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III. Kormányrendeletek

A Kormány 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 
14.  § a), b), d) és g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) infokommunikációs technológiák ágazat: a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi CLXVI.  törvény (a  továbbiakban: Lrtv.) 3.  mellékletében foglalt 
táblázat 26–32. sorában meghatározott ágazat, amely az ott felsorolt alágazatokra tagolódik,

b) internet-infrastruktúra: az  internetszolgáltatást biztosító fizikai és műszaki létesítmények összessége, 
amely magába foglalja a  nyilvános adatkicserélő központokat, valamint az  internet-hozzáférést biztosító 
infrastruktúrákat is,

c) postai szolgáltatás: a  postai szolgáltatásokról szóló 2012.  évi CLIX.  törvény 3.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti 
szolgáltatás.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki az infokommunikációs technológiák ágazatba tartozó, az állami és önkormányzati 
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.  törvényben (a továbbiakban: Ibtv.) meghatározott, 
zárt célú elektronikus információs rendszerre.

 (2) E  rendelet hatálya nem terjed ki az  infokommunikációs technológiák ágazatba tartozó, kísérleti, kutatói, oktatási 
intézményen belüli kísérleti, kutatói és oktatási céllal működtetett rendszerelemekre.

3. Az eljáró hatóságok

3. § (1) Az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 26–30. sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú rendszerelem 
kijelölése és a  kijelölés visszavonása során ágazati kijelölő hatóságként a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(a továbbiakban: NMHH) Hivatala jár el.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a kijelölő hatóság
a) a 9–10. § szerinti ágazati kritériumok és
b) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 

CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott 
horizontális kritériumok

alapján dönt a kijelölésről.

4. § (1) Az NMHH Hivatalát a 3. § (1) bekezdése szerinti feladatainak ellátásában döntés-előkészítő bizottság segíti.
 (2) A döntés-előkészítő bizottság

a) létszámát,
b) szervezetét,
c) működési rendjét,
d) tagjaival kapcsolatos képzettségi és szakmai elvárásokat
az NMHH szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.
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5. § (1) Az  Lrtv. 3.  mellékletében foglalt táblázat 31. sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú rendszerelem 
és európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a  kijelölés visszavonása során javaslattevő hatóságként 
a postaügyért felelős miniszter jár el.

 (2) Az  Lrtv. 3.  mellékletében foglalt táblázat 31. sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú rendszerelem, 
és az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora szerinti alágazatba tartozó európai létfontosságú rendszerelem 
kijelölése és a kijelölés visszavonása során ágazati kijelölő hatóságként az NMHH Hivatala jár el.

6. § (1) Az  Lrtv. 3.  mellékletében foglalt táblázat 32. sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú rendszerelem 
és európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a  kijelölés visszavonása során ágazati kijelölő hatóságként 
a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) jár el.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a kijelölő hatóság
a) a 12. §, illetve a 14. § (2) bekezdése szerinti ágazati kritériumok és
b) a Vhr.-ben meghatározott horizontális kritériumok
alapján dönt a kijelölésről.

7. § (1) A  minisztert a  6.  § (1)  bekezdése szerinti feladatainak ellátásában döntés-előkészítő bizottság (a  továbbiakban: 
Bizottság) segíti.

 (2) A Bizottság elnökből és 6 tagból áll.
 (3) A Bizottság elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által 

irányított, felügyelt más szervek állományából.
 (4) A  Bizottságba az  Lrtv. 3.  mellékletében foglalt táblázat 32. sora szerinti alágazat tekintetében legalább 2 éves 

informatikai szakmai gyakorlattal rendelkező személy jelölhető ki.
 (5) A Bizottság a működési rendjét a Bizottság által elfogadott ügyrendben határozza meg.

8. §  Az infokommunikációs technológiák ágazattal kapcsolatos helyszíni ellenőrzést
a) a 3. § (1) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése szerint kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek és európai 

létfontosságú rendszerelemek tekintetében az NMHH Hivatala,
b) a 6.  § (1)  bekezdése szerint kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek és európai létfontosságú 

rendszerelemek tekintetében – az Ibtv.-ben meghatározott feladat- és hatáskörében –, információbiztonsági 
szempontból a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

végzi.

4. Az infokommunikációs technológiák ágazathoz tartozó nemzeti létfontosságú rendszerelemek 
ágazati kritériumai

9. §  Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek lehet kijelölni az  alkalmazott technológiától függetlenül az  Lrtv. 
3.  mellékletében foglalt táblázat 26–29. sora szerinti alágazatba tartozó azon rendszerelemet – ha kiesése esetén 
az  más rendszerelemmel nem váltható ki –, amelynek igénybevételével az  elektronikus hírközlési szolgáltató erre 
irányuló szerződés vagy jogszabályi rendelkezés alapján
a) Magyarország területén

aa) internet-hozzáférési szolgáltatást – ideértve az ehhez szükséges internet-infrastruktúrát –,
ab) vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatást – ideértve az  ehhez szükséges 

vezetékes és vezeték nélküli hírközlő hálózatokat –,
ac) rádiós távközlést vagy
ad) űrtávközlést

 biztosít, és amelynek szerződésben vagy jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó kiesése 
összesen több mint ötvenezer természetes vagy jogi személyt érinthet, vagy

b) egyetemes hírközlési szolgáltatást nyújt.

10. §  Az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 30. sora szerinti alágazatba tartozó átviteli rendszert nemzeti létfontosságú 
rendszerelemnek lehet kijelölni, ha
a) kiesése esetén más rendszerelemmel nem váltható ki, és
b) az igénybevételével nyújtott műsorszórási szolgáltatás Magyarország területének legalább 95%-án elérhető.
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11. §  Nemzeti létfontosságú rendszerelemként lehet kijelölni az  Lrtv. 3.  mellékletében foglalt táblázat 31. sora szerinti 
alágazat tekintetében az egyetemes postai szolgáltató
a) honvédelmi intézkedési és veszélyelhárítási tervében megjelölt rendszerelemét, amely a különleges jogrend 

idején kizárólag a  – jogszabályban meghatározott – követelménytámasztó szervek részére ellátott postai 
szolgáltatások működtetéséhez szükséges, vagy

b) üzletmenet-folytonossági tervében meghatározott olyan rendszerelemét, amelynek kiesése esetén az általa 
ellátott postai szolgáltatások működtetéséhez szükséges napi központi küldeményfeldolgozói átlagos 
kapacitása 40% alá csökken, és 48 órát meghaladó időtartam alatt azonos tevékenységet ellátni képes 
rendszerelemmel nem váltható ki.

12. §  Nemzeti létfontosságú rendszerelemként lehet kijelölni az  Lrtv. 3.  mellékletében foglalt táblázat 32. sora szerinti 
alágazatba tartozó azon rendszerelemet, amely kiesése esetén más rendszerelemmel nem váltható ki, és 
jogszabályban meghatározott kormányzati célú hálózat, illetve infokommunikációs rendszer vagy rendszerek 
működését biztosítja, és amely
a) legalább tízezer természetes személy közigazgatási ügyintézési tevékenységét támogatja, vagy
b) az emberéletet is fenyegető veszélyhelyzet előrejelzését, jelzését vagy az  emberéletet is fenyegető 

katasztrófa elhárítását támogatja.

13. §  Ha a  9–12.  §-ban meghatározott rendszerelemeknek a  honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerint 
ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemnek való kijelölés szüksége is felmerül, a  honvédelmi 
ágazat javaslattevő hatósága vagy a  rendszerelem üzemeltetője – az azonosítási eljárást megelőzően – a  3.  § 
(1) bekezdésében, az 5. § (2) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott ágazati kijelölő hatósággal 
egyeztetést kezdeményez.

5. Az infokommunikációs technológiák ágazathoz tartozó európai létfontosságú rendszerelemek 
ágazati kritériumai

14. § (1) Az  Lrtv. 3.  mellékletében foglalt táblázat 31. sora alapján európai létfontosságú rendszerelemként lehet kijelölni 
az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott nemzetközi viszonylatú küldeményforgalmi szolgáltatások érdekében 
működtetett olyan rendszerelemet, amelynek kiesése esetén a  nemzetközi viszonylatú postai szolgáltatás ellátása 
48  órát meghaladó időtartamban ellehetetlenül, és ezen időtartam alatt azonos tevékenységet ellátni képes 
rendszerelemmel nem váltható ki.

 (2) Az  Lrtv. 3.  mellékletében foglalt táblázat 32. sora alapján európai létfontosságú rendszerelemként lehet kijelölni 
azt a  rendszerelemet, amely nemzetközi hálózat vagy rendszer része, vagy nemzetközi hálózatok vagy rendszerek 
számára közvetlen hozzáférést biztosít, az általa nyújtott szolgáltatás kiesése más rendszerelemmel nem váltható ki, 
és amely
a) valamely EGT-állammal vagy EGT-államokkal való kormányzati szintű együttműködési kötelezettség 

teljesítését vagy
b) nemzetközi kötelezettségvállalás keretében katasztrófaelhárítási, terrorelhárítási feladatok kezelését
biztosítja vagy támogatja.

6. Az infokommunikációs technológiák ágazathoz tartozó létesítmény üzemeltetője által 
foglalkoztatott biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatási feltételei

15. § (1) A Vhr. 6. § (1) bekezdésében a biztonsági összekötő személy tekintetében meghatározott szakirányú végzettségnek 
kell tekinteni az infokommunikációs technológiák ágazat esetében
a) az üzemeltető által akként elismert felsőfokú végzettséget,
b) az infokommunikációs technológiák ágazatban eltöltött legalább öt év munkaviszonyt és okleveles védelmi 

igazgatási vagy azzal egyenértékű végzettséget vagy
c) az Ibtv. szerinti elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy tekintetében irányadó 

képzettséget.
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 (2) A  Vhr. 6.  § (1)  bekezdése szerinti, a  biztonsági összekötő személy tekintetében meghatározott szakirányú 
végzettségnek kell tekinteni az  egyetemes postai szolgáltatás esetében – az  (1)  bekezdésben meghatározottakon 
túl – a jogi végzettséget is.

7. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 180. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. és a  3. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és a 2–5. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6. alcím és a  6.  melléklet tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § 
(7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím és a  7.  melléklet tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés b) és k)  pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés b) és 
h) pontjában, valamint (15) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím, valamint a  8. és 9.  melléklet tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § 
(2) bekezdés a)–g) pontjában és (3) bekezdés a) pont aa)–ak) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § b) pontjában és 247. § (1) bekezdés u) pontjában, 
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím és a 10. melléklet tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 14. alcím és a 11–18. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, 
valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 
2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § 
(3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. és a 22. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 17. alcím és a  19.  melléklet tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 18. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (3)  bekezdés f )  pontjában és g)  pont 
gi) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. és a 20. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 21. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés m)  pont ma) és mf)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 24. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2.  § (11)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(11) Ha gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg a  lőfegyver tartására, illetve az  elöltöltő fegyver 
vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező, valamint az  ilyen engedélyt megszerezni kívánó 
– a  kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági 
feltételeiről és vizsgálatáról szóló rendelet szerinti II. alkalmassági csoportba tartozó – személyeknek a  lőfegyver 
megszerzéséhez és tartásához, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges hatósági engedély 
feltételeként előírt orvosi alkalmassági vizsgálatára is sor kerül, csak a  gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatra 
vonatkozó – a 2. számú melléklet szerinti – díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni.”

2. §  A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21.  § (10a)  bekezdése az „A védőnői szolgáltató havonta 33 000 Ft” szövegrész 
helyett az „Az (1) vagy (3) bekezdés szerinti feladatokat ellátó védőnői szolgáltató havonta védőnői szolgálatonként 
33 000 Ft” szöveggel, az „a védőnőt” szövegrész helyett az „a védőnői szolgálatban dolgozó védőnőt” szöveggel lép 
hatályba.

3. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló  
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához 
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A támogatás folyósításához szükséges elszámolás alapja az 1. §-ban meghatározott szerződés és az emberi 
felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet, a  gyógyászati segédeszközök 
társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, 
javításáról és kölcsönzéséről szóló rendelet vagy az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással 
igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló rendelet szerint előállított érvényes vény, munkalap (a továbbiakban 
együtt: vény).
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában gyógyszert tartalmazó elektronikus vény esetében az  elszámolás alapja 
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kiadottként megjelölt vény.”
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5. §  A 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § A gyógyszertár jelenti a NEAK felé
a) papíralapú vény esetén a  javaslatot adó szakorvos pecsétszámát, elektronikus vény esetén az alapnyilvántartási 
számát, valamint a  javaslat keltét, ha a  gyógyszert jogszabály szerint indikációhoz kötött emelt, kiemelt 
támogatással szakorvosi javaslatra rendelték,
b) hogy a vény melyik minősített számítógépes programmal került előállításra.”

6. § (1) A 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  adott elszámolási időszakban kizárólag azok a  tárgyi elszámolási időszak alatt beváltott és kiszolgált 
papíralapú vények nyújthatók be elszámolásra, amelyeken szerepel a  vényen rendelt terméket átvevő személy és 
a vény ellenében a terméket átadó személy kézjegye.”

 (2) A 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  adott elszámolási időszakban kizárólag azok a  tárgyi elszámolási időszak alatt beváltott és kiszolgált 
elektronikus vények számolhatók el, amelyek kiadásakor a  gyógyszer kiadója az  emberi felhasználásra kerülő 
gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerinti kötelező adatrögzítést elvégezte, és amelyhez 
a rendelt terméket átvevő személy aláírását tartalmazó kiadási igazolás készült, vagy az átvételt az aláírást rögzítő 
vagy a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával igazolták.”

 (3) A 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az adott elszámolási időszakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási időszak alatt beváltott és kiszolgált vények 
nyújthatók be elszámolásra, amelyek önellenőrzését a  forgalmazó a  vény beváltása és az  elszámolás benyújtása 
közötti időszakban elvégezte, és amelyeket az önellenőrzést végző személy kézjegyével ellátott, vagy elektronikus 
vény önellenőrzése esetében az  önellenőrzést végző személy azonosítására is alkalmas módon ellenőrzöttként 
megjelölt.”

4. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló  
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az  ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium 
a  2. számú mellékletben meghatározottak alapján az  illetékes népegészségügyi szerv által évente határozatban 
jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizze. A  vizsgálati program jóváhagyása során dönt az  illetékes 
népegészségügyi szerv a  2. számú melléklet B) rész 2.5. és 2.7.  pontja szerinti vizsgálati szám csökkentéséről, 
és ennek figyelembevételével dönt a  vizsgálati program elfogadásáról. Több települést ellátó vízmű esetében 
minden településről évente legalább egyszer a 2. számú melléklet B) rész 2. pont 2.1. alpontja szerinti, A csoportba 
tartozó ellenőrző paraméterek vizsgálatát el kell végezni. Ha az  ivóvizet fertőtlenítik, az  üzemeltető köteles 
gondoskodni az  alkalmazott fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzéséről, és biztosítani, hogy a  fertőtlenítőszer 
melléktermékeiből származó szermaradvány az  ivóvízben – a  fertőtlenítő hatás veszélyeztetése nélkül – a  lehető 
legalacsonyabb szintű legyen, és az 1. számú melléklet B) részében foglalt táblázatban megadott határértékeket ne 
lépje túl.”

 (2) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatok vizsgálati száma a  2. számú melléklet B) rész 3.3.  pontjában 
megadott értékek 10%-a, azonban a  2. számú melléklet B) rész 2.  pont 2.6.  alpontja szerinti, B csoportba tartozó 
paraméterekre az  1000 m3/nap (a  továbbiakban: m3/d) mennyiségnél nagyobb kapacitású vízműveknél évente 
legalább egyszer, a  10 000 m3/d mennyiségnél nagyobb kapacitású vízműveknél legalább évente kétszer kell 
vizsgálni.”

8. §  A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ivóvíz-szolgáltatás helye szerint illetékes népegészségügyi szerv által jóváhagyott ivóvízbiztonsági terveknek 
megfelelően üzemelő ivóvízellátó rendszerek listáját az illetékes népegészségügyi szerv a honlapján közzéteszi.”

9. § (1) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (13e) bekezdéssel egészül ki:
„(13e) A 2. számú melléklet B) rész 2.5., 2.7. és 2.9. pontjában foglaltakat 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.”
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 (2) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (13f ) bekezdéssel egészül ki:
„(13f) A részletes vizsgálatok vonatkozásában 2014. január 1-jét megelőzően kiadott felmentések 2017. december 31-éig 
érvényesek.”

 (3) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. § (16) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv II. és III.  mellékletének 
módosításáról szóló, 2015. október 6-i (EU) 2015/1787 tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

10. §  A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
a) 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
b) 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép,
c) 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép,
d) 6. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

11. §  A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „2. számú melléklet C) részében” szövegrész helyébe a „2. számú melléklet 

B) rész 3.4. pontjában” szöveg,
b) 4.  § (1a)  bekezdésében az „Azon paraméterek” szövegrész helyébe az „Azon, a  2. számú melléklet B) rész 

3.2. pontjában felsorolt paraméterek” szöveg,
c) 4. § (6) bekezdésében a „vízbiztonság-irányítási rendszerét” szövegrész helyébe az „ivóvízbiztonság-irányítási 

rendszerét” szöveg,
d) 4.  § (7)  bekezdésében a  „tartalmi követelményeit a  6. számú melléklet” szövegrész helyébe a  „tartalmi 

követelményeit és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumokat a 6. számú melléklet” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(1c) bekezdésben” szöveg,
f ) 5.  § (7)  bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezi” szövegrész helyébe a „Budapest 

Főváros Kormányhivatala engedélyezi, és az  engedélyt annak jogerőre emelkedését követően megküldi 
az országos tisztifőorvosnak” szöveg,

g) 5.  § (8)  bekezdésében a „2.  melléklet B) részében foglalt” szövegrész helyébe a „2. számú melléklet B) rész 
3.3. pontjában foglalt” szöveg,

h) 5/C.  § (1)  bekezdésében a  „2. számú melléklet A) rész 3.  pontjában, valamint a  3. számú melléklet 
5.  pontjában” szövegrész helyébe a  „2. számú melléklet B) rész 3.1.  pontjában és a  3. számú melléklet 
4. pontjában” szöveg,

i) 5/C.  § (2)  bekezdésében a „2. számú melléklet A) rész 3.  pontjában és a  3. számú melléklet 5.  pontjában” 
szövegrész helyébe a „2. számú melléklet B) rész 3.1. pontjában és a 3. számú melléklet 4. pontjában” szöveg,

j) 6.  § (4a)  bekezdésében az  „a vízbiztonság fenntartásához” szövegrész helyébe az  „az ivóvízbiztonság 
fenntartásához” szöveg,

k) 9.  § (3)  bekezdésében az  „az országos tisztifőorvostól kapott adatok alapján” szövegrész helyébe 
az „a HUMVI rendszerben rendelkezésre álló adatok alapján” szöveg,

l) 10. § (13a) pontjában a „2017. július 1-jéig” szövegrész helyébe a „2017. november 30-áig” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 7. §-a és az azt megelőző „Átmeneti engedély” alcím címsor.

5. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell működési engedély)
„a) az igazságügyi szakértőkről szóló törvény alapján végzett igazságügyi orvosszakértői tevékenységhez,”
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6. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló  
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 
a 6. melléklet szerint módosul.

7. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott 
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a  meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet] 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

8. Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési 
feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv 
kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában az „az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és 
Dokumentációs Központot,” szövegrész helyébe az „az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,” szöveg lép.

9. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
a) 8.  § (5)  bekezdésében az  „(a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala)” szövegrész helyébe 

az „(a továbbiakban: Kormányhivatal)” szöveg,
b) 15.  § (3)  bekezdésében az  „a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala 

(a továbbiakban: Kormányhivatal)” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatal” szöveg
lép.

10. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 1. §-a a következő (1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) E rendelet alkalmazásában többletkapacitásnak minősül a szünetelő krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitás 
más ellátási formába történő átcsoportosítása, kivéve a nappali kórházi ellátásba történő átcsoportosítást.”

 (2) Az Eftv. vhr. 1. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Az  országos tisztifőorvos hivatalból indult eljárás keretében állapítja meg a  Tv. 1.  § (2)  bekezdés i)  pont 
if )  alpontja szerinti szakellátási kapacitás egységet. A  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a  továbbiakban: 
NEAK) az  országos tisztifőorvos megkeresésére – a  jogszabályban előírt finanszírozási szolgáltatási egység 
figyelembevételével – javaslatot tesz a  kapacitás egységére. A  NEAK a  javaslatáról a  megkereséstől számított 
8 napon belül tájékoztatja az országos tisztifőorvost.
(9) Az  országos tisztifőorvos a  szakellátási kapacitás egységének (8)  bekezdés szerinti megállapítását követően 
tájékoztatja a  NEAK-ot az  érintett kapacitás egységéről. Ezt követő 5 napon belül a  NEAK tájékoztatja az  országos 
tisztifőorvost az  érintett kapacitás tekintetében az  ellátást végző összes – finanszírozási szerződéssel rendelkező – 
egészségügyi szolgáltató kapacitásadatairól. Az országos tisztifőorvos a kapacitás-nyilvántartásban rögzíti a Tv. 5/A. § 
(8b) és (8c) bekezdése szerinti adatokat.”

