy–
Tisza-tó
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7.

Poroszló,
Tiszafüred,
Sarud

Aktív turizmus
fejlesztése

Tematikus szigetek
fejlesztése a Tisza-tónál

0,50

Hazai

8.

Tiszafüred,
Hortobágy,
Egyek

Aktív turizmus
fejlesztése

Hortobágy–Tisza-tó Élmény
Kerékpárút

0,98

Hazai

9.

Abádszalók,
Kisköre,
Poroszló,
Sarud,
Tiszabábolna,
Tiszafüred,
Tiszanána

Szabadvízi
strandok
fejlesztése

A Tisza-tavi szabadvízi
strandok egységes,
a komfortérzetet növelő,
az élményígéretet fokozó
és a környezettudatosságot
erősítő fejlesztése

0,70

Hazai

10.

Hortobágy–Tisza-tó kiemelt turisztikai térség MTÜ által támogatott fejlesztései
összesen

9,38

3. Kiemelt térségi szintű fejlesztések
A
1.

Térség

B
Helyszín

C
Fejlesztés típusa

2.

3.

4.
5.

Debrecen,
Hajdúszoboszló,
Hortobágy és
Tisza-tó kiemelt
térség

–

Turisztikailag
frekventált térségek
integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztése

D
Fejlesztés témája

E
Támogatási igény
(Mrd Ft)

F
Forrás

Gasztronómiai
és borturisztikai
mesterközpont
kialakítása

0,50

Hazai

Termék
összekapcsolás

1,00

Hazai

Tisza-tó
horgászturisztikai
fejlesztése

0,33

Hazai

E-mobilitás élénkítése

1,00

Hazai

6.

MTÜ által támogatott kiemelt térségi szintű fejlesztések összesen

2,83

7.

Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt térség MTÜ által
támogatott fejlesztései összesen

35,81

A Kormány 1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén egy korszerű, a mai kor igényeinek
megfelelő sportuszoda épüljön meg állami beruházásként (a továbbiakban: Beruházás), melynek fejlesztési
koncepciója szerint
a)
legalább egy 10 pályás, 50 méteres versenymedencét, egy legalább 5 pályás, 25 méteres edzőmedencét,
egy tanmedencét, egy gyermekmedencét, rekreációs teret, illetve egy wellnessrészleget és az ezekhez
közvetlenül kapcsolódó funkcionális tereket kell kialakítani,
b)
a Beruházás a Veszprém 8714, 8715, 8716, 8717/2 helyrajzi számokból telekalakítási eljárást követően
kialakítandó egységes helyrajzi számú ingatlanon valósul meg,
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c)

2.

3.

4.

5.

a Beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK), amellyel összefüggésben
– kizárólag a Beruházás megvalósításának tekintetében – a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) mentesíti az NSK-t a Korm. határozat 1. pontjában foglalt tilalom alól,
d)
a Beruházás legfeljebb 5778,0 millió forint költségvetési támogatásnak az építtető részére támogatási
szerződéssel történő biztosításával kerüljön megvalósításra,
e)
a megvalósult Beruházás vagyonkezelője az NSK;
az 1. pont b) és c) alpontjaiban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket az 1. pont b) alpontjában megjelölt ingatlanok tekintetében arra, hogy
a)
azok telekalakítás keretében úgy kerüljenek szabályozásra, hogy a Beruházáshoz – a nemzeti fejlesztési
miniszter kijelölése alapján – szükséges fejlesztési terület egy elkülöníthető helyrajzi számon legyen
nyilvántartásba véve,
b)
gondoskodjon az a) alpontban foglaltak szerint létrejött elkülöníthető, egységes helyrajzi számon fekvő
ingatlan NSK részére történő vagyonkezelésbe adásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. pont b) alpontjában megjelölt összes ingatlan állami tulajdonba kerülését követően
az 1. pont d) alpontjában foglaltak megvalósítása érdekében
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve gondoskodjon
a 2019. évben szükséges legfeljebb 1778,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi
költségvetésben,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében, kössön támogatási
szerződést az NSK-val a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
1. melléklet, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 31. Veszprémi uszoda beruházás jogcímcsoporton
rendelkezésre álló 1500,0 millió forint, az azonos jogcímcsoportra a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások összegének visszapótlásáról szóló 1857/2016.
(XII. 27.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontja alapján biztosításra kerülő 400,0 millió forint, a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
alcím, 31. Veszprémi uszoda beruházás jogcímcsoporton rendelkezésre álló 2100,0 millió forint, valamint
az a) alpontban nyújtott forrás terhére, mely támogatási szerződés megkötéséhez az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi
a nemzeti fejlesztési miniszter számára, hogy a 2019. év tekintetében legfeljebb 1778,0 millió forint
összegben éven túli kötelezettséget vállaljon;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. pont b) alpont szerinti feladat teljesülését követően azonnal
a veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről szóló 1049/2015. (II. 11.) Korm. határozatot visszavonja.
A visszavonás nem érinti a visszavonást megelőzően keletkeztetett, megszüntetett vagy módosított jogokat és
kötelezettségeket.
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő egyes
kormányzati intézkedésekről
A Kormány az Abasár település ivóvízellátását biztosító ivóvízbázis szervesoldószer-szennyezettségének felszámolása érdekében
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Abasár Község Önkormányzata és az Észak-magyarországi Regionális
Vízművek Zrt. (a továbbiakban: ÉRV Zrt.) bevonásával intézkedjen az ÉRV Zrt. üzemeltetésében lévő kutakat érintően
a következő azonnali és folyamatos beavatkozást igénylő feladatok végrehajtásáról:
a)
a termelőkutak állapotvizsgálata, műszaki állapotának helyreállítása, a beáramlási zóna meghatározásához
igazított üzemállapot és a szűrőzés biztosítása, a kutak folyamatos üzemeltetése és az ivóvízcélú
használatának biztosítása, továbbá a monitoringtervek felülvizsgálata, engedélyeztetése, valamint
a monitoringfeladatok folyamatos ellátása;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal, folyamatos
b)
a vízműtelep szivattyú gépészeti és vezetékrendszerének cseréje, és a 2 db 250 m3-es vasbeton víztároló
medence megépítése;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) bevonásával intézkedjen a részletes tényfeltárási záródokumentáció,
valamint az 1. pont a) alpont szerinti feladatok eredménye alapján a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet szerinti monitoringhálózat tervezése és engedélyezése, a szennyeződésterjedési vizsgálatok
elvégzése, kockázatbecslés elkészítése, D-kármentesítési célérték meghatározása, kármentesítési beavatkozási terv
elkészítése, valamint engedélyeztetése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. december 31.
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) és (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 29. Abasár település vízrendezési
feladatainak megvalósítása cím létrehozását;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Abasár település ivóvízellátását biztosító ivóvízbázis szervesoldószer-szennyezettségének felszámolása
érdekében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 239,6 millió forint egyszeri
átcsoportosítását a 29. Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása cím javára az 1. melléklet
szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont b) alpont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és
kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében – a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeit tartalmazó támogatási szerződés megkötését vagy támogatói okirat kiadását követően – egy összegben
nyújtson 239,6 millió forint támogatást Abasár Község Önkormányzata részére a település vízrendezési feladatainak
megvalósítása érdekében;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon az 1. és
2. pontban meghatározott feladatok ellátásához a 2017. évben szükséges 356 millió forint költségvetési forrás
biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 2. Állami tulajdonú társaságok
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támogatása jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása jogcím
javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
6. felhívja
a)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést az 1. és 2. pontban meghatározott feladatok
2018–2019. évi költségtervéről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 31.
b)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával az a) pontban foglalt
előterjesztés elfogadása után gondoskodjon a szükséges forrás rendelkezésre állásáról a központi
költségvetés Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2018. év vonatkozásában a felmerülés ütemében, a 2019. év tekintetében a költségvetési
tervezés során
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

IX.
29

359017

2

Fejezet
szám

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Cím
szám

Cím
szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

K5

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő jogszabály/
évre
határozat száma
áthúzódó
hatása

