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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2017. (VIII. 21.) NFM rendelete
a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

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

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

1. melléklet a 33/2017. (VIII. 21.) NFM rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet A) rész 1. pont 1.16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál)
„1.16. a  vasúti igazgatási szerv vezetőjének helyettesítésére a  szervezeti egység ügyrendje vagy munkaköri leírás 
alapján jogosult kormánytisztviselő,”

 2.  Az R. 1. melléklet A) rész 1. pontja a következő 1.17. és 1.18. alponttal egészül ki:
(A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál)
„1.17. a  Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása elnevezésű projekttel 
kapcsolatos, azzal összefüggő feladatokat ellátó személyek,
1.18. az ügyeletvezető és az ügyeletes.”

 3.  Az R. 1. melléklet C) része a következő 1. ponttal egészül ki:
„1. A Szerencsejáték Felügyeletnél
1.1. az elnöki kabinet vezetője és helyettese, az elnöki kabinetben foglalkoztatott személyek,
1.2. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,
1.3. a  jogszabály-előkészítéssel, valamint hatósági ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egység valamennyi 
munkaköre,
1.4. az online szerencsejáték-szervezés felügyeletét ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.5. a gazdasági és igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.6. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.7. az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre.”

 4.  Az R. 1. melléklet D) rész 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél)
„1.1. az elnök és helyettesei,”

 5.  Hatályát veszti az R.
a) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.10. alpontja,
b) 1. melléklet C) rész 3. pontja,
c) 1. melléklet D) rész 1. pont 1.5–1.7. alpontja.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 294/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
Medveczky Iván rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország mexikóvárosi nagykövetségének 
a vezetésére, valamint Magyarországnak a Guatemalai Köztársaságban, a Costa Rica-i Köztársaságban, a Hondurasi 
Köztársaságban, a Panamai Köztársaságban és az El Salvadori Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása 
érintetlenül hagyása mellett – megbízom Magyarországnak Belizében való képviseletével.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. február 1.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00404-2/2017.

A köztársasági elnök 295/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr.  Drexler András Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország havannai nagykövetségének 
a  vezetésére, valamint Magyarországnak a  Dominikai Köztársaságban és Jamaicában való képviseletére kapott 
megbízása érintetlenül hagyása mellett – megbízom Magyarországnak a Dominikai Közösségben és Saint Luciában 
való képviseletével.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. február 1.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00405-2/2017.
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A köztársasági elnök 296/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Szöllősi Györgyöt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2017. február 6.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. február 9.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00550-2/2017.

A köztársasági elnök 297/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
Bucsi-Szabó Edit rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország quitói nagykövetségének a vezetésére, 
valamint Magyarországnak a Venezuelai Bolivári Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása érintetlenül 
hagyása mellett – felmentem Magyarországnak a  Kolumbiai Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása 
alól.

Budapest, 2017. február 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 23.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00849-2/2017.
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A köztársasági elnök 298/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
Endreffy Lórándot kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország bogotai 
nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2017. február 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 23.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00848-2/2017.

A köztársasági elnök 299/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr. Bencsik Zita Ilonát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2017. február 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 9.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00876-2/2017.
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A köztársasági elnök 300/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Király  András László rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország pretoriai nagykövetségének 
a  vezetésére, valamint Magyarországnak a  Szváziföldi Királyságban, a  Namíbiai Köztársaságban, a  Zimbabwei 
Köztársaságban, a  Lesothói Királyságban, a  Botswanai Köztársaságban, a  Zambiai Köztársaságban, a  Mauritiusi 
Köztársaságban és a  Madagaszkári Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása érintetlenül hagyása 
mellett – felmentem Magyarországnak a Mozambiki Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.

Budapest, 2017. március 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 23.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01241-2/2017.

A köztársasági elnök 301/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Maris  Zsolt rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország luandai nagykövetségének a  vezetésére, 
valamint Magyarországnak a  Gaboni Köztársaságban, az  Egyenlítői-guineai Köztársaságban és a  Kongói 
Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – megbízom Magyarországnak 
a Mozambiki Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2017. március 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 23.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01240-2/2017.
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A köztársasági elnök 302/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Váradi László rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország 
bejrúti nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2017. február 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. február 28.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00878-2/2017.

A köztársasági elnök 303/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr.  Mihályi Géza rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország bejrúti nagykövetségének 
a vezetésével.

Budapest, 2017. február 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. február 28.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00877-2/2017.
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A köztársasági elnök 304/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Rada Csabát kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2017. március 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 23.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01239-2/2017.

A köztársasági elnök 305/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
Czimbalmosné Molnár Éva rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország pozsonyi nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2017. április 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 2.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01978-2/2017.
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A köztársasági elnök 306/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Pető  Tibor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország 
prágai nagykövetségének a  vezetésére kapott megbízása alól, egyúttal megbízom Magyarország pozsonyi 
nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2017. április 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 2.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01977-2/2017.

A köztársasági elnök 307/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr.  Boros Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország prágai nagykövetségének 
a vezetésével.