19. § (1) Az Eftv. vhr. 1/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egészségügyért felelős miniszter a  bejelentést követően haladéktalanul tájékoztatja ennek tényéről 
az országos tisztifőorvost, a NEAK-ot és az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (a továbbiakban: ÁEEK).”
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 (2) Az Eftv. vhr. 1/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  országos tisztifőorvos a  Tv. 1/A.  § (4) és (5)  bekezdése alapján hozott határozatot, valamint a  működési 
engedélyt – legkésőbb a határozathozatalt követő napon – megküldi az ÁEEK-nak és a NEAK-nak.”

20. §  Az Eftv. vhr. 1/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  országos tisztifőorvos a  (4)–(6)  bekezdés alapján hozott határozatát – annak meghozatalától számított 
5 napon belül – megküldi az ÁEEK-nak és a NEAK-nak.”

21. §  Az Eftv. vhr. az „A vagyoni biztosítékra vonatkozó szabályok” alcímet megelőzően a  következő 2.  §-sal és az azt 
megelőző alcím címsorral egészül ki:
„Az egészségügyi ellátási szerződésre vonatkozó szabályok
2. § (1) Az egészségügyi ellátási szerződésnek tartalmaznia kell
a) a  közszolgáltatásért felelős szerv ellátási kötelezettségébe tartozó feladatok közül az  egészségügyi szolgáltató 
által ellátandó szolgáltatások tételes meghatározását és az azokat nyújtó egészségügyi szolgáltató megnevezését,
b) az  a)  pontban meghatározott szolgáltatásoknak megfelelően az  egészségügyi szolgáltató részére átadandó 
kapacitásokat a hozzájuk tartozó ellátási területtel,
c) a szolgáltatások minőségét mérő mutatókat,
d) a  munkavállalók foglalkoztatásával, továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos garanciális elemeket, különös 
tekintettel a  munkajogi szabályokban előírt, a  munkáltatói jogutódlással összefüggő, munkaviszonyt érintő 
kérdésekre,
e) az  egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok átadására vonatkozó 
rendelkezéseket,
f ) a szerződés felmondásának szabályait, beleértve a felmondási időt, annak garanciáját, hogy a folyamatos ellátás 
biztosítása nem szenved sérelmet, valamint a felmondás esetére az egymás közötti elszámolás szabályait,
g) annak előírását, hogy az egészségügyi szolgáltatónak az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételét terhelő, 
annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az  esetben érvényes, ha ahhoz az  egészségügyi 
közszolgáltatásért felelős szerv előzetesen hozzájárult,
h) az  egészségügyi szolgáltató azon kötelezettségét, hogy a  tulajdont és a  szervezetet érintő bármely változásról 
az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervet tájékoztatja,
i) a  szerződés megkötésekor meglévő vagyonról szóló tételes listát és a  szerződés megszűnésekor irányadó 
vagyonelszámolási szabályokat,
j) a jogszabály szerinti folyamatos ellátás biztosítására vonatkozó szabályokat,
k) az  ellátási kötelezettsége teljesítése érdekében egészségügyi ellátási szerződést kötő egészségügyi 
közszolgáltatásért felelős szerv nyilatkozatát arról, hogy a  szerződés megkötésére fenntartóként jogosult 
a  fenntartásában működő – az  ellátási szerződés tárgyát képező feladatot az  egészségügyi ellátási szerződés 
megkötését megelőzően ellátó – egészségügyi szolgáltató tulajdonosának hozzájárulása nélkül.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a Tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás tekintetében is alkalmazni 
kell.”

22. § (1) Az Eftv. vhr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Tv. 10.  § (2)  bekezdése szerinti kezdeményezést a  NEAK-hoz kell benyújtani. A  NEAK a  kezdeményezés 
kézhezvételét követő 10 napon belül a  Tv. 10.  § (2)  bekezdése szerinti finanszírozási szerződés megkötéséhez 
szükséges jóváhagyás céljából kérelemmel fordul az egészségügyért felelős miniszterhez.”

 (2) Az Eftv. vhr. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  miniszteri döntések eredményéről – az  államháztartásért felelős miniszter döntésének kézhezvételétől 
számított 5 napon belül – az egészségügyért felelős miniszter értesíti a NEAK-ot.”

23. § (1) Az Eftv. vhr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  NEAK a  kapacitásbővítési kérelem elbírálása érdekében az  ellátási érdek fennállásának eldöntéséhez kikéri 
az országos tisztifőorvos véleményét, amelyet az országos tisztifőorvos a megkereséstől számított 10 napon belül 
megküld.”

 (2) Az Eftv. vhr. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  NEAK a  12/A.  § (1)  bekezdése szerinti javaslatában finanszírozási szempontból véleményezi a  kérelmet, 
valamint a többletkapacitás-befogadás mértékére és feltételeire is javaslatot tesz.”
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24. §  Az Eftv. vhr. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Tv. 11/A.  § (2)  bekezdése szerinti, éven túli kötelezettségvállalást eredményező, előzetes többletkapacitás-
befogadási eljárásban a  NEAK a  12.  § (5)  bekezdése szerinti vélemény figyelembevételével elkészíti 
a  többletkapacitás-befogadási javaslatát, és azt jóváhagyásra az  egészségügyért felelős miniszternek megküldi. 
A  jóváhagyott javaslatot az  egészségügyért felelős miniszter a  pályázónak a  pályázat benyújtási határidejét 
megelőzően 15 nappal megküldi.”

25. §  Az Eftv. vhr. 12/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Tv. 11/A.  § (3)  bekezdése szerinti, éven túli kötelezettségvállalást nem eredményező, előzetes 
többletkapacitás-befogadási eljárásban a  12/A.  §-ban foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a  NEAK által előkészített többletkapacitás-befogadási javaslatot az  egészségügyért felelős miniszter a  pénzügyi 
hatásvizsgálattal, valamint a 12. § (5) bekezdése szerinti véleménnyel együtt megküldi az államháztartásért felelős 
miniszternek.”

26. §  Az Eftv. vhr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  TBB létszáma 7 fő, amelyből 2 főt az  egészségügyért felelős miniszter, 1 főt az  államháztartásért felelős 
miniszter, 2 főt a  NEAK főigazgatója, 1 főt az  országos tisztifőorvos és 1 főt az  ÁEEK főigazgatója jelöl ki. 
A TBB elnökét – a tagok közül – a NEAK főigazgatója jelöli ki.”

27. §  Az Eftv. vhr.
a) 1/A. § (1) bekezdésében az „országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” 

szöveg,
b) 11. § (4) bekezdésében az „az országos tisztifőorvost” szövegrész helyébe az „a NEAK-ot” szöveg,
c) 11. § (9) bekezdésében az „Az országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „A Tv. 10. § (2) bekezdése szerinti 

kezdeményező” szöveg,
d) 12.  § (3) és (3a)  bekezdésében az  „az egészségügyért felelős miniszterhez” szövegrész helyébe 

az „a NEAK-hoz” szöveg,
e) 13.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „az egészségügyi államigazgatási szervhez” szövegrész helyébe 

az „a működési engedély kiadására jogosult szervhez” szöveg,
f ) 15. § (1) bekezdésében az „a (2)–(5)” szövegrész helyébe az „a (2)–(4)” szöveg
lép.

28. §  Hatályát veszti az Eftv. vhr.
a) 11/D. §-a,
b) 15. § (5) bekezdése.

11. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet] 16. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közalkalmazottat a (2)–(3a) bekezdésben meghatározottak szerint diagnosztikai, asszisztensi, traumatológiai, 
intenzív terápiás, infektológiai, pszichiátriai, rezidensi vagy ápolási illetménypótlék (a  továbbiakban: pótlék) illeti 
meg.”

 (2) A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  államilag támogatott képzésben részt vevő, a  szakorvos képzésért felelős egészségügyi államigazgatási 
szerv által foglalkoztatott szakorvosjelölt a támogatott szakképzése időtartamára a (2) bekezdésben meghatározott 
pótlékok helyett a pótlékalap 120%-ának megfelelő összegű rezidensi pótlékra jogosult.”

30. §  A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:
„25.  § Az  egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 16.  § (3a)  bekezdése szerinti 
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rezidensi pótlékot első alkalommal a  Módr. hatálybalépését követő hónapra járó illetményhez kapcsolódóan kell 
megállapítani és biztosítani a rezidensek részére.”

31. § (1) A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (2) A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

12. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati 
készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai 
vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól 
szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

32. §  Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az  emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai 
vizsgálata, valamint az  emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök 
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] a 37/A. §-át követően a következő 3/A. címmel egészül ki:
„3/A. CÍM
IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS ALKALMAZÁSÁVAL JÁRÓ KUTATÁS ENGEDÉLYEZÉSE
37/B. § (1) E cím előírásait az emberen végzett orvostudományi kutatás, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati 
készítmények klinikai vizsgálata, valamint az  emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt 
orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatára kell alkalmazni, ha a kutatásra ionizáló sugárzás alkalmazásával kerül 
sor.
(2) E  cím alkalmazásában gondozók és segítők azok a  személyek, akik tudatosan és szándékosan ionizáló 
sugárzásnak teszik ki magukat, miközben az  orvosi sugárterhelésben részesülő vagy korábban orvosi 
sugárterhelésben részesített személyek gondozásában és támogatásában munkaköri kötelezettségeiken kívül 
segítséget nyújtanak.
(3) Egyéb fogalmak esetében az  ionizáló sugárzás elleni védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és 
ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésében meghatározottakat kell 
figyelembe venni.
37/C.  § (1) A  37/B.  § (1)  bekezdése szerinti kutatás engedélyezése esetén az  engedélyező beszerzi az  OKI 
szakhatósági állásfoglalását is.
(2) Az  OKI a  szakhatósági állásfoglalás kialakítása során – az  adott kutatás jellegének megfelelően – a  kérelem és 
a benyújtott dokumentáció sugáregészségügyi megfelelőségét a 7. § a), d), f ), l) és n) pontjában meghatározottakon 
túl a következő szempontok szerint vizsgálja:
a) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága,
b) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,
c) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózismegszorításának megfelelősége.
(3) Valamennyi, a  37/B.  § (1)  bekezdése szerinti kutatás és vizsgálat engedélyezésére irányuló kérelem 
mellékleteként sugáregészségügyi dokumentációt kell benyújtani a következő tartalommal:
a) azon betegek esetében, akik önként vállalkoznak a kutatásban való részvételre, és akiknél ez a részvétel várhatóan 
diagnosztikai vagy terápiás előnnyel fog járni, az egyénre szabott dózisszint megállapítása,
b) dózismegszorítás meghatározása azon résztvevők vonatkozásában, akiknél a  sugárterheléstől nem várható 
közvetlenül kedvező egészségügyi hatás,
c) a résztvevők, illetve a segítők és támogatók sugárvédelme szempontjából kiemelten fontos információk:
ca) a nemük,
cb) a koruk,
cc) terhességük, illetve fogamzóképességük ténye,
cd) a sugárterhelésük optimálására hozott intézkedések,
ce) annak ténye, hogy részt vettek korábbi sugárterheléssel járó kutatási programokban,
d) a kutatást végzőkre és a kutatásnak helyt adó intézményre vonatkozó információk:
da) ha az  atomenergia alkalmazására engedéllyel rendelkező végez kutatást, a  radioaktív anyag alkalmazására, 
illetve ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetésére kiadott 
engedély másolata, valamint a munkahelyi sugárvédelmi szabályzat és a munkahely sugárvédelmi leírása,
db) a  kutatásban a  besugárzást tervezők, jóváhagyók és kivitelezők szakmai és sugárvédelemmel összefüggő 
szakképesítését igazoló dokumentum másolata,
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e) a  kutatás során az  ionizáló sugárzásnak kitett résztvevők, a  munkavállalók, a  gondozók és segítők, valamint 
a lakosság várható sugárterhelésének becslését leíró kockázatelemzés.”

33. §  A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) az  ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető 
biztonsági előírások megállapításáról, valamint a  89/618/Euratom, a  90/641/Euratom, a  96/29/Euratom, a  97/43/
Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM 
tanácsi irányelv.”

34. §  A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és 35. § 
(1) bekezdésében a „jogerőre emelkedését követően” szövegrész helyébe a „véglegessé válását követően” szöveg lép.

13. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos 
fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. §  Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak 
minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 335/2009. (XII. 29.) 
Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a „3. § 26. pontja” szövegrész helyébe a „40. § (2) bekezdése” szöveg lép.

36. §  A 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet Melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

14. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő 37. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„37. kábítószerért felelős személy helyettese: a  nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyben a  kábítószerért 
felelős személy helyetteseként megjelölt személy, aki a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív 
anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátja és felügyeli, és akire az  e  rendeletben 
a  kábítószerért felelős személyre előírt szabályok vonatkoznak a  6.  § (3)  bekezdésében előírt speciális végzettség 
kivételével, amely speciális végzettség helyett a  tevékenység végzéséhez az  adott engedélyesnél előírt 
legmagasabb végzettség igazolása szükséges.”

38. §  A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„h) a  bentlakásos szociális intézményeknél a  kábítószerek és pszichotróp anyagok tárolására, valamint az  ezen 
anyagok tárolására, felhasználására, selejtezésére vonatkozó nyilvántartásra.”

39. §  A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására az  OGYÉI az  engedély megadásával az  (1)  bekezdés 
vonatkozásában kábítószerért felelős személyt, valamint kábítószerért felelős személy helyettesét, a  (2)  bekezdés 
vonatkozásában kábítószer-felelőst és kábítószerfelelős-helyettest jelöl ki.”

40. §  A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás esetén a  vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket 
nem kell alkalmazni. Az OGYÉI az eseti exportengedély három példányát az exportőr részére megküldi. A kiszállítás 
során az  engedélyen feltüntetett vámszerv az  engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az  eljárás időpontját 
és a  szállított kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd az  engedély egyik 
példányát az  OGYÉI, másik példányát az  exportőr részére visszaküldi. Az  eseti exportengedély egy példánya 
a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri.”
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41. §  A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az engedélyes az OGYÉI részére)
„d) a 12. melléklet szerinti adatokat évente két alkalommal, február 20. napjáig, valamint július 20. napjáig”
(küldi meg.)

42. §  A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószerek, valamint a  P1 és P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagok, 
a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp alapanyagok, a P4 jegyzék 14. sorában szereplő hatóanyagot tartalmazó 
gyógyszerek, valamint az  új pszichoaktív anyagok megrendelése, átadása, átvétele és belföldi szállítása csak 
a  6.  melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány felhasználásával történhet. 
A  nyomtatvány előállítása az  OGYÉI által előzetesen meghatározott mennyiségben és sorszámtartománnyal 
történhet.”

43. §  A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/A.  § A  bentlakásos szociális intézményeknél nyilvántartási napló formájában a  18.  § (1)  bekezdése szerinti 
nyilvántartást kell vezetni a  K1, K2 és a  P2 jegyzéken szereplő anyagokat tartalmazó készítmények tárolásáról, 
a gondozottak által történő felhasználásról és a selejtezésről.”

44. § (1) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
 (2) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
 (3) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
 (4) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
 (5) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 7. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
 (6) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 8. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
 (7) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 9. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
 (8) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a 18. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

45. §  A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
a) 3.  § (4)  bekezdésében a  „valamint ipari mákszalmát” szövegrész helyébe a  „valamint ipari mákszalmát, 

kifejtetlen máktokot” szöveg,
b) 18. § (1) bekezdésében a „kábítószerekre” szövegrész helyébe a „K1, K2 és P2 jegyzék anyagaira” szöveg,
c) 1.  melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” részben foglalt „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” 

elnevezésű táblázatot és „Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)” elnevezésű táblázatot követő végjegyzetben 
a „kábítószerek” szövegrész helyébe az „anyagok” szöveg

lép.

15. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló  
124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az  egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő 
érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2013. (IV. 26.) 
Korm. rendelet] 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A munkáltató a havi igénylést követő hónap végéig tájékoztatja a minisztert az igénylési hónapra vonatkozóan 
ténylegesen kifizetett összegekről.”

 (2) A 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  NEAK a  miniszter tájékoztatása alapján a  munkáltató által igényelt, de a  jövedelemkiegészítés biztosítására 
fel nem használt támogatási összeget a  (3a)  bekezdés szerinti tájékoztatást követő vagy a  (4)  bekezdés szerinti 
elszámolási időpontot követő hónapban esedékes támogatási összegből levonja.”
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16. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 
212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

47. §  A közforgalmú gyógyszertárakban a  gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. 
(VI. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet] 1.  § d)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) Patika Hitelprogram: az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 
MFB Zrt.) által az  MFB Vállalkozásfinanszírozási Program vagy az  MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 
(a továbbiakban együtt: Vállalkozásfinanszírozási Program) keretében működtetett program;”

48. §  A 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki)
„a) a  Gyftv. 83/A.  § (7)  bekezdésében foglaltak szerinti elővásárlási jog gyakorlásával tulajdonhányadot kíván 
szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban,
aa) oly módon, hogy 2017. január 1-jét követően sem közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett tulajdoni 
hányaddal gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban,
ab) amely egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítja,
ac) oly módon, hogy a  tulajdonhányad szerzésével növekedik a  meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad 
a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, vagy
ad) amely 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal rendelkezik.”

17. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

49. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

18. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) 
Korm.  rendelet [a továbbiakban: 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 8.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az eljárásban feladatkörében eljárva – a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 
rendeletben (a  továbbiakban: Kr.) meghatározott szakkérdésben – szakhatóságként közreműködik az  országos 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.”

51. §  A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 21.  § (6)  bekezdés a)  pontjában az  „a Bizottságot” szövegrész helyébe 
az „az Európai Bizottságot” szöveg lép.

52. §  Hatályát veszti a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése.

19. Az Állami Egészségügyi Ellátó központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

53. §  Az Állami Egészségügyi Ellátó központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 3.  §-a a  következő s) és t)  ponttal 
egészül ki:
(Az ÁEEK feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében – 
jogszabályban meghatározottak szerint)
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„s) az  adatkezelése alá tartozó egészségügyi dokumentációból – az  előírt megőrzési időn belül – az  érintett 
kérelmére vagy jogszabályban feljogosított szerv vagy személy indítványa alapján betekintést engedélyez, adatot 
szolgáltat, másolatot ad ki,
t) gondoskodik arról, hogy a kezelésében lévő, illetve általa feldolgozott dokumentáció olvashatósága a törvényben 
előírtak szerint fennmaradjon.”

20. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló  
28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

54. §  Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő q) ponttal egészül ki:
(Az OGYÉI feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében – 
jogszabályban meghatározottak szerint)
„q) ellátja a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső 
csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 161/2016 bizottsági rendeletben meghatározott nemzeti 
hatósági feladatokat.”

55. §  A 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § Ez  a  rendelet a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 161/2016 bizottsági rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket állapít meg.”

21. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 
Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

56. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, 
valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 162/2015. 
(VI. 30.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Az  ÁEEK főigazgatója kérelemre, méltányosságból engedélyezheti a  támogatási időszak legfeljebb egy 
évvel történő meghosszabbítását. A  támogatási időszak meghosszabbítása iránti kérelmet a  rezidens legkésőbb 
a támogatott szakképzése befejezését követő 30 napon belül nyújthatja be.”

57. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól az elsődleges képzőhely 
akkor mentesülhet, ha – a  rezidens egyetértésével – megállapodik egy másik egészségügyi szolgáltatóval 
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség átvállalásáról.”

58. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  (1a)  bekezdésben foglaltakon kívül más szakorvosi alap szakképzésben részt vevő rezidens azon 
gyakorlati elemeket, amelyekre az  elsődleges képzőhely akkreditált, akkor töltheti az  elsődleges képzőhelytől 
eltérő, a gyakorlati elemekre szintén akkreditált képzőhelyen, ha az egyetem, amellyel a rezidensnek a szakképzési 
megállapodása fennáll, a rezidens, az elsődleges képzőhely és az attól eltérő képzőhely együttes kezdeményezésére 
engedélyezi.”

59. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  szakorvos képzés minőségének, valamint a  tutorok tevékenységének monitorozására alkalmas 
minőségbiztosítási rendszer kialakítását és működtetését az ÁEEK végzi.
(2) Az  ÁEEK a  minőségbiztosítási rendszer alapján évente értékeli a  szakképzést, és beszámolót készít annak 
színvonaláról. Az ÁEEK a beszámolót a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan minden év május 31-éig készíti el és 
küldi meg az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.”
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60. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A pályázat benyújtására kizárólag az egészségügyi szolgáltatás nyújtására érvényes finanszírozási szerződéssel 
rendelkező egészségügyi szolgáltató – ideértve a  Honvédelmi Minisztérium, illetve a  Belügyminisztérium fejezet 
költségvetéséből finanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó munkáltatót is –, valamint az  igazságügyi orvostan, 
a megelőző orvostan és népegészségtan, valamint a foglalkozás-orvostan szakképzést biztosító képzőhely jogosult.”

61. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) A rezidens köteles a támogatott szakképzése megkezdésének időpontjától számítva az általa elsőként 
választott szak, vagy ha a  képzés során szakot vált, és a  másodikként választott szakképzési ideje hosszabb, 
a  másodikként választott szak vonatkozásában az  egyes szakképesítések képzési követelményeit meghatározó 
rendeletben meghatározott képzési idő leteltét követő három éven belül szakvizsgát szerezni.
(2) A  szakvizsga megszerzésére nyitva álló határidő meghosszabbodik azon időtartammal, amellyel a  rezidens 
a szakképzését a 8. § alapján megszakította.”

62. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Ha a támogatott szakképesítés megszerzését megelőzően a rezidens
a) az ÁEEK-tól külföldi munkavégzéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítását kezdeményezi, és a szakképzése 
szüneteltetését az ÁEEK részére nem jelezte,
b) a szakképzéshez kapcsolódó, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát megszünteti,
c) az egyetemmel megkötött szakképzési megállapodását felmondja, és egyidejűleg más egyetemmel szakképzési 
megállapodást nem létesít, vagy
d) teljesítéséről a  képzőhely és az  egyetem egyike sem ad tájékoztatást a  9.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
nyilvántartáshoz kapcsolódó elektronikus felületen egybefüggően legalább hat hónap időtartam tekintetében, és 
a rezidens a szakképzés szüneteltetését nem jelezte az ÁEEK részére,
az a)–d) pontban foglaltakról történő tudomásszerzést követően az ÁEEK haladéktalanul felszólítja a rezidenst, hogy 
30 napon belül nyilatkozzon arról, hogy a támogatott szakképzést a 21/A. §-ban foglalt határidőn belül be kívánja-e 
fejezni.
(2) Ha a  rezidens az  (1)  bekezdés szerinti 30 napon belül nem nyilatkozik, az  ÁEEK 15 napos határidő tűzésével 
ismételten nyilatkozattételre szólítja fel. Ha az újabb határidő is eredménytelenül telik el, a rezidens a szakképzésére 
tekintettel a 12. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja alapján folyósított támogatások és juttatások nettó 
értékének megfelelő összeg visszafizetésére köteles, figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra.
(3) Ha a rezidens
a) olyan nyilatkozatot tesz, hogy a szakképzését nem kívánja a megadott határidőn belül teljesíteni, vagy
b) nyilatkozott, hogy szakvizsgát kíván tenni, azonban a 21/A. § alapján meghatározott határidőig azt nem teljesíti, 
és nem áll fenn a (6) és (7) bekezdésben meghatározott ok,
a szakképzésére tekintettel a 12. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja alapján folyósított támogatások 
és juttatások nettó értékének megfelelő összeg visszafizetésére köteles, figyelemmel a  (4) és (5)  bekezdésben 
foglaltakra.
(4) Ha a  rezidens a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti nyilatkozatot tesz, a  (3)  bekezdés szerinti összeg kamatmentes 
visszafizetésére köteles.
(5) A  (2)  bekezdés és a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti esetekben a  (2), illetve a  (3)  bekezdés szerinti összeg 
kamatokkal terhelt mértékben adók módjára behajthatóvá válik. A  kamatszámítás kezdő napja azon hónapot 
követő hónap első napja, amely tekintetében az  ÁEEK a  rezidens támogatott képzése teljesítéséről utoljára 
információval rendelkezik.
(6) Mentesül a visszatérítési kötelezettség alól a rezidens, ha egészségügyi okból válik alkalmatlanná a szakképzés 
befejezésére. A mentesítésről az ÁEEK főigazgatója független szakorvosi vélemény alapján dönt.
(7) Ideiglenesen mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az a  rezidens, aki a szakvizsga megszerzését a 21/A. § 
alapján meghatározott határidőig vállalta, azonban valamely méltányolható ok miatt nem tudja teljesíteni, de 
a  határidő lejártakor igazoltan képzésben vesz részt. Az  ideiglenes mentesítésről az  ÁEEK főigazgatója dönt 
a  méltányolható ok figyelembevételével. A  mentesítés feltétele, hogy a  rezidens képzését irányító intézmény 
nyilatkozzon a  szakképzés befejezésének várható időpontjáról, és ezen időpontig a  rezidens vállalja a  szakvizsga 
letételét.
(8) Ha a  rezidens a  (7)  bekezdésben meghatározott határidőig nem szerez szakvizsgát, a  (2)–(5)  bekezdés szerint 
köteles a támogatás visszatérítésére.”
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63. § (1) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. alcím címsora helyébe a következő alcím címsor lép:
„15. A Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományában, valamint a rendvédelmi szervek 
állományában szakképzést teljesítők”

 (2) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Magyar Honvédség (a  továbbiakban: MH) hivatásos vagy szerződéses állományába, illetve a  rendvédelmi 
szerv állományába tartozó, a  szakképzés során az  Eütev. 7.  § (2)  bekezdés g)  pontja szerinti jogviszonyban álló 
jelöltek a szakképzést költségtérítéses képzés keretében teljesítik, azzal, hogy a minisztérium, illetve a rendvédelmi 
szerv
a) a  szakképzés teljesítéséhez a  12.  § (1)  bekezdés a)  pontja és b)  pont bb)  alpontja szerinti támogatásoknak 
megfelelő összegű és
b) a jelölt szakképzés alatti foglalkoztatásához az Eütev. szerinti alapilletménynek megfelelő összegű
támogatást biztosít.”

 (3) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 12. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti juttatás folyósítása a 12. § (5) bekezdése alapján történik.”

64. § (1) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a  Rezidens Támogatási Program (a  továbbiakban: RTP) keretében a  támogatott szakképzésben részt vevő 
rezidensek – ideértve a 24. § (1) bekezdése szerinti jelölteket is – és szakgyógyszerész-jelöltek pályakezdésének elősegítése 
és szakmai megbecsültségének erősítése, valamint a  jelöltek szakképzést követő hazai munkavállalásának elősegítése 
érdekében]
„a) a közfinanszírozott, a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott vagy rendvédelmi szerv 
által működtetett egészségügyi ellátásban történő elhelyezkedését támogató általános ösztöndíjat,”
([az a)–c) pont szerinti ösztöndíj a továbbiakban együtt: ösztöndíj] alapít.)

 (2) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően az  ösztöndíj időtartama – függetlenül a  (2)  bekezdésben 
meghatározott képzési időtől – a  szakképzés befejezéséig tart azon rezidensek esetében, akik szülési szabadság, 
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételét követően 
részmunkaidős foglalkoztatás mellett folytatják szakképzésüket.”

65. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 33. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A szakorvos képzést)
„c) korábban már megkezdő, azonban azzal felhagyó jelöltek különösen méltányolható ok esetében az  ÁEEK 
főigazgatójának döntése alapján”
(a szakképzésüket e rendelet szabályai szerint fejezhetik be. A szakképzésbe történő visszakapcsolódásra a szakképzésbe 
történő belépés e rendelet szerinti szabályai szerint kerülhet sor.)

66. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) A 30. § (1) bekezdése szerinti Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjában az az Eütev. szerinti ágazati 
előmeneteli szabályok hatálya alá nem tartozó fiatal szakorvos is részesülhet, akire vonatkozóan foglalkoztatója 
a  támogatás iránti igényét a  30.  § (2a)  bekezdésében meghatározott időpontig benyújtja, ugyanakkor az  első 
szakorvosi szakvizsgáját a  benyújtási határidőt követően a  tárgyévben szerzi meg, és az  annak megszerzését 
igazoló dokumentumot 2017. december 31-ig benyújtja. A támogatás folyósítására e feltételek teljesítését követően 
kerülhet sor.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt feltételeket teljesítő fiatal szakorvos támogatási jogosultságának kezdő időpontja 
a  szakvizsga megszerzését igazoló dokumentum benyújtási ideje. A  NEAK a  munkáltató részére a  támogatási 
összeget 2018. január hónapban utalványozza.”

67. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 23. alcíme a következő 35/E. §-al egészül ki:
„35/E. § (1) Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.2.) megállapított 3. § (5b) bekezdésében foglaltakat 
a  szakképzésüket a  Kr.1. alapján teljesítő rezidensekre is alkalmazni kell. A  3.  § (5b)  bekezdésében foglaltaktól 
eltérően a szakképzésüket még be nem fejező rezidensek a kérelmet a Mód.r.2. hatálybalépését követő 30 napon 
belül nyújthatják be.
(2) Az ÁEEK a 11. § (1) bekezdése szerinti minőségbiztosítási rendszer felállításáról 2018. január 1-jéig gondoskodik.”
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68. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 3.  § (5)  bekezdésében az „– a  6.  § (2)  bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett –” szövegrész helyébe  

az „– a 6. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett és az (5b) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg,
b) 3. § (7) bekezdésében az „ötéves” szövegrész helyébe a „hároméves” szöveg,
c) 5.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „továbbfoglalkoztatását,” szövegrész helyébe a  „továbbfoglalkoztatását, 

figyelemmel a (11) bekezdésben foglaltakra,” szöveg,
d) 12.  § (2)  bekezdésében a „minisztériumnak” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztériumnak 

(a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
e) 14.  § (1)  bekezdésében az „a 11.  § (1)  bekezdése szerint kiválasztott szervezet vagy intézmény” szövegrész 

helyébe az „az ÁEEK” szöveg,
f ) 24.  § (3)  bekezdésében az „MH köteles” szövegrész helyébe az „MH, illetve a  rendvédelmi szerv köteles” 

szöveg,
g) 28. § (3) bekezdés c) pontjában az „egészségügyi szolgáltatónál végez” szövegrész helyébe az „egészségügyi 

szolgáltatónál vagy rendvédelmi szerv által fenntartott egészségügyi szolgáltatónál végez” szöveg,
h) 30.  § (1)  bekezdésében az „egészségügyi szolgáltató munkáltatót is” szövegrész helyébe az „egészségügyi 

szolgáltató munkáltatót, illetve a rendvédelmi szerv által fenntartott egészségügyi szolgáltatót is” szöveg
lép.

22. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

69. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 6. §-a a következő 42. ponttal egészül ki:
(Az Országos Közegészségügyi Intézet)
„42. beszerzi a  hazai éves oltóanyagot, az  általa beszerzett oltóanyagot nyilvántartja, és a  kormányhivatalok, 
valamint járási hivatalok részére elosztja és kiszállítja.”

70. §  A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az országos tisztifőorvos a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel 
látja el.”

71. §  Hatályát veszti a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (4) és (5) bekezdése.

23. A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló  
422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

72. §  A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az új gyógyszertár létesítésére irányuló, a Gyftv. 48. § (1) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell 
az új gyógyszertár
a) típusát,
b) pontos címét,
c) tervezett szolgálati rendjét,
d) forgalmazási körét.
(2) A kérelemhez csatolni kell
a) fiókgyógyszertár esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a fiókgyógyszertárat
aa) egész évben vagy meghatározott időszakban (idényben) kívánja működtetni,
ab) épületben vagy mozgó egységként kívánja működtetni, és
b) a gyógyszertár műszaki tervdokumentációját.”
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24. Egyéb rendelkezések

73. §  Hatályát veszti a  civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) 
Korm. rendelet.

25. Záró rendelkezések

74. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § (2) bekezdése, a 8. §, a 9. § (1) és (3) bekezdése, a 10. § b) és d) pontja, a 11. § a), b) és g)–i) pontja, valamint 

a 3. melléklet és az 5. melléklet 2017. október 27-én lép hatályba.
 (3) A 4–6. § 2017. november 1-jén lép hatályba.
 (4) A 7. § (1) bekezdése, a 34. § és a 72. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (5) A 32. § és a 33. § 2018. február 1-jén lép hatályba.
 (6) Az 54. §, az 55. § és a 75. § (2) bekezdése 2019. február 9-én lép hatályba.

75. § (1) Ez a rendelet
a) az  ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető 

biztonsági előírások megállapításáról, valamint a  89/618/Euratom, a  90/641/Euratom, a  96/29/Euratom, 
a  97/43/Euratom és a  2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 
2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek, valamint

b) az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv II. és III.  mellékletének 
módosításáról szóló, 2015. október 6-i (EU) 2015/1787 tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Az  54.  § és az  55.  § a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt 

gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 161/2016 bizottsági rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
 
A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:2. mezőjében a „Lőfegyvert tartani 
szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való” szövegrész helyébe a „Lőfegyvert tartani 
szándékozó, illetve tartó, valamint elöltöltő fegyvert vadászati célra használni szándékozó, illetve használó 
személyek (II. csoport)” szöveg lép. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet B) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések” 
megjelölésű rész 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. Egy liter véletlenszerű napközbeni mintát kell venni a fogyasztói csapból a víz előzetes kifolyatása nélkül.” 
 
2. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések” 
megjelölésű rész 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. Ha Clostridiumot kimutatnak, az illetékes népegészségügyi szerv köteles értékelni, hogy az ivóvízellátás 
kórokozó mikroorganizmus (például Cryptosporidum) jelenléte miatt nem jelenthet-e veszélyt az emberi 
egészségre.” 
 
3. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések” 
megjelölésű rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. Az illetékes népegészségügyi szerv vízműre, illetve mintavételi pontra; azon megfelelőségi ponttól, ahol a 
178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia 
biztosítása érdekében felhasználják, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv mintavételi pontra – a vízműre, illetve a 
mintavételi pontra jellemző szokásos érték figyelembevételével – határértéket szabhat meg, amelyet 90%-os 
gyakorisággal kell betartani; az eseti túllépés e határértéknek legfeljebb a négyszerese lehet. A 37 °C-os 
telepszámot csak a 2. számú melléklet szerinti esetekben kell meghatározni.” 
 
4. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések” 
megjelölésű rész 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9. 10 000 m3/d-nál kisebb kapacitású vízműveknél ezt a vízminőségi jellemzőt nem kötelező mérni.” 
 

 
A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:2. mezőjében a „Lőfegyvert tartani 
szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való” szövegrész helyébe a „Lőfegyvert tartani 
szándékozó, illetve tartó, valamint elöltöltő fegyvert vadászati célra használni szándékozó, illetve használó 
személyek (II. csoport)” szöveg lép. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet B) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések” 
megjelölésű rész 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. Egy liter véletlenszerű napközbeni mintát kell venni a fogyasztói csapból a víz előzetes kifolyatása nélkül.” 
 
2. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések” 
megjelölésű rész 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. Ha Clostridiumot kimutatnak, az illetékes népegészségügyi szerv köteles értékelni, hogy az ivóvízellátás 
kórokozó mikroorganizmus (például Cryptosporidum) jelenléte miatt nem jelenthet-e veszélyt az emberi 
egészségre.” 
 
3. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések” 
megjelölésű rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. Az illetékes népegészségügyi szerv vízműre, illetve mintavételi pontra; azon megfelelőségi ponttól, ahol a 
178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia 
biztosítása érdekében felhasználják, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv mintavételi pontra – a vízműre, illetve a 
mintavételi pontra jellemző szokásos érték figyelembevételével – határértéket szabhat meg, amelyet 90%-os 
gyakorisággal kell betartani; az eseti túllépés e határértéknek legfeljebb a négyszerese lehet. A 37 °C-os 
telepszámot csak a 2. számú melléklet szerinti esetekben kell meghatározni.” 
 
4. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések” 
megjelölésű rész 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9. 10 000 m3/d-nál kisebb kapacitású vízműveknél ezt a vízminőségi jellemzőt nem kötelező mérni.” 
 

2. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
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Vízminőség-ellenőrzési követelmények 
 

A) RÉSZ 
 

Általános célkitűzések és az emberi fogyasztásra szánt víz ellenőrzésére irányuló programok 
 
1. A programoknak biztosítaniuk kell, hogy 
 
1.1. az emberi egészségre jelentett kockázatok ellenőrzésére irányuló intézkedések a vízellátási lánc teljes 
egészében – a vízgyűjtő területtől vízkivételen, vízkezelésen, víztároláson és vízelosztáson keresztül a 
fogyasztás helyéig – hatékonyak legyenek, és hogy a víz a megfelelési helyen egészséges és jó minőségű 
legyen; 
 
1.2. rendelkezésre álljanak az emberi fogyasztás céljára szolgáltatott víz minőségével kapcsolatos azon 
információk, amelyek bizonyítják, hogy a 4. és 5. §-ban megállapított kötelezettségek és az 1. számú 
mellékletben megállapított határértékek teljesülnek;  
 
1.3. meghatározzák az emberi egészségre jelentett kockázatok csökkentésének legmegfelelőbb eszközeit.  
 
2. Az ellenőrző programok a következőkből állnak: 
 
2.1. vízminták vétele, vizsgálata és a vizsgálati eredmények rögzítése az 5. § szerint, az illetékes hatóságokkal 
elfogadtatott vizsgálati program alapján, valamint 
 
2.2. a folyamatos ellenőrzés során rögzített mérések. 
 
3. Ivóvízbiztonsági tervben szereplő kockázatértékelés és meghatározott felügyeleti rendszer alapján ellenőrző 
programok további elemei lehetnek 
 
3.1. a vízkivételi és vízkezelési technológiai berendezések működési és karbantartási állapotával kapcsolatos 
nyilvántartások ellenőrzése, és 
 
3.2. a vízgyűjtő terület, a vízkivétel, a vízkezelés, a víztárolás és a vízelosztás infrastruktúrájának ellenőrzése. 
 
4. Az üzemeltetők az ivóvízbiztonsági terveket és ezzel együtt az ellenőrző programokat folyamatosan és 
rendszeresen felülvizsgálják, és legalább évente frissítik vagy újra megerősítik. 
 

B) RÉSZ 
 

Paraméterek és gyakoriság 
  

1. Általános elvárások 
Az ellenőrzés céljára megfelelő paraméterek kiválasztásakor minden vízelosztó rendszer esetében figyelembe 
kell venni a helyi körülményeket.  
 
2. Paraméterek jegyzéke  
 
2.1. Az A csoportba tartozó, ellenőrző paraméterek  
 
Az A csoportba tartozó, ellenőrző paraméterek vizsgálatának célja az, hogy rendszeresen tájékoztasson az 
emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz organoleptikus és mikrobiológiai minőségéről, egyes kémiai vízminőségi 
jellemzőkről, a vízminőség esetleges változásáról, a vízkezelés hatékonyságáról (különösen a fertőtlenítéséről) 
annak érdekében, hogy ahol ilyen kezelést végeznek, megállapítható legyen, hogy az ivóvíz minősége megfelel-e 
az e rendeletben előírt határértékeknek és parametrikus értékeknek. A következő A csoportba tartozó, ellenőrző 
paramétereket a 3.3. pontban foglalt táblázatban meghatározott gyakorisággal kell vizsgálni:  
a) Escherichia coli (E. coli), Enterococcusok, coliform baktériumok, telepszám 22 °C-on, szín, zavarosság, íz, 
szag, pH, vezetőképesség, hőmérséklet, ammónium, nitrit, permanganát index (KOIps) vagy TOC,  
b) az ivóvízbiztonsági tervben szereplő kockázatértékelés, valamint az ez alapján összeállított vizsgálati 
programban meghatározott egyéb paraméterek.  
 
2.2. A következő körülmények fennállása esetén a következő paramétereket is az A csoportba kell sorolni:  
a) alumínium, ha a vízkezelő szerként használják, 
b) vas, mangán, ha a nyersvízben a paraméter értéke eléri a parametrikus érték felét, vagy a vízkezelésben vas- 
vagy mangán-vegyület adagolása történik, 

3. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez
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c) szabad és kötött aktív klór, ha folyamatosan vagy a mintavétel időpontjában klórozzák a vizet, 
d) összes trihalometánok abban az esetben, ha folyamatosan vagy a mintavétel időpontjában klórozzák a vizet, 
e) klorit, ahol klór-dioxidos fertőtlenítés történik, 
f) bromát, ahol ózonos vízkezelés történik, 
g) arzén, ahol az ivóvíz előállításra használt nyersvízben – a korábbi vizsgálatok szerint – a határértéket 
meghaladó érték előfordult, vagy mentesítő technológia működik, 
h) bór, ahol az ivóvíz előállításra használt nyersvízben – a korábbi vizsgálatok szerint – a határértéket meghaladó 
érték előfordult, vagy mentesítő technológia működik, 
i) fluorid, ahol az ivóvíz előállításra használt nyersvízben – a korábbi vizsgálatok szerint – a határértéket 
meghaladó érték előfordult, vagy mentesítő működik, 
j) pseudomonas aeruginosa, ha a hálózatba táplált víz hőmérséklete a 20 °C-ot meghaladja, vagy az előző évben 
a hálózaton kimutatható volt. 
 
2.3. A mikroszkópos biológiai ellenőrző paraméterek az A csoportra meghatározott vizsgálati szám 10%-ára 
csökkentett gyakorisággal, de évente legalább egyszer, 5 000 m3/d-nál több ivóvizet szolgáltató vízműveknél 
évente kétszer vizsgálandók. Az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett veszélyelemzés és kockázatértékelés alapján 
az illetékes hatóság magasabb vizsgálati számot is előírhat.  
 