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő jogszabály/
évre
határozat száma
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

239,6
-239,6

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Alcím
név

Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása
K8

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Cím
név

Helyi önkormányzatok támogatásai

369128

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
név
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1. melléklet az 1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő jogszabály/
évre
határozat száma
áthúzódó
hatása

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

I.n.év
239,6

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

239,6
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A Kormány 1525/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Fábiánsebestyén és Tiszafüred településeken megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásokkal
összefüggésben pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó feladatokról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve gondoskodjon arról,
hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
117. sora szerinti KEHOP-2.1.2. azonosító számú, „Ivóvízminőség-javító beruházás Fábiánsebestyénen” című és
b)
169. sora szerinti KEHOP-2.1.3. azonosító számú, „Tiszafüred város ivóvízminőség-javító projekt” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) előkészítési és műszaki tervezési költségeire – azoknak a Környezet és
Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretében uniós forrásból történő utólagos megtérítésére
figyelemmel – a hazai költségvetésből teljesített kifizetéseket ne számolják el a KEOP forrásai terhére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. szeptember 15.
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket a projektek költségei egészének a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére
történő elszámolása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. szeptember 15.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1526/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórházi déli épülettömb rehabilitációjának
megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
A Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 6. pontjának végrehajtása érdekében a Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Kaposvári Kaposi Mór Kórházi déli épülettömb rehabilitációnak (a továbbiakban: Beruházás)
megvalósítására – a 2017. évben nyújtott 1 898 000 000 forint összegű támogatáson felül, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés b) pontja alapján
kiadásra kerülő támogatói okirat alapján – további 826 000 000 forint összegű központi költségvetési támogatás
kerüljön biztosításra támogatóiokirat-módosítással Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) mint építtető részére;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert mint a Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy a többlettámogatás
nyújtásának biztosítása érdekében nyújtson be módosítási kérelmet és a teljes Beruházásra vonatkozó előterjesztést
a Modern Városok Program Bizottsága részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságának a Modern Városok Program megvalósításáról
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre
irányuló döntése esetén – a Beruházás megvalósításához 2018. évben szükséges legfeljebb 826 000 000 forint
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére.
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Felelős:
Határidő:

Miniszterelnökséget vezető miniszter
a támogatói okirat módosítására a Modern Városok Program Bizottsága döntését követő
30 napon belül
a támogatás kifizetésére a Modern Városok Program Bizottsága által jóváhagyott éves ütemezés
szerint

		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása
II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról
1. A Kormány
a)
támogatja
aa)
a Sopron történelmi belvárosának műemléki felújítása és bemutatása II. üteme megvalósításának
szakmai koncepcióját (a továbbiakban: Felújítási Program II. üteme),
ab)
a Lővérek Program II. üteme megvalósítását;
b)
egyetért azzal, hogy a Felújítási Program II. üteme 2017. és 2018. évi feladatai – a Modern Városok Program
Bizottságnak a Modern Városok Programról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – legfeljebb összesen
7025,0 millió forint összegben kerüljön megvalósításra az alábbiak szerint:
ba)
a 2017. évben 4763,0 millió forint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
bb)
a 2018. évben 2262,0 millió forint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére;
c)
egyetért azzal, hogy a Lővérek Program a 2016. évben nyújtott 1 100 000 000 forint összegű támogatáson
felüli, 2017. és 2018. évi feladatai – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 12. §
(1) bekezdése és 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – legfeljebb 6750,0 millió
forint összeg erejéig valósuljanak meg az alábbi ütemezés szerint:
ca)
a 2017. évben 3650,0 millió forint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
cb)
a 2018. évben 3100,0 millió forint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére;
d)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert mint a Felújítási Program és a Lővérek Program szakpolitikai
felelősét, hogy a támogatás biztosítása érdekében a Felújítási Program vonatkozásában a teljes projektre
kiterjedő, a Lővérek Program vonatkozásában pedig a c) pont ca) és cb) alpontjában foglaltakkal
összhangban álló előterjesztést nyújtson be a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
e)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Felújítási Program II. üteme és a Lővérek Program
II. üteme tekintetében a beruházást finanszírozó támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy
a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
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f)

felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával
együttműködve – dolgozzon ki támogatási programot a Fejlesztési Program II. ütemében érintett
magántulajdonú épületek homlokzatrekonstrukciójának finanszírozására.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. október 15.
2. A Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat 2. pontjában
a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31.” szöveg lép.
3. A Sopron–Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes
fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
1. melléklet 12. sorában az „5,5” szövegrész helyébe a „6,3” szöveg lép.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1528/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat
módosításáról
A Kormány – a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat 7. pontjától
eltérően – egyetért azzal, hogy 2019. május 31-ig kerüljön megépítésre a nyíregyházi tiszavasvári úti sporttelepen
kormányzati támogatással atlétikai centrum.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében az „Okos Város – Okos Miskolc” projekt megvalósításával kapcsolatos
2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. pontja végrehajtása érdekében
1. egyetért azzal, hogy az „Okos Város – Okos Miskolc” program megvalósítása keretében a Miskolc közigazgatási
területén intelligens térfigyelő rendszer – hálózatfejlesztés programelem (a továbbiakban: fejlesztési programelem)
állami beruházás keretében, mindösszesen legfeljebb 1 700 000 000 forint értékben kerüljön megvalósításra;
2. felhívja a belügyminisztert mint a fejlesztési programelem szakpolitikai felelősét, hogy a Miniszterelnökséget vezető
miniszterrel együttműködve gondoskodjon a fejlesztési programelem megvalósításáról azzal, hogy az intelligens
térfigyelő rendszer által rögzített felvételekhez Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás
alapján az illetékes általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hozzáférése biztosított legyen;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1 700 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
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előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv.
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat eredményeként létrejövő NTG
hálózati rész kiépülése során fokozatosan felmerülő NTG üzemeltetési feladatok ellátása érdekében gondoskodjon
az alábbi ütemezés szerint szükséges forrásoknak a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs
szolgáltatások jogcímcsoporton történő rendelkezésre állásáról
a)
2018. évben egyszeri jelleggel 9,3 millió forint összegben;
b)
2019. évben egyszeri jelleggel 22,7 millió forint összegben;
c)
2020. évben beépülő jelleggel 28,6 millió forint összegben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a) alpont esetében 2018. január 1.
b) alpont esetében a 2019. évi központi költségvetés tervezésekor
c) alpont esetében a 2020. évi központi költségvetés tervezésekor
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

30

358951

XIV.

20

347762

1

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

78

56

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

K8

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K3

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 700 000 000

1 700 000 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Forintban

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

30

358951
XIV.

20

1

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

78

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

56

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 700 000 000

1 700 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
1 700 000 000

II. n.év

III.n.év
1 700 000 000

IV.n.év
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347762

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám
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A Kormány 1530/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a dunaújvárosi Radari Sporttelep Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséhez szükséges
támogatás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont c) alpontjának végrehajtása
érdekében
1. egyetért a dunaújvárosi Radari Sporttelep fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) megvalósítására kidolgozott
programmal, és azzal, hogy a Beruházásra – az annak előkészítésére 2016. évben nyújtott 23 461 538 forint
támogatáson felül – további 656 923 076 forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint építtető részére
a 2017. évben;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert mint a Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás nyújtásának
biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és a 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló
döntése esetén – a Beruházás megvalósításához szükséges bruttó 656 923 076 forint a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló
előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okiratban foglaltak szerint, a finanszírozási szükséglet felmerülésének
időpontjában
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás tekintetében az azt finanszírozó támogatás
nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami beruházások
központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére és a 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatás nyújtásakor
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1531/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes
kormányhatározatok módosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontjától
eltérően a Határozat 1. pontjában foglalt célok megvalósítása érdekében a 2017. évben szükséges legfeljebb
553,1 millió forint többletforrást a berendezéshez, eszközbeszerzéshez, Központ működése előkészítéséhez, a pilot
projekt szakmai lebonyolításához szükséges biztosítani;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti
fejlesztési miniszter bevonásával dolgozza ki a váci ferences templom (2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/2) belső
rekonstrukciójára irányuló beruházás részletes koncepcióját, és arról készítsen előterjesztést a Kormány részére,
amelyben megvizsgálásra kerül, hogy a Határozatban foglalt célok megvalósításához szükséges-e további ingatlan
bevonása;
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Felelős:

Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
3. egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 1679/2016. (XI. 29.)
Korm. határozat 1. pontjától eltérően az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség határideje 2018. február 15-e
legyen.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről
A Kormány támogatja az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat (a továbbiakban: OIKH) létrehozását, amelynek
elemei a Zalaegerszeg, Békéscsaba, záhonyi átrakodó körzet és Paks helyszíneken megvalósuló fejlesztések (a továbbiakban:
OIKH projektek), és ennek érdekében
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIPÜF Zrt.) és más érintett szervek bevonásával vizsgálja meg a kijelölt
helyszíneket, és dolgozza ki a megvalósítás, valamint egy állami tulajdonú gazdasági társaság által történő
üzemeltetés feltételeit;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján az érintett szervek bevonásával gondoskodjon
az OIKH projektek
a)
tervezésével,
b)
kivitelezésével, valamint
c)
üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok ellátásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében folyamatos
a c) pont tekintetében a projektek megvalósulását követően folyamatos
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon – az MNV Zrt. útján – az OIKH projektek tervezését,
kivitelezését és üzemeltetését végző, a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság zártkörűen
működő részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság formájában történő létrehozásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az OIKH kialakításához és
fejlesztéséhez szükséges jogszabály-módosítási javaslatokat;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. az OIKH első elemeként – a Modern Városok Program keretében rendelkezésre álló források bevonásával –
támogatja a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 2. pontja alapján
a Zalaegerszeg–Zalaszentivánon létesítendő Intermodális Konténerterminál megvalósítását;
6. az 5. pontban foglaltak megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Zalaegerszeg–Zalaszentiván Intermodális Konténerterminál
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projekt előkészítése érdekében 2017. évben szükséges 300 millió forint forrás átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoport terhére a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami
tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott
részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az elkészült tervek alapján nyújtson be részletes előterjesztést
a Kormány részére a Zalaegerszeg–Zalaszentiván Intermodális Konténerterminál megvalósításával és a 3. pontban
meghatározott, állami tulajdonban álló gazdasági társaság által történő üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról és
azok forrásigényéről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. július 1.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

30

358951
XLIII.

2

1

2

296335
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

78

1

1

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

K8

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

millió forint
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-300,0

300,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

millió forint

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
millió forint

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI

Cím Alcím
szám szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

1

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-300,0
I.n.év
300,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
300,0
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Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Összesen
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
30

A módosítás jogcíme
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A Kormány 1533/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a budapesti és Pest megyei egészségügyi építészeti beruházásokkal kapcsolatos kivitelezési tervezési
tevékenység egyes kérdéseiről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a budapesti és Pest megyei egészségügyi építészeti beruházásokkal kapcsolatos kivitelezési
tervezési tevékenység az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény
biztosításáról szóló 1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat szerint biztosított forrás felhasználásával megvalósuljon;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt feladat teljes körű végrehajtása érdekében a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ Észak-pesti Centrum tervezési tevékenysége részére a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 25. Egészséges Budapest Program
jogcímcsoporton biztosított forrás terhére 1500,0 millió forint elkülönítésre kerüljön.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
honvédelmi miniszter
Határidő:
2018. január 2.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1534/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca – Római kori villagazdaság és romkert állagvédelmi,
kárelhárítási és közmű-korszerűsítési munkálatainak támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Nemesvámos 089/3 helyrajzi számú ingatlanon feltárt, Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca –
Római kori villagazdaság és romkert felújításával;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodjon
az állagvédelmi, kárelhárítási és közmű-korszerűsítési munkálatok elvégzéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. szeptember 30.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben –
gondoskodjon az 1. pontban meghatározott munkálatok elvégzéséhez a 2017. év vonatkozásában a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére 29,6 millió
forint kiegészítő forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben –
gondoskodjon az 1. pontban meghatározott munkálatok elvégzéséhez a 2018. év vonatkozásában 90,4 millió forint
forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