Budapest, 2017. április 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 2.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01980-2/2017.
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A köztársasági elnök 308/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Szabó Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország 
tbiliszi nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2017. április 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 2.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02056-2/2017.

A köztársasági elnök 309/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr. Horváth Viktória rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország tbiliszi nagykövetségének 
a vezetésével.

Budapest, 2017. április 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 2.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02053-2/2017.



18552 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 132. szám 

A köztársasági elnök 310/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr.  Szemerkényi Réka rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország washingtoni nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2017. április 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 8.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02266-2/2017.

A köztársasági elnök 311/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr.  Szabó Lászlót kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország washingtoni 
nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2017. április 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 8.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02267-2/2017.
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A köztársasági elnök 312/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr. Erdődi Ákos Csabát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2017. május 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 22.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02372-2/2017.

A köztársasági elnök 313/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
dr.  Paczolay Péter rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország római nagykövetségének a  vezetésére, valamint Magyarországnak a  San Marino Köztársaságban és 
a Máltai Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.

Budapest, 2017. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 25.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02535-2/2017.
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A köztársasági elnök 314/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
Kovács Ádám Zoltánt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország 
római nagykövetségének a  vezetésével, valamint Magyarországnak a  San Marino Köztársaságban és a  Máltai 
Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2017. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 25.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02536-2/2017.

A köztársasági elnök 315/2017. (VIII. 21.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr. Janzsó Krisztiánt kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2017. június 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. június 20.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02942-2/2017.
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A köztársasági elnök 316/2017. (VIII. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény  
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Mihócza Zoltán dandártábornokot  
2017. augusztus 20-ai hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2017. augusztus 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus 10.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03669-2/2017.

A köztársasági elnök 317/2017. (VIII. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Korom Ferenc dandártábornokot  
2017. augusztus 20-ai hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2017. augusztus 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus 10.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03670-2/2017.
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A köztársasági elnök 318/2017. (VIII. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény  
4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Apáti Zoltán ezredest  
2017. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. augusztus 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus 10.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03671-2/2017.

A Kormány 1559/2017. (VIII. 21.) Korm. határozata
a Népművészet Mestere díj 2017. évi adományozásáról

Magyarország Kormánya 2017-ben

Gilyén Miklós táncosnak,
ifj. Kalló Ferenc táncosnak,
Kovács Zoltán csont- és szarufaragónak,
Les Gábor fazekasnak,
Paranai Józsefné hímzőnek,
Szakáll Miklósné énekesnek,
Szilágyi Anna énekesnek,
Szolga-Géczi Julianna fazekasnak,
Takács Piroska énekesnek,
Tankó Dezső furulyásnak

a Népművészet Mestere díjat adományozza.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 132. szám 18557

A Kormány 1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozata
a KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú („4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás” 
című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán” 
című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő 
hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért

a) a KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú, „4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás” 
című és

b) a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú, „Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán” című,
hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a  továbbiakban: projektek) 1.  melléklet 
szerinti támogatásával,

 2. egyetért a projektek támogatási szerződésének megkötésével.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatás

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-5.1.1-17-

2017-00001

4 MW teljesítményt 
meghaladó 

fotovoltaikus 
beruházás

MVM 
Hungarowind 

Szélerőmű 
Üzemeltető 

Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság

3 255 565 070

A projekt célja egy helyszínen (Oroszlány város külterületén, a Bokodi-hűtőtó mellett) 
17,208 MW névleges teljesítőképességű (20,6496 MWp kapacitású) fotovoltaikus 
erőmű létesítése, amely által a megtermelt energiát a közcélú hálózatba táplálják 
energiaértékesítés céljából. A fejlesztés során 76 480 db 270 Wp teljesítményű 
napelempanel kerül telepítésre, amelyek egyenáramú villamos energiát termelnek. 
A megtermelt egyenáramú energia váltakozó áramúvá történő átalakítását a 
rendszer részét képező 478 db inverter végzi. A projekt eredményeként a megújuló 
energiaforrásból előállított energiamennyiség évente 79 970,45 GJ-lal növekszik, az 
üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente 21 671,99 tonnával csökken.

3.
KEHOP-5.1.1-17-

2017-00002

Fotovoltaikus 
erőmű létesítése 

Felsőzsolcán

MVM 
Hungarowind 

Szélerőmű 
Üzemeltető 

Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság

3 144 432 206

A projekt célja egy 19,9584 MWp teljes kapacitású, 16,632 MW névleges 
teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű megvalósítása. A projekt helyszíne Felsőzsolca 
északkeleti részében, a Felsőzsolca–Onga közötti 3605. számú út mellett helyezkedik 
el. A projekt keretében 73 920 db 270 Wp teljesítményű napelem és 462 db inverter 
kerül telepítésre, amelyek révén évente 20 748 753 kWh villamos energia értékesíthető 
a kötelező átvételi rendszerben. A projekt eredményeként a megújuló energiaforrásból 
előállított energiamennyiség évente 74 695,51 GJ-lal növekszik, az üvegházhatást okozó 
gázok mennyisége évente 20 242,48 tonnával csökken.
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