2.4. Az A csoporton túl vizsgálandó paraméterek, ha akut mikrobiológiai szennyezésre van gyanú, vagy a 
bakteriológiai vízminőségi jellemzők megelőző vizsgálati eredményei erre utalnak, biológiai szennyezésre utaló 
panasz jelentkezik (íz, szag, szín, zavarosság): 
a) Clostridium perfringens (spórákkal), 
b) mikroszkópos biológiai ellenőrző vizsgálatok. 
 
2.5. Az A csoportba tartozó paramétereket a 3.3. pontban foglalt táblázatban meghatározott gyakorisággal kell 
mérni, kivéve, ha az illetékes népegészségügyi szerv, illetve – azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK 
rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása 
érdekében felhasználják – a NÉBIH az országos tisztifőorvossal egyeztetve az üzemeltető kérésére 
meghatározott időre a vizsgálati szám csökkentését a vizsgálati program elfogadásával engedélyezi. A minimális 
vizsgálati szám akkor csökkenthető egy vízminőségi jellemző esetében, ha legalább egy hároméves időszak alatt 
rendszeres időközönként, a teljes vízellátási körzetre reprezentatív mintavételi helyen vett minden minta 
eredménye alacsonyabb értéket mutat, mint a határérték 60%-a, és ha az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett, a 
vízbázis ellenőrzésére is kiterjedő veszélyelemzés és kockázatértékelés megerősíti, hogy nincs olyan ésszerűen 
várható tényező, amely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének romlását okozná, vagy az emberi 
egészséget veszélyeztetné. A minimális vizsgálati szám legfeljebb a 3.3. pontban foglalt táblázatban 
meghatározott gyakoriság 25%-ára csökkenthető. A vizsgálati szám nem csökkenthető a 2.1. pont a) alpontjában 
és a 2.2. pont a)-c) alpontjában felsorolt paraméterekre vonatkozóan. 
 
2.6. A B csoportba tartozó, részletes paraméterek  
Valamennyi határértéknek való megfelelés megállapítása érdekében minden, az A csoportban nem vizsgált 
paramétert legalább a 3.3. pontban foglalt táblázatban meghatározott gyakorisággal kell ellenőrizni. A B 
csoportba tartozó paraméterek vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy az ivóvíz minősége megfelel-e az 
e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek.  
 
2.7. A B csoportba tartozó, részletes paramétereket a 3.3. pontban foglalt táblázatban meghatározott 
gyakorisággal kell mérni, kivéve, ha az illetékes népegészségügyi szerv, illetve – azon megfelelőségi ponttól, ahol 
a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia 
biztosítása érdekében felhasználják – a NÉBIH az országos tisztifőorvossal egyeztetve az üzemeltető kérésére 
meghatározott időre a vizsgálati szám csökkentését a vizsgálati program elfogadásával engedélyezi. A minimális 
vizsgálati szám akkor csökkenthető egy vízminőségi jellemző esetében, ha legalább egy hároméves időszak alatt 
rendszeres időközönként, a teljes vízellátási körzetre reprezentatív mintavételi helyen vett minden minta 
eredménye alacsonyabb értéket mutat, mint a határérték 60%-a, és ha az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett, a 
vízbázis ellenőrzésére is kiterjedő veszélyelemzés és kockázatértékelés megerősíti, hogy nincs olyan ésszerűen 
várható tényező, amely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének romlását okozná, vagy az emberi 
egészséget veszélyeztetné. A minimális vizsgálati szám legfeljebb a 3.3 pontban foglalt táblázatban 
meghatározott gyakoriság 25%-ára csökkenthető. A radioaktivitásra vonatkozó parametrikus értékekre az 1. 
számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések” rész 12. és 13. pontja az irányadó. 
 
2.8. A vizsgálati szám nem csökkenthető olyan paraméterek vizsgálatára vonatkozóan, melyek ivóvízben történő 
megjelenésére az elosztó hálózatból vagy a fogyasztó belső hálózatából történő kioldódás következtében is 
számítani lehet, valamint értéke a hálózatban különböző biológiai és biokémiai folyamatok következtében 
változhat (azaz ólom, nikkel, réz, kadmium, antimon és mikrobiológiai paraméterek). 
 
2.9. Nem sérülékeny felszín alatti vízbázisok vize esetében az alumínium, az arzén, a benzol, a benz(a)pirén, a 
bór, a cianid, a cisz-1,2-diklór-etilén, az 1,2-diklór-etán, a fluorid, a peszticidek, a tetraklór-etilén, a triklór-etilén, a 
trihalometánok, a policiklusos aromás szénhidrogének, a higany, a szelén paraméterekre a vizsgálati szám 
vízellátó rendszerenként az országos tisztifőorvos engedélyével, illetve – azon megfelelőségi ponttól, ahol a 
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178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia 
biztosítása érdekében felhasználják – az országos tisztifőorvos bevonásával a NÉBIH által kiadott engedély 
alapján háromévente egy vizsgálatra csökkenthető a következő feltételek együttes teljesülése esetén: nem voltak 
kimutathatók az alsó méréshatárt vagy a határérték 30%-át meghaladó koncentrációban legalább egy hároméves 
időszak alatt rendszeres időközönként, a teljes vízellátási körzetre reprezentatív mintavételi helyen vett mintából, 
és ha az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett, a vízbázis ellenőrzésére is kiterjedő veszélyelemzés és 
kockázatértékelés megerősíti, hogy nincs olyan ésszerűen várható tényező, amely az emberi fogyasztásra szánt 
víz minőségének romlását okozná vagy az emberi egészséget veszélyeztetné. Az országos tisztifőorvos az 
engedélyezést az OKI bevonásával végzi. Az engedélyezési eljárásban a hatályos ivóvízbiztonsági tervet, a 
vízbázis védettségét igazoló dokumentumokat, az utolsó három év vizsgálati eredményeit és tríciummérési 
eredményt kell benyújtani. 
 
3. Mintavételek gyakorisága 
 
3.1. Az előírt mintázási gyakoriság radioaktív anyagok vizsgálata esetén 
 
3.1.1. Elosztóhálózatról szolgáltatott víz esetén az üzemeltető az illetékes népegészségügyi szervnek, valamint 
az élelmiszeripari vállalkozás az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek a 3.3. pontban foglalt táblázatban szereplő 
részletes vizsgálati gyakorisággal elvégzett trícium, radon, valamint indikatív dózis vizsgálati eredményeinek 
legalább 3 éves reprezentatív adatsorát megküldi. 
 
A mintavételezést a fogyasztói csapon kell végezni a 3.2. pontban foglaltak alkalmazásával. A tríciumvizsgálat 
esetén a fogyasztói csapon vett minták helyett a kútból származó vízminták is figyelembe vehetőek. 
 
3.1.2. Tartályban, ballonban és palackban forgalomba hozott víz esetén az élelmiszeripari vállalkozás az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek a 3.4. pontban foglalt táblázatban szereplő részletes vizsgálati gyakorisággal 
elvégzett trícium, radon, valamint indikatív dózis vizsgálati eredményeinek legalább 3 éves reprezentatív 
adatsorát megküldi. 
 
3.1.3. Ha egy adott mintában valamelyik érték túllépése tapasztalható, az illetékes népegészségügyi szerv, 
valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv meghatározza, hogy milyen mértékben szükséges a mintavételt 
megismételni annak biztosításához, hogy a mért értékek az egész évi átlagos aktivitási koncentráció 
szempontjából reprezentatívak legyenek. 
 
3.2. Minimális mintavételi és vizsgálati gyakoriság vízellátó hálózat vagy élelmiszer előállításra használt ivóvíz 
esetében 
 
A víznyerő helyek, a vízkezelési technológia mintázására a kapcsolódó jogszabályok előírásai vonatkoznak, 
valamint az ellenőrzésük az A) rész 2. és 3. pontja szerinti ellenőrző program alapján is célszerű, azonban az itt 
vett minták a következő követelmény teljesítése szempontjából nem vehetők figyelembe. 
 
A vízellátó rendszerbe betáplálási ponton vett minták a vizsgálati követelmény teljesítésébe a következő 
paraméterekre vonatkozóan vehetők figyelembe: alumínium, benzol, benz(a)pirén, bór, cianid, cisz-1,2-diklór-
etilén, 1,2-diklór-etán, fluorid, higany, keménység, klorid, nátrium, peszticidek, policiklusos aromás 
szénhidrogének, szelén, tetraklór-etilén, triklór-etilén, radioaktív anyagok. 
 
3.3. Az üzemeltető és az élelmiszeripari vállalkozás által végzett vagy végeztetett vizsgálatok minimális 
mintaszáma  

 

 A B C 
1. Naponta termelt 

(szolgáltatott) ivóvíz 
mennyisége egy 
körzeten belül 

(1. és 2. megjegyzés) 
m3 

A csoportba tartozó 
(ellenőrző) paraméterek 

minimális éves vizsgálati 
száma  

(3., 4., 5., 7. és 8. 
megjegyzés) 

B csoportba tartozó 
(részletes) paraméterek 

minimális éves vizsgálati 
száma 

(3., 5. és 8. megjegyzés) 

2. <10 (6. megjegyzés) (6. megjegyzés) 
3. ≥10 és <100 4 minta 
4. ≥100 és <1000 4 minta 1 minta 
5. ≥1000 és <10 000 4 + 3 minta  

minden megkezdett 1 000 
m3/d mennyiségre 

1 minta + 1 minta  
minden megkezdett 4 500 
m3/d mennyiségre 
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6. ≥10 000 és <100 000 3 minta + 1 minta  
minden megkezdett 
10 000 m3/d mennyiségre 

7. ≥100 000 12 minta + 1 minta  
minden megkezdett 
25 000 m3/d mennyiségre 

 
Megjegyzések: 
1. Az ellátási körzet olyan földrajzilag meghatározott terület, amelyen belül az ivóvíz egy vagy több forrásból 
származik, és a vízminőség hozzávetőlegesen azonosnak tekinthető. 
2. A vízmennyiséget a naptári év átlagában kell számolni. A minimális gyakoriság víztérfogat helyett az ellátási 
zónába eső lakosságszám segítségével is meghatározható, 200 l/nap/fő vízfogyasztást feltételezve. 
3. A feltüntetett gyakoriság kiszámítása a következő módon történik: például 4 300 m3/d = 16 minta (4 minta az 
első 1 000 m3/d mennyiségre + 12 további minta 3 300 m3/d mennyiségre). 
4. Az Escherichia coli (E.coli) és a telepszám 22 °C-on vízminőségi jellemzők vizsgálati száma a 3.3. pontban 
foglalt táblázatban szereplő értékek kétszerese. 
5. A mintavételeket időben és térben lehetőleg egyenletesen kell elosztani.  
6. A gyakoriságot, illetve a mintaszámot az illetékes hatóság határozza meg. 
7. A hatósági vizsgálati mintaszámot a kerekítés szabályait figyelmen kívül hagyva, minden esetben felfelé kell 
kerekíteni. 
8. Az elosztó hálózatban történő mintavételt – a fogyasztói csapoknál történő mintavétel kivételével – az ISO 
5667-5 szabvány szerint kell végezni. A mikrobiológiai paraméterek vizsgálatára az elosztó hálózatban a 
mintavételt és minta kezelését az EN ISO 19458 szabvány a) rész mintavételi célja szerint kell végezni. 
 
3.4. Minimális mintavételi és vizsgálati gyakoriság tartályban, ballonban és palackban forgalomba hozott vízre 
 

 A B C 
1. Tartályba töltött 

vízmennyiség naponta1 
m3 

A csoportba tartozó 
(ellenőrző) paraméterek 

minimális éves vizsgálati 
száma2 

B csoportba tartozó 
(részletes) paraméterek 

minimális éves vizsgálati 
száma 

2. <10 3 1 
3. 10–60 24 2 
4. >60 2 (minden megkezdett 5 

m3-re) 
2 (minden megkezdett 100 
m3-re) 

 
Megjegyzések: 
1 A térfogatot a naptári év átlagaként kell kiszámítani. 
2 A vízkémiai vizsgálatok mintaszáma. A csoportba tartozó (ellenőrző) vízbakteriológiai vizsgálat esetén 
háromszor ennyi mintát kell venni. 
A vizsgálatot a gyártónak kell elvégeznie vagy elvégeztetnie. 
 
4. A saját célú ivóvízművek esetén vizsgálandó vízminőségi paraméterek: 
 
4.1. Organoleptikus paraméterek: szín, szag, íz, zavarosság 
4.2. Hőmérséklet 
4.3. Escherichia coli 
4.4. Coliform baktériumok 
4.5. Telepszám 22 °C 
4.6. Enterococcusok 
4.7. pH 
4.8. Vezetőképesség 
4.9. Ammónium 
4.10. Nitrit 
4.11. Nitrát 
4.12. Keménység 
4.13. Klorid 
4.14. Permanganát index (KOIps) 
4.15. Vas 
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4.16. Mangán 
4.17. Lúgosság 
4.18. Fertőtlenítéssel összefüggő paraméterek” 
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I. Ivóvízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének és a technológiák 
ivóvízbiztonsági engedélyezésének feltételei 
 

A) Nyilvántartásba vételhez bejelentésköteles termékcsoportok 
 
1. Ivóvízkezelésben használatos olyan vegyszerek, amelyek minőségi követelményeire vonatkozóan nincs MSZ 
EN szabvány. 
 
2. Ivóvíz kezelésére használatos termékek: fizikai kezelésére szolgáló szűrő, adszorbens, ioncserélő gyanta, 
membrán, szűrőanyag, helyszíni klór-, klórdioxid-fejlesztő, desztilláló-, dializáló- és fordított ozmózisos, UV 
sugárzó berendezés. 
 
3. Ivóvízellátásban használatos műanyag csövek, tartályok és műanyag bevonatok, vagy bevonattal ellátott fém, 
illetve műanyag csövek, műanyag termékek, szigetelő membránok. 
 
4. Ivóvízellátásban használatos fém csövek és tartályok (beleértve a rozsdamentes acél termékeket is), kerámia 
és zománc bevonatok. 
 
5. Ivóvízellátásban használatos egyéb termékek: csövekhez és tartályokhoz kapcsolódó termékek, különösen a 
szerelvények, a szelepek, a csapok, a szivattyúk, a vízórák, a különböző mérők, a ragasztó, a javító és tömítő 
anyagok. 
 
6. Beton, cementhabarcs, adalékanyagok, helyszínen készített in-situ bevonatok, különösen a PE javító és a 
lamináló bevonatok, az epoxi, a poliuretán bázisú műanyag bevonatok, a korrózióvédelmi bevonatok, 
bevonatrendszerek. 
 

B) Bejelentésre nem kötelezett termékcsoportok 
 
1. Ivóvízkezelésben használatos olyan vegyszerek (oxidáló, flokkuláló, koaguláló, stb.), amelyek minőségi 
követelményeire vonatkozó MSZ EN szabványnak a termékminőség megfelel. A szabványszámot és a 
szabványnak való megfelelést a termék címkézésén fel kell tüntetni. 
 
2. Ivóvízkezelésben használatos természetes ásványi és szervetlen segédanyagok, szűrőanyagok, amelyek 
minőségi követelményeire vonatkozóan van MSZ EN, MSZ EN ISO szabvány, vagy a bejelentéskötelesség alóli 
mentességet az OKI a termékről megállapítja. A szabványszámot és a szabványnak való megfelelést a termék 
címkézésén fel kell tüntetni. 
 
3. Közüzemi ivóvízkezelő eljárás, amely az A) rész szerinti elemeket nem tartalmazza, és a bejelentéskötelesség 
alóli mentességet az OKI a termékről megállapítja. 
 
4. Azon termékek, amelyek esetében az OKI szakvéleményében megállapítja, hogy az alkalmazás 
közegészségügyi és ivóvízbiztonsági kockázata – speciális alkalmazási feltételek meghatározása nélkül – a 
fogyasztóra nézve elhanyagolható. 
 

C) Bejelentés a használati melegvízzel és a medencés fürdővízzel érintkező termékcsoportok esetében 
 
A 8/A. §-ban foglalt előírás alapján a használati melegvízzel és a medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő 
anyagok, termékek tekintetében az A) és B) rész szerinti előírást kell alkalmazni. 
 

D) Ivóvízbiztonságiengedély-köteles technológiák 
 
1. Hálózativíz-utókezelő vagy vízadagoló, ballonos vízadagoló kisberendezés 
 
2. Újonnan létesülő közüzemi ivóvízkezelő eljárás, amely nem tartozik a B) rész 3. vagy 4. alpontjába  
 

E) Újonnan létesülő használati melegvíz és a medencés fürdővíz kezelő eljárások 
 
A 8/B. §-ban foglalt előírás alapján a használati melegvíz és a medencés fürdővíz kezelő eljárások tekintetében a 
D) rész szerinti előírást kell alkalmazni. 
 

4. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez
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II. A kormányhivatalhoz benyújtandó engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi kérelem tartalmi 
követelményei 
 
1. Minden esetben be kell nyújtani az 1.1-1.6. pontban felsoroltakat: 
 
1.1. A termék forgalmazási neve 
1.2. A hazai forgalmazó cégek neve, telephelyei 
1.3. A gyártó cég neve, telephelye 
1.4. A termék felhasználási területe (részletezve) 
1.5. Az OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény 
1.6. Magyar nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy gépkönyv, amely tartalmazza a 
közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételeket 
 
2. Vízkezelő eljárás esetében olyan leírás és adatok szükségesek, amelyek alapján a kezelés eredményessége, 
hatásai közegészségügyi és ivóvízbiztonsági szempontból megítélhetők 
 
3. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum 
 
III. A kormányhivatalhoz benyújtandó felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményei 
 
1. A felülvizsgálatról szóló, OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény 
 
2. Gyártói nyilatkozat a termék változatlan gyártási körülményeiről 
 
3. Nyilatkozat a termék változatlanságáról (különös tekintettel az összetételére, a gyártás során felhasznált alap- 
és segédanyagok minőségére, a felépítésére, típusára, gyártójára) 
 
4. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum 
 
5. Magyar nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy gépkönyv, amely tartalmazza a 
közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételeket  
 
IV. Az OKI szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumok 
 
1. A gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás 
 
2. A termék előállításának technológiája, beleértve az esetleges utókezelést, vízkezelő vegyszerek esetén az 
adagolható mennyiség – normál, maximális dózis –, az adagolás módja és ennek ellenőrzése 
 
3. A termék ivóvízben lévő koncentrációja meghatározásának módszere 
 
4. Egy évnél nem régebbi biztonsági adatlap (CAS és EINCS számmal) 
 
5. A nemkívánatos, nem reagált monomerek és egyéb maradékok, szennyezőanyagok, melléktermékek 
kimutatására szolgáló analitikai módszerek leírása és határértékek (minőségi bizonyítvány) 
 
6. Szerkezeti anyagok esetén az anyag beépítési módjára vonatkozó leírás (utasítás) 
 
7. Az anyag karbantartására, tisztítására, fertőtlenítésére vonatkozó utasítás 
 
8. Vízkezelő eljárás esetében olyan leírás és adatok, amelyek alapján a kezelés eredményessége, hatásai 
közegészségügyi és ivóvízbiztonsági szempontból megítélhetők 
 
9. A további szükséges dokumentumok listáját, valamint a szakvéleményezés menetére, a szakvéleményezés 
díjára vonatkozó információkat az OKI által a honlapján közzétett aktuális, terméktípusonként részletezett 
szakvéleményezési tájékoztatók tartalmazzák 
 
V. Szempontok a vízellátásban használni kívánt szerkezeti anyagok vizsgálatához 
 
A termékek minősítését az OKI a honlapján közzétett, terméktípusonként részletezett szakvéleményezési 
tájékoztatók szerint végzi.  
 
VI. A kormányhivatal a közegészségügyi kockázatok mérlegelése alapján további dokumentumok 
benyújtását írhatja elő.” 
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Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményei és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumok 
 
A vízellátórendszer főbb elemein végigvezetve kell a szükséges adatokat, a lehetséges veszélyeket, a 
kockázatértékelés módját, a beavatkozási lehetőségeket és az ellenőrző rendszert az ivóvízbiztonsági tervben 
rögzíteni.  
 
I. Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményei 
 
1. Víznyerő hely, nyersvíz-források védelme 
1.1. Rendszer leírása, nyersvíz minősége 
1.2. Veszélyek azonosítása 
1.3. Kockázatértékelés 
1.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok 
1.5. Értékelés, ellenőrző mérések 
 
2. Vízkezelés 
2.1. Rendszer leírása 
2.2. Veszélyek azonosítása 
2.3. Kockázat értékelése 
2.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása 
2.5. Értékelés, ellenőrző mérések 
 
3. Elosztóhálózat 
3.1. Rendszer leírása 
3.2. Veszélyek azonosítása 
3.3. Kockázatértékelés 
3.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása 
3.5. Értékelés, ellenőrző mérések 
 
4. Fogyasztói pontok 
4.1. A vízellátó rendszer leírása a felhasználási pontokon a fogyasztói csapig 
4.2. Veszélyek azonosítása 
4.3. Kockázatértékelés 
4.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása 
4.5. Értékelés, ellenőrző mérések 
 
5. Vízellátás lépéseit és a beavatkozási pontokat tartalmazó folyamatábra 
 
6. Kockázatértékelés módszertana 
 
A kockázatértékelés elvégzése során az MSZ EN 15975-2 szabványban, vagy azzal egyenértékű nemzetközi 
vagy hazai ajánlásokban meghatározott általános kockázatértékelési elveket kell figyelembe venni. A módszertan 
alkalmasságát az OKI szakvéleményezési eljárás során értékeli. 
 