18346
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A Kormány 1535/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
az „M15 autóút, M1 autópálya – Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése” című projekt
megvalósításához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az „M15 autóút, M1 autópálya – Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése” című projekt
(a továbbiakban: projekt) 1. melléklet szerinti műszaki tartalmával, költségeivel és forrásszerkezetével,
2. egyetért az 1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezőjében meghatározott összegnek a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 60. Európai uniós fejlesztési programok alcím, 1. Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek jogcímcsoport terhére történő finanszírozásával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A

B

C

D

E
Európai

1.

Projekt megnevezése

Végrehajtó szerv

A projekt tervezett

A projekt tervezett

Hálózatfinanszírozási

költsége

összköltsége

Eszköz révén finanszírozott

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

támogatás összege
(nettó, Ft)

2.

M15 autóút, M1
autópálya – Rajka
országhatár
közötti szakasz
kapacitásbővítése

NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság

21 106 389 756

26 658 109 956

17 223 644 266

F

G

Hazai költségvetési
hozzájárulás tervezett
összege

A projekt rövid bemutatása

(Ft)

9 434 465 690

A projekt keretében elkészítik az M15 autóút,
M1 autópálya – Rajka országhatár közötti
szakaszának kapacitásbővítéséhez szükséges
kiviteli terveket, és az M15 autóút e szakaszát
2×2 sávos autópályává bővítik.
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1. melléklet az 1535/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

18347

18348

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 129. szám

A Kormány 1536/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szakmai tartalmának módosítására irányuló javaslatot
(a továbbiakban: javaslat) a részére bemutatottak szerint,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a javaslatnak az Európai Bizottsághoz történő
benyújtásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő harminc napon belül
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósítani tervezett
szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért
aa)
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú, „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5.)” című,
ab)
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 azonosító számú, „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)” című,
ac)
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú, „Dunavarsány szennyvíztisztító telep
technológiájának korszerűsítése” című,
ad)
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 azonosító számú, „Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon” című,
ae)
a
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087
azonosító
számú,
„Bóly
központú
agglomeráció
szennyvíztisztításának fejlesztése” című és
af )
a KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosító számú, „Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű
fejlesztése” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növelésével az 1. melléklet szerint, és az európai
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.
(II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projektek
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
b)
egyetért a projektek
ba)
a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete és
bb)
az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat F:2–F:6 mezője és az 1. melléklet 2. pontjában foglalt
táblázat K:3 mezője szerinti megnövelt önerejének a Magyarország központi költségvetéséről szóló
törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési kedvezményezettek
sajáterő támogatása előirányzat
terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért az a) alpont af ) alpontja szerinti projekt forrásszerkezetének az 1. melléklet 2. pontja szerinti
módosításával,
d)
egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. szeptember 15.

18349
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2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:243 mezőjében a „2,97” szövegrész helyébe a „3,99” szöveg,
b)
E:243 mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,21” szöveg,
c)
D:251 mezőjében az „1,95” szövegrész helyébe a „4,49” szöveg,
d)
E:251 mezőjében a „0,11” szövegrész helyébe a „0,24” szöveg,
e)
D:274 mezőjében a „2,77” szövegrész helyébe a „4,24” szöveg,
f)
E:274 mezőjében a „0,31” szövegrész helyébe a „0,48” szöveg,
g)
D:299 mezőjében a „2,57” szövegrész helyébe az „5,61” szöveg,
h)
E:299 mezőjében a „0,36” szövegrész helyébe a „0,80” szöveg,
i)
D:304 mezőjében a „3,78” szövegrész helyébe az „5,43” szöveg,
j)
E:304 mezőjében a „0,41” szövegrész helyébe a „0,56” szöveg,
k)
D:324 mezőjében az „1,40” szövegrész helyébe a „2,50” szöveg,
l)
E:324 mezőjében a „0,15” szövegrész helyébe a „0,21” szöveg
lép.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