II. Az OKI szakvélemény kérelemhez benyújtandó dokumentumok 
 
1. Hatályos ivóvízbiztonsági terv 
 
2. A fogyasztásra szánt ivóvíz egészségre és fogyaszthatóságra vonatkozó veszélyeinek kezelésére, kockázatuk 
csökkentésére beállított egyedi szabályzó dokumentumok és munkautasítások 
 
3. Illetékes népegészségügyi szerv által elfogadott vizsgálati program 
 
4. Vízjogi üzemeltetési engedély 
 
5. Az OKI a közegészségügyi szempontú értékeléshez további dokumentumok benyújtását kérheti.” 

 

5. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklet I. rész I.2. pont b) alpontjában az „az egészségügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Budapest 
Főváros Kormányhivatala” szöveg lép. 
 
 
 
 
 
 
 
A 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat 6. sorában az „országos tisztifőorvos” 
szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet” szöveg lép. 
 
 
 
 
 
 
A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I/A. Ágazatspecifikus munkakörök részében foglalt táblázat 2) 
Felső-, közép- és alsófokú szak/szakmai képesítést igénylő munkakörök pont b) alpontjának 3. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
[Munkakör 
megnevezése 

 Fizetési osztályok 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 
2) Felső-, közép- és 
alsófokú szak/szakmai 
képesítést igénylő 
munkakörök] 

                    

b) ápoló/szakápoló]                     
„                     
 3. mentőápoló       * *          

  ” 
 
 
 

 
A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „III. Szakalkalmazottak” pont „Pályáztatás 
alól mentesített:” része a következő sorral egészül ki: 
 
[Munkakörök 
megnevezése 

Fizetési osztályok Vezetői pótlék 
%-a 

 A B C D E F G H I J  
III. Szakalkalmazottak 

Pályáztatás alól 
mentesített:] 

                     

„                     
mentőápoló      * *           

” 
 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklet I. rész I.2. pont b) alpontjában az „az egészségügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Budapest 
Főváros Kormányhivatala” szöveg lép. 
 
 
 
 
 
 
 
A 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat 6. sorában az „országos tisztifőorvos” 
szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet” szöveg lép. 
 
 
 
 
 
 
A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I/A. Ágazatspecifikus munkakörök részében foglalt táblázat 2) 
Felső-, közép- és alsófokú szak/szakmai képesítést igénylő munkakörök pont b) alpontjának 3. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
[Munkakör 
megnevezése 

 Fizetési osztályok 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 
2) Felső-, közép- és 
alsófokú szak/szakmai 
képesítést igénylő 
munkakörök] 

                    

b) ápoló/szakápoló]                     
„                     
 3. mentőápoló       * *          

  ” 
 
 
 

 
A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „III. Szakalkalmazottak” pont „Pályáztatás 
alól mentesített:” része a következő sorral egészül ki: 
 
[Munkakörök 
megnevezése 

Fizetési osztályok Vezetői pótlék 
%-a 

 A B C D E F G H I J  
III. Szakalkalmazottak 

Pályáztatás alól 
mentesített:] 

                     

„                     
mentőápoló      * *           

” 
 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklet I. rész I.2. pont b) alpontjában az „az egészségügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Budapest 
Főváros Kormányhivatala” szöveg lép. 
 
 
 
 
 
 
 
A 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat 6. sorában az „országos tisztifőorvos” 
szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet” szöveg lép. 
 
 
 
 
 
 
A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I/A. Ágazatspecifikus munkakörök részében foglalt táblázat 2) 
Felső-, közép- és alsófokú szak/szakmai képesítést igénylő munkakörök pont b) alpontjának 3. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
[Munkakör 
megnevezése 

 Fizetési osztályok 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 
2) Felső-, közép- és 
alsófokú szak/szakmai 
képesítést igénylő 
munkakörök] 

                    

b) ápoló/szakápoló]                     
„                     
 3. mentőápoló       * *          

  ” 
 
 
 

 
A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „III. Szakalkalmazottak” pont „Pályáztatás 
alól mentesített:” része a következő sorral egészül ki: 
 
[Munkakörök 
megnevezése 

Fizetési osztályok Vezetői pótlék 
%-a 

 A B C D E F G H I J  
III. Szakalkalmazottak 

Pályáztatás alól 
mentesített:] 

                     

„                     
mentőápoló      * *           

” 
 

A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „III. Szakalkalmazottak” pont „Pályáztatás 
alól mentesített:” része a következő sorral egészül ki: 
 
[Munkakörök 
megnevezése 

Fizetési osztályok Vezetői pótlék 
%-a 

 A B C D E F G H I J  
III. Szakalkalmazottak 

Pályáztatás alól 
mentesített:] 

                     

„                     
mentőápoló      * *           

         ” 

6. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

7. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

8. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

9. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
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1. A 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában az „E73”, „E730”, „E731”, 
„E738” és „E739” megjelölésű sor helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(Betegségcsoport 
megnevezése 

Betegség 
BNO kódja 

Betegség megnevezése) 

„ 
Laktóz intolerancia E73 Laktóz intolerancia 

E730 Veleszületett laktáz-hiány 
E731 Másodlagos laktáz-hiány 
E738 Egyéb laktóz intolerancia 
E739 Laktóz intolerancia, k.m.n. 

  ” 

10. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
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11. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
 

1. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 2/a táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2/a táblázat 
 

Éves kábítószer anyagmérleg 
 

Kábítószer 
megnevezése 

Felhasználható mennyiség (g) Felhasznált mennyiség (g) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nyitó 
készlet 
(… 
I. 1.) 

Gyártás Import  Belföldi 
beszerzés Egyéb Összesen 

(1-5) 

Értékesítés Gyártáshoz felhasznált mennyiség 

Export Egyéb 

Záró 
készlet 
(... 
XII. 
31.) 

Összesen 
(7-15) Fogyasztás 

Nagykereskedelem 
Más 

kábítószer 
gyártásához 

K3 
jegyzék 
szerinti 

készítményhez 

Nem 
ellenőrzött 

készítményhez Kiskereskedelem Tudományos 
kutatás 

                 

                 

                 

 
A 2/a táblázat 5., 14. és 15. számú oszlopának részletezése 
 
5 

Egyéb 

Visszáru (VA) 
Termelési 

többlet Más ok 
Nagykereskedőtől - 

Gyártótól 

Patikai visszáru 
adott évi 

kiszállításból 

Patikai visszáru 
előző évek 

kiszállításából 
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14 

Egyéb (kárba veszett és/vagy megsemmisített mennyiségek grammban) 

Hatóanyag 
neve 

Technológiai 
veszteségek / 

folyamatfüggő 
veszteségek 

Minőség-
ellenőrzéssel / 

minőség-
biztosítással 
összefüggő 
veszteségek 

Lopások Egyéb 
veszteségek 

Ipari kutatás 
és fejlesztés 

      

      

      

 
Magyarázat a 14. oszlop részletezéséhez: 
 
Technológiai 
veszteségek / 
folyamatfüggő 
veszteségek 

Minőségellenőrzéssel / 
minőségbiztosítással 
összefüggő veszteségek 

Lopások Egyéb veszteségek Ipari kutatás és 
fejlesztés 

Alapanyagoknál 

tisztítás (purifikálás), 
finomítás 

mintavétel  kémiai bomlás  

átalakítás bázis, sav 
stb. formába 

minőségi hibák  tárolás alatti 
kiömlés 

 

izomer szeparálás   tárolás alatti 
párolgás 

 

aprítás (mikronizálás)   káresetek  

szárítás   lejárt szavatosság  

őrlés, darálás   berendezés 
meghibásodása 
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szitálás     

súlymérés     

Készítményeknél 

gyógyszerforma 
készítés 

mintavétel  kémiai bomlás pilot gyártási tételek 

mérés minőségi hibák  káreset kísérleti gyártási 
tételek 

csomagolás   lejárt szavatosság fejlesztési gyártási 
tételek 

osztályozás 
(minősítés) 

  berendezés 
meghibásodása 

kiterjesztési gyártási 
tételek 

    validációs tételek 

    egyéb tudományos 
célok 

 
15 

Zárókészlet 

Készlet (selejt nélkül) Selejt 

  

  

  

       ” 
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2. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 2/b táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2/b táblázat 

 
Belföldi kábítószer forgalom részletezése 

 
 Belföldi beszerzés Belföldi nagykereskedelmi 

értékesítés 

Megnevezés 
Eladó 

Mennyiség 
Vevő 

Mennyiség 

Hatóanyag Készítmény Kiszerelési 
egység (doboz) Hatóanyag Kiszerelés 

(doboz) Hatóanyag 

        

        

        

  ” 
 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 141. szám

 
27055

 

3. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 2/c táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2/c táblázat 
 

Mákszalma koncentrátum (CPS) 
 

1 2 3 4 5 
Gyártott 

mennyiség 
Kábítószer Fogyasztás 

Záró készlet 
(.......... XII. 31-én) 

Veszteség a 

 kg   kg  g  kg  g  kg  g 
b CPS (M) b   b   b   

 AMA c   c   c   
 ACA c   c   c   
 ATA c   c   c   
 AOA c  c  c  

b CPS(O) b   b   b   
 AOA c   c   c   
 AMA c   c   c   
 ACA c   c   c   
 ATA c  c  c  

b CPS(T) b   b   b   
 ATA c   c   c   
 AMA c   c   c   
 ACA c   c   c   
 AOA c  c  c  
 
Megjegyzések 
 
a kárba veszett és/vagy megsemmisített mennyiségek 
b bruttó súlyban kifejezett mennyiség 
c vízmentes alkaloid tartalom megközelített mennyisége” 
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4. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 2/d táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2/d/1. táblázat 
 

Opiát hatóanyagok előállítása mákszalmából és CPS-ből 
  

1 2 3 4 

Felhasznált anyag 
Felhasznált mennyiség 

Kinyert anyag 
Kinyert mennyiség 

 kg  g  kg  g 

Ópium 
     Morphine     
     Codeine     
     Thebaine     

Mákszalma (M) 

     CPS (M) a   
     AMA   b   
     ACA  b   
     ATA  b   
   AOA  b  
     Morphine     
     Codeine     
     Thebaine     
  Oripavine   

Mákszalma (T) 

     CPS (T) a   
     AMA   b   
     ACA  b   
     ATA  b   
   AOA  b  
     CPS (O) a   
   AMA   b  
   ACA  b  
   ATA  b  
   AOA  b  
  Thebaine   



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 141. szám

 
27057

 

Papaver bracteatum     Thebaine     
CPS (M) a         

AMA   b   Morphine     
ACA  b   Codeine     
ATA  b   Thebaine     
AOA  b   Oripavine     

CPS (T) a         
  ATA   b   Thebaine     
 AMA  b   Morphine     
 ACA  b    Codeine     
 AOA  b   Oripavine     

 CPS (O) a         
  AOA   b   Oripavine     
 AMA  b   Morphine     
 ACA b    Codeine     
 ATA  b  Thebaine   

Alkaloid tartalmú technológiai víz (eredet 
részletezésével) 

    Morphine     
    Codeine     
  Oripavine/Thebaine   

a bruttó súlyban kifejezett mennyiség 
b vízmentes alkaloid tartalom megközelített mennyisége 
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2/d/2. táblázat 
 

Ópiát hatóanyagok átalakítása más kábítószerré 
 

1 2 3 4 

Felhasznált anyag 
Felhasznált mennyiség 

Kinyert anyag 
Kinyert mennyiség 

kg g kg g 

Morphine 

  Codeine   
  Ethylmorphine   
  Heroin   
  Hydromorphone   
  Pholcodine   
  Apomorphine   
  Nalorphine   
     

Oripavine 

  Hydromorphone   
  Oxymorphone   
  Thebaine   
     

Thebaine 

  Codeine   
  Dihydrocodeine   
  Hydrocodone   
  Oxycodone   
  Thebacon   
  Buprenorphine   
  Nalbuphine   
  Naloxone   
  Naltrexone   
     

Codeine 
  Dihydrocodeine   
  Hydrocodone   
     

Oxycodone 
  Oxymorphone   
  Naloxone   
  Naltrexone   
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Coca leaf 
  Cocaine   
  Coca paste   
  Ecgonine   

Coca paste   Cocaine   
Ecgonine   Cocaine   

Hydrocodone   Dihydrocodeine   
  Thebaine   

Methadone intermediate   Methadone   
Pethidine intermediate A   Pethidine intermediate B   
Pethidine intermediate B   Pethidine intermediate C   
Pethidine intermediate C   Pethidine   

Racemoramide   Dextromoramide   
  Levomoramide   

      
      
      
      
      

” 
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5. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 2/e táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2/e táblázat 
 

Ipari máktermesztés 
 

Ipari mák termesztés 

1 2 

Vetésterület 
(ha) 

Gyártott mennyiség 
(kg) 

Vetett Betakarított Ópium Mákszalma 

1. Ópium termelés céljából         

2. (a) Mákszalma (M) termelése 
kábítószer gyártáshoz 

        

2. (b) Mákszalma (T) termelése 
kábítószer gyártáshoz 

        

2. (c) Mákszalma (C) termelése 
kábítószer gyártáshoz 

    

3. Nem kábítószer gyártására         

   ” 
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Éves jelentés/becslés a pszichotróp anyagok gyártásáról, készletéről, forgalmazásáról 
20........ év 

Kitöltési útmutató 
1. A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni. 
2. Egy vagy több pszichotróp anyagot tartalmazó, összetett készítmények esetében mindegyik pszichotróp komponenst külön kell feltüntetni a megfelelő sorban. 
 

3/a táblázat 
 

Éves pszichotróp anyagmérleg (g) 
 

Pszichotróp 
anyag neve 

és 
besorolása 

Nyitó 
készlet 
(I. 1.) 

Gyártott 
hatóanyag 

mennyisége 
Import Belföldi 

beszerzés Összesen 

Fogyasztás: 
kiskereskedelmi 
értékesítés vagy 

kutatás 

Nagykereskedelmi 
értékesítés 

Nem 
pszichotróp 

anyag 
gyártására 
felhasznált 
mennyiség 

Export Veszteség 

Záró 
készlet 

XII. 
31. 

Összesen 

             

             

 
3/b táblázat 

 
Belföldi pszichotróp anyag forgalom részletezése 

 

 Belföldi beszerzés Belföldi nagykereskedelmi 
értékesítés 

Megnevezés  Átadó 
Mennyiség 

(g) 
Átvevő 

Mennyiség 
(g) 

Hatóanyag Készítmény  Kiszerelés Hatóanyag  Kiszerelés Hatóanyag 

        

        

 

12. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
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3/c táblázat 
 

Pszichotróp anyag átalakítása más pszichotróp anyaggá (P1-P4) 
 

Más pszichotróp anyag átalakításához felhasznált pszichotróp anyag A gyártás során nyert más pszichotróp anyag 

az anyag neve mennyisége az anyag neve mennyisége 

    

    

 
3/d táblázat 

 
Pszichotróp anyag becslés (P1-P4) 

 

Pszichotróp 
anyag neve 

Gyártandó 
hatóanyag 

mennyisége 
Import 

Fogyasztás: 
kiskereskedelmi 
értékesítés vagy 

kutatás 

Nagykereskedelmi 
értékesítés 

Nem 
pszichotróp 

anyag 
gyártására 

felhasználandó 
mennyiség 

      

      

  ” 
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Jelentés a K1, K2 és a P1, P2 jegyzéken szereplő anyagok, valamint a kábítószertartalmú kivételek és az új pszichoaktív anyagok negyedéves exportjáról, illetve a 
P3, P4 jegyzéken szereplő anyagok éves exportjáról 

 
Hatóanyag neve: 20......... év 

Negyedéves jelentés  

Éves jelentés  

  Vámeljárás alá vont, illetve az országból kilépő 
mennyiség   

Engedély- 
szám 

Készítmény 
neve 

Készítmény 
(doboz, db) 

Hatóanyag 
(gramm  

vízmentes bázis) 

Vámeljárás, illetve 
kilépés időpontja 

(hónap, nap) 

Importáló 
ország 

      

      

      

” 
 

13. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
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Jelentés a K1, K2 és a P1, P2 jegyzéken szereplő anyagok, valamint a kábítószertartalmú kivételek és az új pszichoaktív anyagok negyedéves importjáról, illetve a 
P3, P4 jegyzéken szereplő anyagok éves importjáról 

 
Hatóanyag neve: 20......... év 

Negyedéves jelentés  

Éves jelentés  

  Vámeljárás alá vont, illetve az országból belépő 
mennyiség   

Engedély- 
szám 

Készítmény 
neve 

Készítmény 
(doboz, db) 

Hatóanyag 
(gramm  

vízmentes bázis) 

Vámeljárás, illetve 
belépés időpontja 

(hónap, nap) 

Exportáló 
ország 

      

      

      

” 
 

14. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
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Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
 

KÁBÍTÓSZER (K1, K2) / PSZICHOTRÓP ANYAG (P1, P2, P3, P4) EXPORT adatlap 
 
Külforgalmi engedély kiadását kérem az OGYÉI-től a mellékelt adatlapon felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve 
készítményekre. 
 
Nyilatkozom, hogy a következő adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek. 
 

 1. A hatályosság kért ideje   
ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni) 

 2. Nemzetközi megnevezés   
 3. Engedélyezni kért mennyiség (gramm)   
 4. Vízmentes bázis-, illetve savtartalom 

(gramm) 
  

KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni) 
 5. Készítmény teljes neve   
 6. Ellenőrzött hatóanyag   
 7. Hatóanyag tartalom   
 8. Kiszerelés   
 9. Rátöltés% (injekcióknál)   

 10. Engedélyezni kért mennyiség   
 11. Vízmentes bázis-, illetve savtartalom összesen 

(gramm) 
  

 12. Felhasználás (gyógyászati vagy tudományos)  
 13. A szállítmány reexport célú (igen/nem)   
 14.  Az importáló ország aktuális INCB becslése 

(gramm) 
 

 15.  Az importáló országba kivitt mennyiség 
összesen (gramm) 

 

 16. Exportőr (pontos cím)   
 17. Importőr (pontos cím)   
 18. Szállítási cím  
 19. Szállítás módja (közút, légi stb.)   

15. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
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 20. A szállítmányozó és a szállító neve, címe   
 21. Határátkelőhely  
 22. Vámeljárást végző vámszerv, illetve 

transzfernél a kijelölt vámszerv 
 

 23. Útvonal és tranzitországok (közúti 
szállításnál) 

 

” 
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Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
 

KÁBÍTÓSZER (K1, K2) / PSZICHOTRÓP ANYAG (P1, P2, P3, P4) IMPORT adatlap 
 
Külforgalmi engedély kiadását kérem az OGYÉI-től a mellékelt adatlapon felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve 
készítményekre. 
 
Nyilatkozom, hogy a következő adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek. 
 

 1. A hatályosság kért ideje   
ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni) 

 2. Nemzetközi megnevezés   
 3. Engedélyezni kért mennyiség (gramm)   
 4. Vízmentes bázis-, illetve savtartalom 

(gramm) 
  

KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni) 
 5. Készítmény teljes neve   
 6. Törzskönyvi, forgalomba hozatali, illetve 

egyedi import engedély szám 
  

 7. Ellenőrzött hatóanyag   
 8. Hatóanyag tartalom   
 9. Kiszerelés   

 10. Rátöltés% (injekcióknál)   
 11. Engedélyezni kért mennyiség   
 12. Vízmentes bázis-, illetve savtartalom összesen 

(gramm) 
  

 13. Felhasználás (gyógyászati vagy tudományos)  
 14. A kérelmező aktuális évi becslése (gramm)  
 15. A kérelmező által Magyarországra behozott 

mennyiség összesen (gramm) 
 

 16. Raktárkészlet a mai napon  
 17. Magán- vagy közvámraktárra szállítás  
 18. A szállítmány reexport célú (igen/nem)   

16. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
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19. A reexport folyó év december 31-ig 
megtörténik (nyilatkozat) 

 

 20. Importőr (pontos cím)   
 21. Exportőr (pontos cím)   
 22. Hazai megrendelő  
 23. Szállítási cím  
 24. Szállítás módja (közút, légi stb.)   
 25. A szállítmányozó és a szállító neve, címe   
 26. Határátkelőhely  
 27. Vámeljárást végző vámszerv, illetve 

transzfernél a kijelölt vámszerv 
 

 28. Útvonal és tranzitországok (közúti 
szállításnál) 

 

” 
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Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
 

9/a táblázat 
 

Kábítószer becslés a 20... évre 
 

Becsült felhasználás (1) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Kábítószer 
megnevezése 

Import Export Nagykereskedelmi 
értékesítés 

Kiskereskedelmi 
értékesítés és 
tudományos 
felhasználás 

Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség  

Más kábítószer 
előállítására 

K3 jegyzék 
szerinti 

készítményhez 

Nem ellenőrzött 
készítményhez 

.... XII. 31-i 
tervezett 
készlet 

    függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai 
felhasználás vagy export   

 kg g kg g kg g kg g kg g kg g kg g kg g 

                 

 

 

17. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
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Becsült felhasználás (2) 
 

 1 2 3 

  Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség .... XII. 31-i tervezett 
készlet 

Kábítószer 
megnevezése 

Gyógyászati és tudományos 
felhasználásra szánt 

mennyiség 

Más kábítószer 
előállítására 

K3 jegyzék szerinti 
készítményhez 

Nem ellenőrzött 
készítményhez  

   függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai felhasználás vagy export   

 kg g kg g kg g kg g kg g 

CPS (M)           

AMA (%)           

ACA (%)           

ATA (%)           

AOA (%)           

CPS (T)           

ATA (%)           

AMA (%)           

AOA (%)           

ACA (%)           

CPS (O)           

AOA (%)           

AMA (%)           
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ATA (%)           

ACA (%)           

 
9/b táblázat 

 
Kábítószer becslés szintetikus kábítószerek 20... évi gyártására 

 
Gyártani kívánt szintetikus kábítószer megnevezése Mennyisége (kg) 

  

  

  

 
Szintetikus kábítószerek listája: 
K1 jegyzék 
 Acetylmethadol  Diethylthiambutene  Ketobemidone  Pethidine - Intermediate-C 
 Alfentanil  Difenoxin  Levomethorphan  Phenadoxone 
 Allylprodine  Dihydroetorphine  Levomoramide  Phenampromide 
 Alphacetylmethadol  Dimenoxadol  Levophenacylmorphan  Phenazocine 
 Alphameprodine  Dimepheptanol  Levorphanol  Phenomorphan 
 Alphamethadol  Dimethylthiambutene  Metazocine  Phenoperidine 
 Alphaprodine  Dioxaphetyl butyrate  Methadone  Piminodine 
 Anileridine  Diphenoxylate  Methadone - Intermediate  Piritramide 
 Benzethidine  Dipipanone  Moramide - Intermediate  Proheptazine 
 Betacetylmethadol  Drotebanol  Morpheridine  Properidine 
 Betameprodine  thylmethylthiambutene  Noracymethadol  Racemethorphan 
 Betamethadol  Etonitazene  Norlevorphanol  Racemoramide 
 Betaprodine  Etoxeridine  Normethadone  Racemorphan 
 Bezitramidé  Fentanyl  Norpipanone  Remifentanil 
 Clonitazene  Furetbidine  Pethidine  Sufentanil 
 Dextromoramide  Hydroxypetbidine  Pethidine - Intermediate-A  Tilidine 
 Diampromide  Isomethadone  Pethidine - Intermediate-B  Trimeperidine 
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K2 jegyzék 
 Dextropropoxyphene       
 Propiram       

 
9/c táblázat 

 
Ipari máktermesztetés becslése a 20... évben 

Javaslat ipari mák termesztetésére 
 

I. II. 

Közigazgatási terület (megye) Vetésterület nagysága (ha) 

1. Mákszalma (M) gyártásához  

............... megye  

............... megye  

Összesen:  

2. Mákszalma (T) gyártásához  

............... megye  

............... megye  

Összesen:  

3. Mákszalma (C) gyártásához  

............... megye  

............... megye  

Összesen:  
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III. 

A kinyerni tervezett összes alkaloid mennyiség a fenti vetésterületről (vízmentes bázisban) 

Mákszalma (M) 

Összes mákszalma (M) AMA (kg)  

Összes mákszalma (M) ACA (kg)  

Összes mákszalma (M) ATA (kg)  

Összes mákszalma (M) AOA (kg)  

Mákszalma (T) 

Összes mákszalma (T) ATA (kg)  

Összes mákszalma (T) AMA (kg)  

Összes mákszalma (T) ACA (kg)  

Összes mákszalma (T) AOA (kg)  

Mákszalma (C) 

Összes mákszalma (C) ACA (kg)  

Összes mákszalma (C) AMA (kg)  

Összes mákszalma (C) ATA (kg)  

Összes mákszalma (C) AOA (kg)  

” 
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Jelentés a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetésére és a kinyerhető alapanyagokra vonatkozó statisztikai adatokról 
(Kérjük, szíveskedjenek a megfelelő naptári évet számszerűen feltüntetni, valamint a táblázat sorait értelemszerűen – az adatszolgáltatás időpontjától függően – 

kitölteni) 
 
1.     Mákszalma (M) 

morfinban 
gazdag 

Mákszalma (T) 
tebainban gazdag 

Mákszalma (C) 
kodeinben gazdag 

Mákszalma (N) 
narkotinban 

gazdag 

Összesen Megjegyzések 

A tárgyévben 
betakarítandó terület 
becsült nagysága 

hektár (ha)             

2. A tárgyévben learatni 
tervezett mákszalma 
becsült mennyisége 
 

Bruttó súly (kg)             

AMA (kg)             

ATA (kg)             

AOA (kg)             

ACA (kg)             

ANA (kg)             

3. Mákszalma 
zárókészlete 
(tárgyévet megelőző 
év december 31.) 

  Mákszalma (M) 
morfinban 

gazdag 

Mákszalma (T) 
tebainban gazdag 

Mákszalma (C) 
kodeinben gazdag 

Mákszalma (N) 
narkotinban 

gazdag 

Összesen Megjegyzések 

Bruttó súly (kg)             
AMA (kg)             
ATA (kg)             
AOA (kg)             
ACA (kg)             
ANA (kg)             

CPS zárókészlete 
(tárgyévet megelőző 
év december 31.) 

  Mákszalma 
koncentrátum 
(M) morfinban 

gazdag 

Mákszalma 
koncentrátum (T) 
tebainban gazdag 

Mákszalma 
koncentrátum (C) 
kodeinben gazdag 

Mákszalma 
koncentrátum (O) 

oripavinban 
gazdag 

Összesen Megjegyzések 

Bruttó súly (kg)             
AMA (kg)             
ATA (kg)             
AOA (kg)             
ACA (kg)             

18. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„12. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
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4. Ópiátok zárókészlete 
(tárgyévet megelőző 
év december 31.) 
Kérjük, tüntesse fel az 
egyéb, a táblázatban 
nem szereplő 
ópiátokat is! 

  Mennyiség (kg) Megjegyzések         

 
 Morfin (kg)             

Tebain (kg)             
Kodein (kg)             
Dihidrokodein (kg)             
Etilmorfin (kg)             
Metadon (kg)             
Oripavin (kg)             
Oxikodon (kg)             
Oximorfon (kg)             
Folkodin (kg)             
Buprenorfin (kg)             
Hidromorfon (kg)             
        
        

5. Behozatali 
szükségletek 

Mennyiség (kg) Tárgyévben Tárgyévet követő 
évben 

Megjegyzések       

Ópium (kg)             
Mákszalma (M) 
morfinban gazdag 

(kg)          

Mákszalma (T) 
tebainban gazdag 

(kg)          

Mákszalma (C) 
kodeinben gazdag 

(kg)          

Mákszalma (N) 
narkotinban gazdag 

(kg)          

Mákszalma 
koncentrátum (M) 
morfinban gazdag 

(kg)          

Mákszalma 
koncentrátum (T) 

(kg)          
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tebainban gazdag 
Mákszalma 
koncentrátum (O) 
oripavinban gazdag 

(kg)          

Mákszalma 
koncentrátum (C) 
kodeinben gazdag 

(kg)          

Morfin (kg)          
Tebain (kg)          
Kodein (kg)          
Oripavin (kg)          
Oximorfon (kg)          
Buprenorfin (kg)          

 
6.    Mákszalma (M) 

morfinban gazdag 
Mákszalma (T) 

tebainban gazdag 
Mákszalma (C) 

kodeinben gazdag 
Mákszalma (N) 

narkotinban gazdag 
Összesen Megjegyzések 

Annak a 
területnek a 
becsült 
nagysága, 
amelyről a 
tárgyévet követő 
évben 
mákszalmát 
terveznek 
betakarítani 

hektár (ha)             

7. A tárgyévet 
követő évben 
learatni tervezett 
mákszalma 
becsült 
mennyisége 

Bruttó súly 
(kg) 

       

AMA (kg)        
ATA (kg)        
AOA (kg)        
ACA (kg)        
ANA (kg)             

8. Az alkaloid 
tartalom 
kinyerése 
céljából 
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termesztett vagy 
felhasznált 
Papaver 
bracteatum 
termesztetésére 
vonatkozó 
adatok a 
tárgyévben és a 
tárgyévet követő 
évben 

9. A tárgyévben 
mákszalma 
betakarítás 
céljából learatott 
/ learatandó 
terület nagysága 

  Mákszalma (M) 
morfinban gazdag 

Mákszalma (T) 
tebainban gazdag 

Mákszalma (C) 
kodeinben gazdag 

Mákszalma (N) 
narkotinban gazdag 

Egyéb 
alkaloidban 

gazdag 

Megjegyzések 

 hazai 
feldolgozásra 

export 
céljára 

hazai 
feldolgozásra 

export 
céljára 

hazai 
feldolgozásra 

export 
céljára 

hazai 
feldolgozásra 

export 
céljára 

    

becsült (ha)             
engedélyezett 

(ha) 
            

vetett (ha)             
learatott / 
learatandó 

(ha) 

            

10. A tárgyévben 
learatott / 
learatni tervezett 
mákszalma 
mennyisége 

Bruttó súly 
(kg) 

       

AMA (kg)        
ATA (kg)        
AOA (kg)        
ACA (kg)        
ANA (kg)             

 



27078 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 141. szám
 

 

11. Mákszalma 
zárókészlete 
(tárgyév június 
30.) 

  Mákszalma (M) 
morfinban gazdag 

Mákszalma (T) 
tebainban gazdag 

Mákszalma (C) 
kodeinben gazdag 

Mákszalma (N) 
narkotinban gazdag 

Összesen Megjegyzések 

Bruttó súly (kg)             
AMA (kg)             
ATA (kg)             
AOA (kg)             
ACA (kg)             
ANA (kg)             

” 
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19. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez  

1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

(1.  Egészségügyi szolgáltató neve  Település) 
„ 

26.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház 

 Miskolc 

” 
 
2. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

(1.  Egészségügyi szolgáltató neve  Település) 
„ 

31. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 
Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

Budapest 

” 
 
3. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 103. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(1.  Egészségügyi szolgáltató neve  Település) 
„ 

103. Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház  Debrecen 
” 

 
4. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 148. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(1.  Egészségügyi szolgáltató neve  Település) 
„ 

148. Országos Közegészségügyi Intézet  Budapest 
” 

 
5. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 149. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(1.  Egészségügyi szolgáltató neve  Település) 
„ 

149. Állami Egészségügyi Ellátó Központ  Budapest 
” 

 
6. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 247. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(1.  Egészségügyi szolgáltató neve  Település) 
„ 

247. Rákosmente Önkormányzata  Budapest 
” 

 
7. Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8., 52., 102. és 137. sora. 
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A Kormány 251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 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 közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 118/2016. 
(VI. 6.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  (2)  bekezdés szerinti feladatok kivételével a  közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó állami 
feladatokat, valamint a  halfogyasztás népszerűsítésére irányuló marketing-, kommunikációs és promóciós 
feladatokat az  Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. látja el, amely során agrármarketing-célú támogatás 
nyújtására is jogosult.”

2. §  Hatályát veszti a 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 2–5. §-a.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 252/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f ) pontjában,
az 1.  § tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, az  épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 16.2.  alpontjában és 
17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. és 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 
27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Beruházással összefüggésben
a) az örökségvédelmi hatóság az  összevont örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárás elvi örökségvédelmi 
keretengedélyezési szakaszában vagy az  örökségvédelmi szakhatósági eljárásban, továbbá az  örökségvédelmi 
szakkérdések vizsgálata során tizenöt napos határidő kitűzésével kikéri a  Műemléki Tanácsadó Testület szakértői 
véleményét,
b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleménye meghozatalának 
késedelme vagy elmaradása az építési és örökségvédelmi engedély kiadását nem érinti.”
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2. §  Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  hatályos településrendezési eszközök és az  országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) az elő-oldal és hátsókert mérete 0,0 méter, az építési hely a telek teljes területe,
b) a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke intézményi, mélygarázs vagy ezen 
rendeltetések vegyes elhelyezése esetén 100%,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke – az építményszinteken, padlás- és tetőszinten – 100%,
d) amennyiben a  Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleménye, illetve az  egyéb hatósági, szakhatósági 
egyeztetések eredménye alapján mélygarázs nem létesíthető, akkor a  szintterületi mutató megengedett 
legnagyobb értéke 4,0 m2/m2.”

3. §  Az R. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, 
az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel 
kell meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 20 férőhely után,
b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 40 férőhely után.”

4. §  Az R. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 252/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) 
megállapított 4.  §-t, 4/A.  §-t és 4/B.  §-t a  MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe 
tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15b.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2011. (IV. 28.)  
Korm. rendelet] 2. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) A Társaság részt vesz a  2014–2020 programozási időszak vonatkozásában az  egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásával összefüggő feladatok ellátásában, segíti a  támogatást igénylőket és 
a  kedvezményezetteket, közreműködik kapacitásuk fejlesztésében, rendszeresen tájékoztatja a  fejlesztéspolitikai 
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intézményrendszer résztvevőit és a közszféraszervezeteket a források felhasználásával kapcsolatos és egyéb európai 
uniós ügyekről, valamint működteti a projektfelügyeleti rendszert a projektek tervezése és megvalósítása során.”

 (2) A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Társaság részt vehet az egyes határ menti gazdaságfejlesztési programok megvalósításában, ennek keretében 
a  külgazdasági és külügyminiszter a  Társaságot a  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a  felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia keretében nyújtandó 
költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával megbízhatja.”

2. §  A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4.  § E  rendeletnek a  Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az  Uniós fejlesztések 
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet] 
megállapított rendelkezéseit a  253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

2. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 12. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat 
célja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
SZPI) által
a) a Széchenyi Programirodákról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységekből eredően,
b) a 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programokhoz kapcsolódóan,
c) az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokhoz kapcsolódóan,
d) az EGT támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
e) a Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
f ) a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan, valamint
g) az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódóan
ellátott feladatok európai uniós támogatásból el nem számolható költségeinek finanszírozása.”

4. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 56. §-sal egészül ki:
„56.  § E  rendeletnek a  Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az  Uniós fejlesztések 
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet] 
megállapított rendelkezéseit a  253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 254/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  Kormány a  „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (székhelye: 1095 Budapest, IX., Kvassay Jenő út 1., cégjegyzékszáma: 
01-09-913657) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról 
szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65.  §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetté minősíti.

2. §  A  Kormány – figyelemmel a  Cstv. 65.  §-ára – megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának 
keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Mogyoród közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0222/3, 0222/9, 0222/12, 0222/14, 0242/24, 0242/25 és 
0242/26 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve ezen ingatlanokból telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően 
kialakított ingatlanokon, a Stratégiai Fejlesztési Program megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, 
az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 



27084 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 141. szám 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) – a  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében – a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be 
kell szerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A Beruházás beruházáslebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.).

 (2) A BMSK Zrt. a Beruházás végrehajtása során:
a) kidolgozza a Beruházás során megvalósuló beruházások lebonyolításához szükséges eljárásrendet,
b) ellátja a Beruházás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
c) ellátja a Beruházással kapcsolatos szakértői feladatokat, ideértve az esetleges műszaki ellenőrzést és műszaki 

felügyeletet, valamint
d) ellátja a beruházáslebonyolítói feladatokat.

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

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
   miniszterelnök

1. melléklet a 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

  1. környezetvédelmi hatósági eljárások, különös tekintettel a zajvédelmi hatósági eljárásokra,
  2. természetvédelmi hatósági eljárások,
  3. általános építésügyi hatósági eljárások,
  4. területrendezési hatósági eljárások,
  5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
  6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
  7. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
  8. rendészeti hatósági eljárások,
  9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. örökségvédelmi hatósági eljárások,
11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. földmérési hatósági eljárások,
16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. erdővédelmi hatósági eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
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19. azok az  1–18.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 
megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában,
a 3.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2.  alpontjában, 17. és 24.  pontjában, valamint a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Dunaújváros közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 316/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, 
dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósításával (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben 
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy 
kell egyeztetnie a  szakhatósággal, hogy az  egyeztetésre és a  felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc 
nap, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb tizenöt 
nap áll rendelkezésre.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet 
nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével – tizenöt nap.

 (5) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

3. §  A Beruházással összefüggésben központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni és településképi 
bejelentési eljárást nem kell lefolytatni.

4. §  A Beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházáslebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal 
a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

  1.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
  2.  természetvédelmi hatósági eljárások,
  3.  építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  4.  területrendezési hatósági eljárások,
  5.  vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
  6.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
  7.  katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
  8.  rendészeti hatósági eljárások,
  9.  útügyi hatósági eljárások,
10.  a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
11.  műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
12.  hírközlési hatósági eljárások,
13.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
14.  földmérési hatósági eljárások,
15.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16.  erdészeti hatósági eljárások,
17.  közegészségügyi hatósági eljárások,
18.  azok az  1–17.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
19.  az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 2.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti telkekre a  beépítés szabályait a  (2)  bekezdés állapítja meg. A  hatályos 
településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló;
b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 35%, az  f ) és g)  pontban foglaltak megtartásával épület 
a telken bárhol elhelyezhető;
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,0 m2/m2;
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d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%;
e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter;
f ) az előkert mérete 5 méter, az előkertben a csatlakozó rendezett terepszinttől mért 4,70 méter magasság feletti 
épületrész a  teljes épület homlokzathosszának legfeljebb 1/2-én létesíthető, az épületrész az előkertbe legfeljebb 
4,0 méterre nyúlhat be;
g) az oldalkert és a hátsókert mérete 15 méter.
(3) A  (2)  bekezdés c)  pontjának alkalmazása során a  szintterületi mutató a  Budapest X. kerületben megvalósuló 
ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor hatályos Kerületi 
Építési Szabályzatban foglalt követelmények szerint számítandó. A  (2)  bekezdés e)  pontjának alkalmazása során 
az épületmagasság a Módr. hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint számítandó.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § A  Beruházás tekintetében az  építési engedélyezési eljárás és a  használatbavételi engedélyezési eljárás 
során az  1.  § (1)  bekezdése szerinti telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az  esetben is, ha a  vonatkozó 
településrendezési eszközöknek megfelelő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés még nem történt meg.”

3. §  A Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek a  Módr.-rel megállapított 4/A.  §-át és 5/A.  §-át a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.”

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

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

A földművelésügyi miniszter 43/2017. (IX. 5.) FM rendelete
az egyes agrártámogatási és agrárágazati szabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
az 1. és 4. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. §  A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 2. §-a a következő (7d)–(7f ) bekezdéssel egészül ki:
„(7d) A  2016. támogatási év vonatkozásában a  (7a)–(7c)  bekezdések szerinti eljárásokat követően rendelkezésre 
álló forrásmaradvánnyal a  2016. III. tárgynegyedév azon baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét 
kell megnövelni, ahol a  jóváhagyott támogatási igény meghaladja a  tárgynegyedév vonatkozásában a   
(7a)–(7c)  bekezdések szerinti eljárásokat követően rendelkezésre álló forrás összegét. Ha a  jogos támogatási 
igény meghaladja a  forrásmaradvány összegét, akkor a  támogatás összege a  kifizetési kérelmek között a  többlet 
mértékével arányosan csökken.
(7e) A  (7d)  bekezdés szerinti tárgynegyedévi forrásnövekményt az  egyes igénylők vonatkozásában jóváhagyott, 
de a visszaosztás miatt ki nem fizetett támogatások kifizetésére kell felhasználni azzal, hogy figyelembe kell venni 
a  baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezéséhez 
nyújtott jövedelempótló támogatásról szóló FM rendelet szerint folyósított támogatás (a  továbbiakban: 
jövedelempótló támogatás) azon részét, amely a tárgynegyedév vonatkozásában már kifizetésre került.
(7f ) Az igénylőnek folyósított jövedelempótló támogatás összegét úgy kell tekinteni, hogy az először a 2015., majd 
a 2016. támogatási év – sorrendben – I., II., III., majd IV. tárgynegyedéveinek jóváhagyott, de a visszaosztás miatt ki 
nem fizetett támogatási igényeit elégítette ki.”

2. §  A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában, 1/A. § (3) bekezdés a) pontjában, 2. számú melléklet 9.3. pontjában, valamint 

7. számú melléklet 7.1.  pontjában a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási kormányhivatal” 
szöveg,

b) 2. § (5) bekezdés e) pontjában a „megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási kormányhivatalnak” 
szöveg

lép.

2. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának 
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

3. §  A szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 
a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a) 7. § (1) és (5) bekezdésében a „január” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
b) 14. § (2) bekezdésében a „borszőlőültetvény” szövegrész helyébe a „borászati üzem” szöveg,
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c) 14.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „másik GA számmal rendelkező hegyközségi tag borászati üzemébe” 
szövegrész helyébe a „másik borászati üzembe” szöveg

lép.

3. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása

4. §  Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014. 
(XI. 20.) FM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(3) A  mezőgazdasági termelő a  támogatási kérelmében megjelölt, a  támogatás alapját képező anyakecskéket 
köteles a támogatási kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napját követő naptól kezdődő száz naptári 
napos időtartamban folyamatosan birtokán tartani.”