18350

1. melléklet az 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz
1. Egyes projektek támogatásának növelése
A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett neve

D
Eredeti támogatás
(nettó, Ft)

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt

legfeljebb

önerő összege

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

G
támogatás
(nettó, Ft)

Izsák Város Önkormányzata, Ágasegyháza

A projekt célja az érintett szennyvízelvezetési
agglomerációkban a szennyvízkezelést

Önkormányzata, Kenderes Városi Önkormányzat,

szolgáló infrastruktúra fejlesztése. A projekt

Jászfényszaru Város Önkormányzata, Pusztamonostor

keretében fejlesztik a Jászfényszaruban működő

Község Önkormányzata és Tápiószőlős Község

2.

KEHOP-2.2.2-152015-00003

Önkormányzata az Európai Unió vagy más nemzetközi

Magyarországi

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,

szennyvízelvezetési és

a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány

-kezelési fejlesztés 5.

által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt

(KKMO 5.)

beruházások, valamint a 2014–2020 programozási

szennyvíztisztító telepet, szintén fejlesztik
Pusztamonostor és Kenderes települések
3 752 206 699

1 673 297 644

550 036 329

5 425 504 343

fejlesztését is elvégzik, és szállítóvezetéket
építenek. Végül Tápiószőlősön új szennyvíztisztító

beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.

telepet, szállítóvezetéket és szennyvízelvezető

(XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014.

csatornát építenek.

(XII. 19.) Korm. rendelet] szerint

3.

KEHOP-2.2.2-152015-00034

Dunántúli

Önkormányzata, Csorna Város Önkormányzata,

szennyvízelvezetési és

Tát Város Önkormányzat és Tokod Nagyközség

-kezelési fejlesztés 3.

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

(ÉKDU 3)

szerint

A projekt keretében Csorna város
szennyvíztisztító telepét fejlesztik, és
2 554 666 166

3 046 321 443

797 989 788

5 600 987 609

KEHOP-2.2.2-15-

szennyvíztisztító telep

Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata,

2015-00039

technológiájának

Szigetszentmárton Község Önkormányzata és Taksony

korszerűsítése

Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)

csatornaépítéssel érintett.
A projekt keretében a dunavarsányi telep
fejlesztéséhez, valamint a tisztított szennyvíz új
2 967 400 043

1 015 195 737

209 610 304

3 982 595 780

bevezetéséhez szükséges munkálatokat végzik el.

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen
5.

Szennyvíztisztító telep

Működő Részvénytársaság, Nagymaros Város

2016-00051

fejlesztése Vácon

Önkormányzata és Őrbottyán Város Önkormányzata

A projekt a Vác központú szennyvízelvezetési
1 947 975 000

2 536 724 988

236 036 840

4 484 699 988

A projekt célja a bólyi szennyvízelvezetési

Bóly központú
KEHOP-2.2.2-15-

agglomeráció

Bóly Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)

2016-00087

szennyvíztisztításának

Korm. rendelet szerint

fejlesztése

agglomerációban működő szennyvíztisztító telep
fejlesztésére irányul.

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

6.

nyomóvezetéken történő élővízi befogadóba
– a Duna-völgyi-főcsatornába – történő

Korm. rendelet szerint
KEHOP-2.2.2-15-

és Tokod településen szennyvízelvezető

agglomerációban meglévő szennyvíztisztító telep
2 769 999 948

1 462 722 285

470 302 470

4 232 722 233

fejlesztése, valamint szállítóvezeték építése és
az agglomeráció településein a csatornahálózat
fejlesztése.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 129. szám

4.

Községi Önkormányzat, Délegyháza Község

szállítóvezetéket építenek. Bősárkány, Dör
csatornát építenek, Tát telepfejlesztéssel és

Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka
Dunavarsány

szennyvízelvezető csatornát építenek. A projekt
települések szennyvíztisztító telepének

a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata, Dör Község

szennyvíztisztító telepét, és e két településen
keretében Izsák, Ágasegyháza és Orgovány

időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási,

Észak- és Közép-

Projekt rövid bemutatása

legfeljebb

Község Önkormányzata, Orgovány Nagyközség

Közép- és Kelet-

H

Megnövelt

A

B

C

D

1.