5. §  A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „tárgyév december 23-áig” szövegrész helyébe a „tárgyév 
november 1. és december 10. közötti időszakban” szöveg lép.

4. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és 
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban 
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

6. § (1) Az  éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás 
igénybevételének szabályairól, valamint a  szántóterület, az  állandó gyepterület és az  állandó kultúrával fedett 
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. állandó kultúra: az állandó gyepterülettől eltérő, a vetésforgón kívül termesztett növénykultúra, amely öt vagy öt 
évnél több ideig foglalja el a földterületet, és ismétlődően termést hoz, ideértve a faiskolát, a rövid vágásfordulójú 
fás szárú energetikai ültetvényt, a  fás szárú egyéb ültetvényeket, a  spárgát, a  Miscanthus nemzetségbe tartozó 
energianád fajokat, az  olasznád, szilfium és a  nem ökológiai jelentőségű területeként igényelt keleti kecskeruta 
fajokat mint lágyszárú energianövényeket, valamint a  levendula, orvosi zsálya, kerti ruta, mezei cickafark, fehér 
üröm, kasvirág, évelő édeskömény, kerti kakukkfű, lósóska, szurokfű lágyszárú fajokat;”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„21. parlagon hagyott terület: adott tárgyévre vonatkozóan az  a  szántóterület, amelyen a  pihentetési időszakban 
semmilyen növénykultúrát nem vetnek vagy telepítenek, és nem takarítanak be;”

7. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 27/F. §-sal egészül ki:
„27/F.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatásokat és agrárágazati szabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 43/2017. (IX. 5.) FM rendelettel megállapított 1. § 4. pontját a 2017. évben benyújtott egységes 
kérelmekre is alkalmazni kell.”

8. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 5.  mellékletében foglalt táblázat 1:G, 6:G, 9:G, 10:G, 11:G és 12:G mezőjében  
a „0,25 ha” szövegrész helyébe a „nincs” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (2) bekezdése, 21. § (3) bekezdése és 22. § (3) bekezdése.

5. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély 
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

10. §  A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az  azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű 
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) 
FM rendelet] 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
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„7. dohánytermelő: az az ügyfél, aki vagy amely e rendelet szerint Burley, illetve Virginia dohány termeléséhez kötött, 
mezőgazdasági csekély összegű támogatást vesz igénybe, vagy Burley, illetve Virginia dohány szerkezetátalakítási 
támogatási jogosultsággal rendelkezik;”

11. §  Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatási jogosultságok alapján fizetendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást forintban és 
dohánytermelőnként, valamint együttműködő termelőnként a  12.  §-ban meghatározott keretösszeg, valamint a   
(3) és (5)  bekezdésben meghatározott összes terület hányadosaként kell megállapítani azzal, hogy az  így 
megállapított összegtámogatási jogosultságonként
a) a 2015. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 300 000 Ft,
b) a 2016. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 311 860 Ft,
c) a 2017. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 309 780 Ft.”

12. §  Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az energiával fűtött dohányszárítónként vagy az (5) bekezdés szerinti dohányszárítók falugazdász által igazolt minden 
400 légköbmétere után az igényelhető általános csekély összegű támogatás legmagasabb összege]
„a) 1 500 000 Ft – a 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében 1 559 300 Ft, a 2017. évben benyújtott 
támogatási kérelmek esetében 1 548 300 Ft –,
b) a  dohánytermelő által aktivált és a  4.  § (3)  bekezdése szerinti kötelezettség-megosztással nem érintett összes 
támogatási jogosultságai számánál öttel kisebb szám megszorozva 300 000 Ft-tal – a  2016. évben benyújtott 
támogatási kérelmek esetében 311 860 Ft-tal, a 2017. évben benyújtott támogatási kérelmek esetén 309 780 Ft-tal –, 
de legfeljebb 195 000 euró, vagy”

13. §  Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet
a) 12. §-ában a „2015–2017. támogatási évek” szövegrész helyébe a „2015–2020. támogatási évek” szöveg,
b) 13. § (1) bekezdésében a „mennyiségű Virginia, illetve Burley dohány” szövegrész helyébe a „mennyiségű és 

fajtájú Virginia, illetve Burley dohány” szöveg,
c) 13.  § (4)  bekezdésében a  „szerződésben vállalt mennyiségű” szövegrész helyébe a  „szerződésben vállalt 

mennyiségű és fajtájú” szöveg
lép.

6. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

14. §  Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a  vis maiorral összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.)  
FM rendelet] 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha az  ügyfél a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló  
2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) szerinti agrárkár-enyhítési eljárásban kárbejelentést tesz, 
akkor kérésére az  általa megjelölt támogatások, illetve intézkedések vonatkozásában az  agrárkár-megállapító 
szerv kárbejelentésre vonatkozó döntésének hatálya a  3.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti eseményre vonatkozó 
ténymegállapítások tekintetében – az  esemény bekövetkezésének e  rendelet szerinti külön bejelentése és 
az igazolása tárgyában hozott külön döntés nélkül – kiterjed a vis maior bejelentéssel érintett eljárásra is.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti esetben a  Kincstár az  esemény bekövetkezésének igazolásáról az  általa az  agrárkár-
enyhítési hatáskörében működtetett mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatai alapján dönt.”

15. §  A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  3.  § (5)  bekezdése szerinti eset kivételével, az  esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint 
az  esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani 
az erre szolgáló elektronikus felületen.”

16. §  A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az elektronikus kapcsolattartásnak a 2007. évi XVII. törvény 38. § (3) bekezdése alapján történő kötelező 
vagy önkéntes választása esetén az  ügyfél vagy meghatalmazottja a  Kincstár felé teljesítendő, az  e  rendeletben, 
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valamint a  Kincstár döntésében meghatározott kötelezettségét, illetve jogosultságát – amennyiben más, 
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos jogszabályok azt lehetővé teszik – kizárólag elektronikus úton teljesítheti, 
illetve gyakorolhatja az e rendelet alapján benyújtott vis maior bejelentésre indult eljárásban, ideértve – a bírósági 
felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljárást is.
(2) Ha az ügyfél vagy a meghatalmazottja az  (1) bekezdés alapján az elektronikus kapcsolattartást választja, akkor 
a Kincstár az eljárás során keletkezett iratokat elektronikus úton közli az ügyféllel vagy annak meghatalmazottjával.”

17. §  A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény” 
szövegrész helyébe a  „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: 2007. évi  
XVII. törvény)” szöveg lép.

18. §  Hatályát veszti a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (7) bekezdése.

7. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról 
szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

19. §  A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. 
(XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(3) Az állattartó a tenyészetében lévő
a) anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos,
b) anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak
tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.
(4) Ha a  bejelentett tenyészetben lévő anyajuh vagy anyakecske egyedszáma nem éri el az  ötvenet, akkor egy 
tenyészkos, illetve egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhető támogatás.”

20. §  A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 6. § (1) bekezdésben a „nyolcnapos” szövegrész helyébe a „tizenöt napos” szöveg lép.

21. §  Hatályát veszti a 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja.

8. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) E rendelet 6. § (2) bekezdése, 8. és 9. §-a 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 44/2017. (IX. 5.) FM rendelete
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő 
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok 
állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
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1. §  Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre 
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2008. (IV. 24.) 
FVM rendelet] 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  gémeskutak megőrzési kötelezettsége vonatkozásában a  2010. évi, a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szerv által felmért állapot számít kiindulási alapnak.”

2. § (1) Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. § (8) és (8a) bekezdése.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 44/2017. (IX. 5.) FM rendelethez

Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A táj jellegzetességeinek megőrzésére vonatkozó előírások:
7.1. A  védett tájképi elemek megőrzése: A  MePAR-ban rögzített védett tájképi elemek megőrzése kötelező. 
Kunhalom, valamint a fa- és bokorcsoport területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő 
beavatkozások kivételével bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén végzett 
fakivágás során tilos a  földmű bolygatása. Fa- és bokorcsoportra vonatkozó fahasználat, illetve a  kis kiterjedésű 
tavak megőrzése érdekében a  teljes naptári évben biztosítani kell, hogy a  fa- és bokorcsoport megfeleljen 
az  50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2.  § c)  pontjában, a  kis kiterjedésű tavak esetében az  50/2008. (IV. 24.)  
FVM rendelet 2. § e) pontjában foglaltaknak. A magányosan álló fát kivágni nem lehet.
7.2. Kivágási tilalomra vonatkozó előírás: Fát, bokrot és sövényt a  március 1. és augusztus 31. közötti költési és 
fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.”
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2. melléklet a 44/2017. (IX. 5.) FM rendelethez

Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:7–D:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(A B C D

A Helyes Mezőgazdasági  

és Környezeti Állapotra 

vonatkozó előírások

Mérték Súlyosság Tartósság)

7. A táj 
jellegzetességeinek 
megőrzésére vonatkozó 
előírások

Kismértékű (gazdaságon belüli): 
A meg nem felelés hatása  
a kedvezményezett 
földterületére korlátozódik. 

Nagymértékű (gazdaságon 
átnyúló): A meg nem felelés 
hatása a szomszédos 
földterületre is átterjed. 
Gémeskút és magányosan 
álló fák esetében nem 
megállapítható.
Kivágási tilalom megsértése 
esetén nem megállapítható.

Enyhe: A gémeskút 
megrongálódott vagy 
sérült, vagy a kunhalom 
kedvezményezett által 
hasznosított területének 
legfeljebb 20%-a 
megrongálódott vagy 
sérült, vagy a vizsgált fa- és 
bokorcsoport, valamint 
a kis kiterjedésű tavak  
esetében a meg nem felelés  
a fa- és bokorcsoport, illetve kis 
kiterjedésű tavak legfeljebb 
30%-át érinti.
Magányosan álló fa esetében 
nem megállapítható. 
 Kivágási tilalom megsértése 
esetén nem megállapítható.

Súlyos: A gémeskutat és 
a magányosan álló fákat 
megszüntették a vizsgált 
területen, vagy a kunhalom 
kedvezményezett által 
hasznosított területének több 
mint 20%-a megrongálódott 
vagy sérült, vagy a vizsgált 
fa- és bokorcsoport és kis 
kiterjedésű tavak esetében 
a meg nem felelés a fa- és 
bokorcsoport és kis kiterjedésű 
tavak több mint 30%-át érinti.
Fa, bokor vagy sövény  
március 1. és augusztus 31. 
között kivágásra került.

Helyrehozható: A gémeskút 
sérült részei ésszerű eszközök 
alkalmazásával helyrehozhatók 
(kisebb sérülések esetén). 
A kunhalom a talajmunka 
következtében károsodott,  
de a regenerálódásra 
alkalmas növényi részek még 
megmaradtak.  
A bekövetkezett károsodás 
nem teszi lehetetlenné a gyep 
felszínborítás, természetes 
növényzet önmagától történő 
regenerálódását. 
A kis kiterjedésű tó eredeti 
állapota visszaállítható. 
A magányosan álló fa esetében 
nem megállapítható. 
 Kivágási tilalom megsértése 
esetén nem megállapítható.

Maradandó: A sérült vagy 
megrongált gémeskutak 
helyre-, vagy visszaállítása 
ésszerű eszközök 
alkalmazásával nem oldható 
meg (jelentős sérülés vagy 
rongálás megszüntetése 
esetén), vagy a kunhalom 
az elvégzett talajmunka 
következtében úgy károsodott, 
hogy a területen a gyepfelszín 
helyreállására alkalmas növényi 
részek nem találhatók. A gyep 
felszínborítást, természetes 
növényzetet csak mesterséges 
beavatkozással lehet 
helyreállítani. A kis kiterjedésű 
tó eredeti állapota nem 
állítható vissza. 
A magányosan álló fa kivágásra 
került.
Fa, bokor vagy sövény  
március 1. és augusztus 31. 
között kivágásra került.
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:

A Kúria a 2017. augusztus 29-én kelt
–  Knk.IV.37.372/2017. számú végzésében a  Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási 

kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 35/2017. számú határozata ellen benyújtott 
felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta;

–  Knk.IV.37.373/2017. számú végzésében a  Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási 
kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 36/2017. számú határozata ellen benyújtott 
felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta.

A határozatok megtekinthetők a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2017. augusztus 29.

  Dr. Kalas Tibor s. k.,
  a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1604/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) kijevi elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  kijevi szórványmagyarság nemzettudatának megőrzése, identitásának, nyelvének, 

kultúrájának erősítése érdekében a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) számára egy Magyar Ház kerüljön kialakításra 
Kijevben;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a  tulajdon megszerzése tekintetében – a  nemzeti 
fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bevonásával intézkedjen a Kijev, ul. Szicsovikh Strilyciv 
(Artema) 21. szám 3. emeleti 1247405680000 ingatlan vagyoni objektum iktatási számú, 10. számú helyiségcsoport, 
120,4 m2 alapterületű ingatlanrész (a  továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjogának a  független ingatlanforgalmi 
szakértő által meghatározott forgalmi értéken a Magyar Állam javára történő megszerzéséről, valamint a megvételt 
követő fejlesztéséről azzal, hogy a  tulajdonszerzés és a  Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) számára kialakítandó 
Magyar Ház költségei – ideértve különösen az  ingatlan vételárát, a  tranzakcióhoz szükséges szakértők díjazását, 
valamint a felújítási karbantartási és javítási költségeket, továbbá a 2017. évi működési költségeket – a 81 125 ezer 
forintot nem haladhatják meg;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert és a  nemzetgazdasági 
minisztert, hogy az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (3)  bekezdése 
alapján – a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság közreműködésével – gondoskodjanak a 2. pont szerinti 
kiadások forrásának biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
1. melléklet XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor 
Alap támogatása alcím terhére és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása 
cím javára 81 125 ezer forint összegben;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében, az Áht. 33. § (3) bekezdése szerinti külön megállapodás alapján

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján – a  külgazdasági 
és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  2.  pontban megjelölt, az  állam tulajdonába kerülő Ingatlan 
Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  a tulajdonjog megszerzését követően azonnal

 5. egyetért azzal, hogy az  Ingatlant a  Külgazdasági és Külügyminisztérium az  állami vagyonról szóló 2007. évi  
CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján versenyeztetés mellőzésével a Magyarok Kijevi Egyesülete részére 
– a  nemzeti közösségi, kulturális hagyományok, értékek ápolásának, a  művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, feltételeinek javítása, a  kulturális örökség helyi védelme mint közérdekű cél ellátásának elősegítése 
érdekében – határozatlan időre használatba adja;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  a vagyonkezelői jog megszerzését követően azonnal

 6. egyetért azzal, hogy az  Ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos működési kiadásokat 2018. évtől 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében a Külképviseletek igazgatása cím biztosítsa;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. évben a felmerülés ütemében
 2019. évben és az azt követő években a tárgyévi központi költségvetés tervezése során
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 7. a 6.  ponttal összefüggésben felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Ingatlan fenntartásával, 
üzemeltetésével kapcsolatos működési kiadásokat 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről 
szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek 
igazgatása cím terhére biztosítsa;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a felmerülés ütemében

 8. egyetért azzal, hogy a  kijevi Magyar Ház elhelyezésével kapcsolatos kiadások terhére megvalósuló beszerzések 
lefolytatása során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;

 9. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott tárgyalások lefolytatásáról, valamint 
az Ingatlan megvásárlásáról a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány részére.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a tárgyalások lezárását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a közszolgálati ellenőrzések 2017. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

A Kormány a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 189.  § (1)  bekezdése alapján, 
figyelemmel a Kttv. 26. § (4) bekezdésére és 189. § (4) bekezdésére
 1. felhívja a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a helyi önkormányzatok 

képviselő-testületeinek polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottakra 
vonatkozóan – a  fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával – az  alábbi tárgykörökben hajtson végre 
közszolgálati ellenőrzést azzal, hogy az ellenőrzés a 2016. január 1. napjától 2017. június 30. napjáig tartó időszak 
munkáltatói intézkedéseire terjedjen ki:
a) a jogviszony megszűnések és jogviszony megszüntetések jogszerűségének vizsgálata, különös tekintettel 

a megszűnéssel és megszüntetéssel összefüggésben teljesített kifizetések jogszerűségére,
b) a teljesítményértékelés gyakorlatának vizsgálata a  személyi illetménnyel, az  alapilletmény-eltérítéssel és 

a címadományozással érintett köztisztviselők esetében,
c) a tartalékállományba (TARTINFO-ba) helyezés gyakorlatának vizsgálata;

Felelős: közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kormánymegbízottainak bevonásával

Határidő: 2017. október 31.
 2. felhívja a  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert, hogy az  ellenőrzések 

tapasztalatairól adjon tájékoztatást a Kormány számára.
Felelős: közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kormánymegbízottainak bevonásával
Határidő: 2017. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1606/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 56/D.  pont g)  alpontjában az „az  egymilliárd” 
szövegrészek helyébe az „a hárommilliárd” szöveg lép.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1607/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, 
tekintettel az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.  
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:

A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2017. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha 

ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint 

amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1607/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

2017. 2018. 2019. 2020-tól

1.

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Halasztott fizetés, 
részletfizetés 15 69 409 589 1

7.12. Egyéb, törvény által az 
önkormányzatok számára 
előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális 
beruházások

69 409 589 69 409 589 Igen 69 409 589 0 0 0

2.

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET 
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 5 707 000 000 1 7.9. Települési turisztikai 

fejlesztés 707 000 000 707 000 000 Igen 707 000 000 0 0 0

3. DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 8 94 187 536 94 187 536 0 0 0

1
2.2. Egyéb, nem óvodai 
feladatot ellátó köznevelési 
intézmények építése, bővítése

80 000 000 80 000 000 Igen

2 7.1. Közutak, hidak építése, 
felújítása 10 000 000 10 000 000 Igen

3

7.12. Egyéb, törvény által az 
önkormányzatok számára 
előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális 
beruházások

4 187 536 4 187 536 Igen

4.
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 7 15 000 000 1 7.1. Közutak, hidak építése, 

felújítása 15 000 000 15 000 000 Igen 15 000 000 0 0 0

5.1.

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 450 000 000 1
2.2. Egyéb, nem óvodai 
feladatot ellátó köznevelési 
intézmények építése, bővítése

450 000 000 450 000 000 Igen 450 000 000 0 0 0

5.2.

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Hitel 11 300 000 000 2

4.2. Nem köznevelési 
intézményhez kapcsolódó 
sportlétesítmények 
létrehozása, fejlesztése, fűtés- 
és világítási rendszer 
korszerűsítése

300 000 000 300 000 000 Igen 300 000 000 0 0 0

6.

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 570 000 000 1

2.1. Óvoda építése, bővítése, 
műszaki felújítása és 
rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer 
korszerűsítése

570 000 000 570 000 000 Igen 50 000 000 370 000 000 150 000 000 0

7.

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 68 319 889 1

7.12. Egyéb, törvény által az 
önkormányzatok számára 
előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális 
beruházások

68 319 889 68 319 889 Igen 68 319 889 0 0 0

8.

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 120 000 000 1

2.1. Óvoda építése, bővítése, 
műszaki felújítása és 
rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer 
korszerűsítése

120 000 000 120 000 000 Igen 120 000 000 0 0 0

9.

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Halasztott fizetés, 
részletfizetés 4 25 200 100 1

7.12. Egyéb, törvény által az 
önkormányzatok számára 
előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális 
beruházások

25 200 100 25 200 100 Igen 25 200 100 0 0 0

10.
RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 15 150 000 000 1 7.1. Közutak, hidak építése, 

felújítása 150 000 000 150 000 000 Igen 150 000 000 0 0 0

11.
SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 350 000 000 1 7.1. Közutak, hidak építése, 

felújítása 350 000 000 350 000 000 Igen 350 000 000 0 0 0

12.
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF adósságmegújítás Kezesség-, illetve 

garanciavállalás 11 725 000 000 0 0 0 0 Igen 0 0 0 0

13.