F

Módosítás előtti forrásszerkezet
Projekt

2.

E

azonosító

Projekt megnevezése

száma

Környezet és

Környezeti és

Kedvezményezett

Energia Operatív

Energiahatékonysági

neve

Programból

Operatív Programból

finanszírozott

finanszírozott

támogatás (Ft)

támogatás (Ft)

G

H

I

Változás

Önerő (nettó, Ft)

Operatív Programból
finanszírozott
többlettámogatás

K

L

Módosított forrásszerkezet

Környezeti és
Energiahatékonysági

J

Környezet és
Többlet önerő

Energia Operatív

legfeljebb

Programból

(nettó, Ft)

finanszírozott
támogatás (Ft)

legfeljebb (Ft)

Környezeti és
Energiahatékonysági

Megnövelt

Operatív Programból

önerő összege

finanszírozott

legfeljebb

támogatás legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

A projekt keretében
Komoró községben
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2. A KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosító számú, „Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése” című projekt támogatásának növelése és forrásszerkezetének
módosítása

az európai uniós
irányelveknek és a hazai
környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő

Tuzsér-Komoró

csatornahálózat épül,

Víziközmű

3.

KEHOP-

Tuzsér és Komoró

Beruházási

2.2.4-15-

települések

Társulás

2016-

szennyvízközmű

a 339/2014.

00006

fejlesztése

(XII. 19.)
Korm. rendelet
szerint

megvalósul a tuzséri
szennyvízátemelők
1 190 369 098

1 397 713 322

114 447 678

1 096 669 026

89 797 546

1 190 369 098

2 494 382 348

204 245 224

rekonstrukciója,
valamint a két település
közös szennyvíztisztító
telepének fejlesztése,
sor kerül Kékcse,
Szabolcsveresmart
és Tiszakanyár
szennyvízelvezetésének
és -tisztításának
megoldására.

18351

18352
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A Kormány 1538/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú [„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú, „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével
az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt
ba)
a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete és
bb)
1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerejének a Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat
terhére történő finanszírozásával,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. szeptember 15.
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:234 mezőjében a „4,91” szövegrész helyébe a „6,20”szöveg,
b)
E:234 mezőjében a „0,40” szövegrész helyébe a „0,48” szöveg
lép.
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A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-2.2.1-152015-00021

B

Projekt megnevezése

Észak- és
Közép-Dunántúli
szennyvízelvezetési
és -kezelési
fejlesztés 1.
(ÉKDU 1)

C

Kedvezményezett neve

Gyúró Község Önkormányzata,
Martonvásár Város
Önkormányzata, Ráckeresztúr
Község Önkormányzata, Tordas
Község Önkormányzata, Pincehely
Nagyközség Önkormányzata,
Bátaszék Város Önkormányzata,
Báta Község Önkormányzata és
Tapolca Város Önkormányzata
az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő,
a 2007–2013 programozási
időszakban a Kormány által
a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014–2020
programozási időszakban
a szennyvízelvezetési és
-tisztítási, a hulladékgazdálkodási
és az ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról
szóló 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

D
Eredeti támogatás
(nettó, Ft)

4 896 925 209

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt önerő

legfeljebb

összege

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

1 296 009 102

479 277 232

G

H

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

6 192 934 311

A projekt keretében
a martonvásári agglomeráció
szennyvíztisztításának
korszerűsítését, bővítését
és a csatornázatlan
területek rendszerbe
történő bekapcsolását
végzik el. Emellett kiépítik
Pincehely település
szennyvízhálózatát, fejlesztik
a bátaszéki szennyvíztisztító
telepet, befejezik
Bátaszék–Báta területén
a szennyvízcsatornázást,
és elvégzik a tapolcai
szennyvíztisztító telep
technológiai korszerűsítését.
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1. melléklet az 1538/2017. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

18353

18354
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A miniszterelnök 81/2017. (VIII. 14.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződés (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a szerződés létrehozását követően a szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
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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.