TETÉTLEN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Halasztott fizetés, 
részletfizetés 15 34 878 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az 
önkormányzatok számára 
előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális 
beruházások

34 878 000 34 878 000 Igen 34 878 000 0 0 0

14. VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 11 100 796 000 100 796 000 0 0 0

1 4.5. Egyéb kulturális és 
sportcélú beruházások 48 563 000 48 563 000 Igen

2 4.5. Egyéb kulturális és 
sportcélú beruházások 21 893 000 21 893 000 Igen

3 4.5. Egyéb kulturális és 
sportcélú beruházások 9 510 000 9 510 000 Igen

4 4.5. Egyéb kulturális és 
sportcélú beruházások 8 339 000 8 339 000 Igen

5 4.5. Egyéb kulturális és 
sportcélú beruházások 12 491 000 12 491 000 Igen

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)

So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Jóváhagyott ügylet adatai
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Fejlesztés célja
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az ügylet mekkora 

értékkel járul hozzá

Ügylet adatai Fejlesztés adatai
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A Kormány 1608/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E.  §-a alapján, tekintettel az  adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra 
a következő határozatot hozza:

A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2017. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) a gazdasági társaság az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,  

ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, 

mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1608/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

2017 2018 2019 2020-tól 
összesen

1.
SALGÓTARJÁN MEGYEI 

JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Salgó Vagyon 
Salgótarjáni 

Önkormányzati 
Vagyonkezelő és 
Távhőszolgáltató 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság

1 HUF fejlesztés kölcsön 8                         215 000 000    
 7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati 

tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 

                   215 000 000     Igen 130 140 000 84 860 000  -  - 

2. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szekszárdi Víz- és 
Csatornamű Korlátolt 
Felelősségű Társaság

1 HUF adósságmegújítás hitel 11                         725 000 000     -                    725 000 000     Igen 725 000 000  -  -  - 

S
or

sz
ám

Önkormányzat neve

Ügylet adatai

 Kormány által 
engedélyezett 

fejlesztéshez kapcsolódó 
ügyletérték 
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Ügylet célja 
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Kérelemmel érintett 
gazdasági társaság neve  Értéke  Fejlesztés célja

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint
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A Kormány 1609/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,  
4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
17. §-a, valamint a 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és 
tankönyvtámogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 1684,2 millió forint összeggel történő 
túllépését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös 
felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-
átcsoportosításáról

A Kormány a  Modern Városok Program keretében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § 
(2)  bekezdésében biztosított jogkörében, a  kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös 
felhasználású (katonai-polgári) fejlesztése céljából 1 643 476 500 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 előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség 
cím 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, valamint a  8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati 
célelőirányzatok alcím, 25. Hozzájárulás a  NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcím javára az  1.  melléklet 
szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 honvédelmi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 643 476 500

XIII. Honvédelmi Minisztérium 
2 Magyar Honvédség

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
K3 Dologi kiadások 238 944 800

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

220459 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
K6 Beruházások 1 404 531 700

forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
358951 78 Modern Városok Program -1 643 476 500

XIII. Honvédelmi Minisztérium 
2 Magyar Honvédség

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 238 944 800
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
220459 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 1 404 531 700

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 643 476 500 1 643 476 500
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

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

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

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
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A Kormány 1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a  Honvédelmi Sportközpontok kialakításával és fejlesztésével összefüggő program (a továbbiakban: 

program) megvalósításával;
 2.  egyetért azzal, hogy a  program megvalósítása során kialakításra tervezett lőterek fejlesztésére állami tulajdonú 

ingatlanokon kerüljön sor, ennek érdekében felhívja a honvédelmi minisztert, hogy
a) vizsgálja meg a  lehetséges fejlesztési helyszíneket, majd kezdeményezzen tárgyalásokat a  program 

helyszíneiről, és kössön együttműködési megállapodásokat az  érintett helyi önkormányzatokkal 
a  fejlesztésekhez szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adására 
vonatkozó szándéknyilatkozatok rögzítése érdekében,

b) amennyiben az a) alpont szerinti egyeztetések alapján valamely település esetében a beruházás kivitelezése 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon akadályba ütközik, tegyen javaslatot az  önkormányzat közigazgatási 
területén elhelyezkedő, állami tulajdonú ingatlanoknak a programba történő bevonására,

c) a fejlesztési területek a) és b)  alpont szerinti kijelölését követően haladéktalanul tájékoztassa a  nemzeti 
fejlesztési minisztert az  érintett ingatlanok helyrajzi számáról és az  a)  alpont szerint megkötött 
együttműködési megállapodásokról a 4. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  azonnal

 3.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – gondoskodjon a 2. pont a) alpontja szerinti egyes ingatlanok 
állami tulajdonba vétele, valamint a 2. pont b) alpontja szerinti ingatlanok programba történő bevonása érdekében 
szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  a 2. pont c) alpontja szerinti megkeresést követően azonnal

 4.  egyetért azzal, hogy a  program keretében megvalósuló beruházások építtetője a  Nemzeti Sportközpontok 
legyen, azzal, hogy a  sportszakmai szempontok érvényesülése érdekében a  Honvédelmi Sportszövetség szakmai 
tanácsadóként segíti a Nemzeti Sportközpontok feladatvégzését;

 5.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  2.  pont c)  alpontjában hivatkozott helyrajzi számok rendelkezésre 
állása esetén ütemezetten készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  egyes beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  a 3. pont szerinti intézkedésekkel egyidejűleg

 6.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címet 55. Honvédelmi 
Sportközpontok fejlesztése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

 7.  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a 2017. és 2018. 
költségvetési évekre vonatkozóan a  program első ütemében megvalósításra kerülő 40 lőtér beruházás- 
megvalósítása érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 55. Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése jogcímcsoport javára a  kivitelezéshez szükséges  
17 464,32 millió forint költségvetési forrás ütemezett rendelkezésre állásáról;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  a költségek felmerülésének megfelelő ütemben, a tervezési költségek vonatkozásában azonnal

 8.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon  
a  2017. és 2018. költségvetési évekre vonatkozóan a  program második ütemében megvalósításra kerülő 67 lőtér 
kiviteli tervének elkészítése érdekében a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 55. Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése jogcímcsoport javára a  kivitelezéshez 
szükséges 1283,3 millió forint költségvetési forrás ütemezett rendelkezésre állásáról;
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Felelős:  nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő:  a költségek felmerülésének megfelelő ütemben
 9.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával a  2019. és 2020. évi 

központi költségvetés tervezése során gondoskodjon a  program további ütemeinek megvalósításához szükséges 
költségvetési források biztosításáról;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő:  a 2019. és 2020. évi központi költségvetés tervezése folyamán
 10.  egyetért azzal, hogy a  program eredményeként létrejött állami vagyon a  Honvédelmi Minisztérium által kijelölt 

szervezet vagyonkezelésébe kerüljön, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg 
a szükséges intézkedéseket az érintett állami vagyon vagyonkezelésbe adása érdekében.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  a beruházások befejezését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról

A Kormány
 1. egyetért a  dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával (a  továbbiakban: Beruházás), továbbá 

koncepciójával, amely szerint a  Beruházás 5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg 
a 2017–2019. években, amelynek keretében
a) Dunaújvárosban a 316/7-es helyrajzi számú ingatlanon a meglévő sportcsarnok (kézilabdacsarnok) felújítása 

történik meg, továbbá egy új, kettő darab szabvány kézilabdapálya egyidejű elhelyezését biztosító csarnok 
épül, amelyben nemzetközi mérkőzés megrendezése esetén mobil lelátó is elhelyezhető,

b) az új csarnok melletti fejépületben kerülnek elhelyezésre az öltözők és a kiszolgáló helyiségek,
c) Dunaújvárosban a  316/7-es helyrajzi számú ingatlanon szállás és kiszolgáló létesítmények kerülnek 

megépítésre, felújításra,
d) a Beruházás építtetője Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata;

 2. a Beruházás ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a nemzeti fejlesztési 
miniszter bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket a Beruházáshoz szükséges, további – a Beruházás 
5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásának részét képező – 1994,05 millió forint összegű forrás  
2019. évben történő rendelkezésre állása érdekében a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1613/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezéséhez szükséges támogatás 
biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 7. pontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  debreceni Nagyerdő program befejezése projekt (a  továbbiakban: fejlesztési program) 

megvalósítása érdekében – a  fejlesztési program megvalósítása érdekében 2016. évben nyújtott 200 000 000 forint 
összegű támogatáson felül – további 3 800 000 000 forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön 
biztosításra az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
95.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerint kiadásra kerülő támogatói okirat alapján a  Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint kedvezményezett részére az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2017. évben legfeljebb 300 000 000 forint,
b) a 2018. évben legfeljebb 3 500 000 000 forint;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert mint a  fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a  támogatás 
nyújtásának biztosítása érdekében a  teljes fejlesztési programra 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 (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 4.  § (2)  bekezdése és 12.  § (1)  bekezdése 
alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a  fejlesztési program befejezéséhez 2017. évben szükséges 
300 000 000 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 előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottsága által jóváhagyott éves ütemezés szerint

 4. egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése és a  12.  § 
(1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a fejlesztési program befejezéséhez a 2018. évben 
szükséges 3 500 000 000 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 előirányzat terhére kerüljön biztosításra 
az Önkormányzat részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: Modern Városok Program Bizottsága által jóváhagyott éves ütemezés szerint

 5. engedélyezi a  Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak 
a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2018. költségvetési év kiadási előirányzata terhére éven 
túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást 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.  pontjában 
foglaltak teljesítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1614/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a Ten Pao Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

A Kormány
 1. megismerte a Ten Pao Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.  

B épület 13. emelet; cégjegyzékszáma: 01-09-293509) tulajdonosi struktúrájának felépítését, és
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.  § (2)  bekezdésében meghatározott 

hatáskörében eljárva megállapítja, hogy Ten Pao Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B épület 13. emelet; cégjegyzékszáma: 01-09-293509) a  költségvetési 
támogatások szempontjából az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelel.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1615/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
az IKOP-1.1.0-15-2016-00022 azonosító számú („M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának 
kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) 
Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért az  IKOP-1.1.0-15-2016-00022 azonosító számú, „M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának 

kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel” című projekt (a  továbbiakban: projekt) összköltségének 1.  melléklet 
szerinti – legfeljebb bruttó 2 123 991 115 forinttal történő – növelésével,

b) egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. szeptember 15.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1247/2016.  (V.  18.) Korm. határozat 2.  mellékletben foglalt táblázat D:25 mezőjében a „6,20” szövegrész helyébe 
a „7,76” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1615/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt eredeti forrásszerkezete Változás Projekt forrásszerkezete a módosítás után

Projekt összköltsége 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(a továbbiakban: 

IKOP) keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege 

(Ft)

Projekt részére 

Magyarország központi 

költségvetéséről 

szóló törvényben 

meghatározott Uniós 

fejlesztések fejezet  

(a továbbiakban: Fejezet) 

Állami költségvetési 

kedvezményezettek 

sajáterő támogatása 

előirányzata  

(a továbbiakban: ÁKST) 

terhére biztosítandó 

forrás 

(Ft)

Projekt részére 

a Fejezet Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

OP (IKOP) 

előirányzatának 

(a továbbiakban: 

IKOP-előirányzat) 

hazai 

társfinanszírozása 

terhére biztosítandó 

forrás 

(Ft)

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege 

(Ft)

Projekt részére 

az ÁKST terhére 

biztosítandó 

forrás 

(Ft)

Projekt részére 

az IKOP-előirányzat 

hazai 

társfinanszírozása 

terhére biztosítandó 

forrás 

(Ft)

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás 

összege 

(Ft)

Projekt részére 

az ÁKST terhére 

biztosítandó 

forrás 

(Ft)

Projekt részére 

az IKOP-előirányzat 

hazai 

társfinanszírozása 

terhére biztosítandó 

forrás 

(Ft)

3.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00022

M7 autópálya 

és 710. sz. főút 

csomópontjának 

kialakítása, 

710. sz. főúti 

bekötéssel

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

zártkörűen 

működő 

Részvénytársaság

93% 6 199 999 380 466 666 620 1 770 441 548 1 555 363 573 117 070 376 451 557 166 7 755 362 953 583 736 996 2 221 998 714 10 561 098 663

A projekt keretében különszintű csomópontot 

építenek az M7 autópálya 89+029,62 

kilométerszelvényében új gyűjtő-elosztó sávokkal, 

a meglévő 710. számú főút bekötésével, különszintű 

kereszteződésbe tervezett új műtárgy építésével, 

valamint megtervezik a Budapest–Balaton 

kerékpárút különszintű átvezetését, amelyet 

engedélyeztetnek, és a létesítményt kivitelezik 

a 710. számú főút és a 7205. számú körforgalmi 

csomópontjában.
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A Kormány 1616/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési  
és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 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 2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú, „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési 

és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 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 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 30.

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. október 15.

 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 D:300 mezőjében a „2,73” szövegrész helyébe 
a „3,11” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1616/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt 

önerő összege

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.2.2-

15-2015-00031

Észak-Magyarországi 
szennyvízelvezetési 

és -kezelési  
fejlesztés 1.

(ÉMO 1)

Bugyi Nagyközség Önkormányzata, 
Csömör Nagyközség Önkormányzata, 

Pétervására Város Önkormányzata, 
Erdőkövesd Község Önkormányzata, 

Váraszó Község Önkormányzata, 
Istenmezeje Község Önkormányzata, 

Bükkszenterzsébet Község 
Önkormányzata, Tarnalelesz Község 

Önkormányzata, Szentdomonkos 
Község Önkormányzata, Bodony 

Községi Önkormányzat, Mátraballa 
Községi Önkormányzat, Mátraderecske 

Községi Önkormányzat, Parád 
Nagyközségi Önkormányzat és Recsk 

Nagyközség 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

2 719 711 694 380 691 454 181 522 590 3 100 403 148

A beruházás keretében  
az érintett 2000 lakosegyenérték 
terhelést meghaladó 
kibocsátású szennyvízelvezetési 
agglomeráció megfelelő 
szennyvízkezelésének feltételei 
teljesülnek, annak érdekében, 
hogy a szennyvízközművel 
való lefedettség megközelítse 
a közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át.
A beruházás keretében 
bővítik Bugyi nagyközség 
szennyvízhálózatát, korszerűsítik 
Csömör nagyközség 
szennyvíztisztító rendszereit, 
fejlesztik a pétervásárai 
szennyvíztisztító telepet, valamint 
bővítik és korszerűsítik Recsknek 
és térségének szennyvízcsatorna-
hálózatát és szennyvíztisztító 
telepét.
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A Kormány 1617/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú [„Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának 
és szennyvíztisztító telepének építése” című] és a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosító számú [„Hegyfalu 
község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése” című] projektek 
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

aa) a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú, „Madaras és Katymár települések 
szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése” című, valamint

ab) a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosító számú, „Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító 
telep építése és csatornahálózat kiépítése” című

 projektek (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növelésével az 1. melléklet szerint,
b) egyetért a projektek

ba) a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program  
2. prioritása rendelkezésre álló kerete és

bb) az  1.  mellékletben foglalt táblázat F:2 és F:3 mezője szerinti megnövelt önerejének 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 30.

c) egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. október 15.

 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:244 mezőjében az „1,75” szövegrész helyébe a „2,21” szöveg,
b) E:244 mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
c) D:247 mezőjében a „3,26” szövegrész helyébe a „4,17” szöveg,
d) E:247 mezőjében a „0,19” szövegrész helyébe a „0,25” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1617/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt önerő 

összege

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.2.2-15-

2015-00012

Madaras 
és Katymár 
települések 
szennyvíz-

hálózatának és 
szennyvíztisztító 

telepének építése

Madaras Község Önkormányzata 
és Katymár Községi Önkormányzat 

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

Korm. rendelet] szerint

3 258 129 978 906 590 313 241 751 513 4 164 720 291

A projekt célja Madaras 
és Katymár települések 
közigazgatási 
területén biztosítani 
az uniós és hazai jogi 
előírásoknak megfelelő 
szennyvízkezelés 
feltételeit. A projekt 
keretében új 
szennyvíztisztító 
telepet hoznak létre, 
a szállítóvezetékeket és 
csatornahálózatot pedig 
bővítik.

3.
KEHOP-2.2.2-15-

2015-00035

Hegyfalu község 
és környéke 

szennyvíztisztító 
telep építése és 
csatornahálózat 

kiépítése

Hegyfalu Községi Önkormányzat, Ölbő 
Község Önkormányzata, Pósfa Község 

Önkormányzata, Szeleste Község 
Önkormányzata és Zsédeny Község 

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

1 748 114 443 461 027 989 122 627 575 2 209 142 432

A projekt célja Hegyfalu, 
Ölbő, Pósfa, Szeleste, 
Zsédeny települések 
közigazgatási 
területén biztosítani 
az uniós és hazai jogi 
előírásoknak megfelelő 
szennyvízkezelés 
feltételeit. A projekt 
keretében új 
szennyvíztisztító 
telepet hoznak létre, 
a szállítóvezetékeket és 
a csatornahálózatot pedig 
bővítik.
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A Kormány 1618/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint 
rehabilitációja” című) projekt megvalósításához szükséges forrásokról

A Kormány
 1.  egyetért a  KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú, „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint 

rehabilitációja” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,
 2.  egyetért azzal, hogy a projekt 1. mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében meghatározott, az Európai Unió felé 

nem elszámolható költségigénye a  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések 
fejezet Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerüljön 
biztosításra,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. szeptember 15.

 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a  projekt 1.  mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében 
meghatározott, az  Európai Unió felé nem elszámolható költségekkel összefüggő költségigény kielégítéséhez 
szükséges többletkötelezettség vállalásának fedezetét,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. szeptember 30.

 4.  egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1618/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti összköltség

(bruttó, Ft)

Többletköltség 

legfeljebb

(Ft)

Megnövelt összköltség 

legfeljebb

(bruttó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.3.0-

15-2016-00012

Mosoni-Duna 
torkolati 

szakaszának vízszint 
rehabilitációja

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető), 
Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság

19 300 000 000 5 129 443 005 24 429 443 005

A projekt célja a Mosoni-Dunán torkolati 
műtárgy létesítése, amelynek eredményeként 
javulnak a vízkészletekkel történő 
fenntartható gazdálkodás feltételei. A projekt 
szerinti vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett 
területek nagysága 8350 hektár.



27114 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 141. szám 

A Kormány 1619/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú („Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése” című) 
nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú, „Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése” című 

nagyprojektjavaslatot (a továbbiakban: nagyprojektjavaslat) az 1. melléklet szerint,
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  nagyprojektjavaslat támogatására irányuló 

kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett 

nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Kormányhatározat) 1.  mellékletében foglalt táblázat E–I oszlopa szerinti 
feladatoknak a  Kormányhatározat 1.  mellékletében foglalt táblázat E:6–I:6 mezőiben 
meghatározott ütemezés szerinti végrehajtását követően, legkésőbb 2018. december 31-éig

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1619/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.1.5-16-

2017-00001
Budapest ivóvízellátó 

hálózatának fejlesztése

Budapest Főváros 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

27 700 000 000

A projekt célja a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság ivóvízhálózat rendszerének hálózati 
eredetű vízminőségi kockázatainak (a kútkapacitás 
a szélsőségesen alacsony vízállások esetén már nem 
elegendő a fogyasztási igények biztosításához, növekszik 
a kisvizes időszakok gyakorisága és időtartama, továbbá 
a nagyszámú ólom anyagú bekötővezeték jelenléte 
egészségügyi kockázatot jelent az elosztó hálózaton) 
csökkentése.
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A Kormány 1620/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. 
(I. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
2.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

2.1.1. E:5a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.1.2. C:7 mezőjében a „0,20” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg,

2.2. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
2.2.1. C:2 mezőjében a „17,62” szövegrész helyébe a „19,97” szöveg,
2.2.2. E:2a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.2.3. C:3 mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „10,35” szöveg,
2.2.4. C:4 mezőjében a „2,64” szövegrész helyébe a „2,29” szöveg,
2.2.5. C:5 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „4,02” szöveg,
2.2.6. C:6 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „6,01” szöveg,

2.3. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat
2.3.1. E:3 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.3.2. E:5 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,

2.4. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat
2.4.1. E:4 mezőjében a „2017. február” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
2.4.2. E:7 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,

2.5. 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat
2.5.1. C:2 mezőjében a „7,932” szövegrész helyébe a „8,774” szöveg,
2.5.2. E:5a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.5.3. E:6 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,

2.6. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat
2.6.1. E:6 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.6.2. E:6a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.6.3. E:6b mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.6.4. C:7 mezőjében a „0,35” szövegrész helyébe a „0,53” szöveg,
2.6.5. E:7a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.6.6. E:7b mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,

2.7. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat
2.7.1. E:3 mezőjében a „2017. február” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
2.7.2. E:6 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.7.3. E:7 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.7.4. E:8 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.7.5. E:8a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.7.6. E:9 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
2.7.7. E:10 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,

2.8. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat
2.8.1. A:13 mezőjében az „EFOP-1.9.3-VEKOP-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.3-VEKOP-17” szöveg,
2.8.2. C:16 mezőjében az „1,35” szövegrész helyébe a „2,10” szöveg,

2.9. 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat
2.9.1. C:10 mezőjében az „1,93” szövegrész helyébe az „1,20” szöveg,
2.9.2. C:14 mezőjében az „1,61” szövegrész helyébe az „1,90” szöveg,
2.9.3. C:22 mezőjében az „1,48” szövegrész helyébe a „2,05” szöveg,
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2.9.4. B:26 mezőjében az „Oktatási Anyakönyvi Rendszer kifejlesztése” szövegrész helyébe a „Köznevelés 
Állami Fenntartóinak Folyamat-Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)” szöveg

lép.
 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1620/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

 1. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

8. VEKOP-1.3.2-17 Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása 0,16 standard 2017. augusztus
”

 2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 6c. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

6c. VEKOP-7.3.1-17
Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló 

ösztöndíjprogram
0,21 kiemelt 2017. augusztus

”
 3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 7c. és 7d. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

7c. VEKOP-7.3.5-17 Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása 0,40 standard 2017. szeptember
7d. VEKOP-7.3.6-17 Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása 1,19 standard 2017. augusztus

”
 4. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat a következő 32i. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)

[Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program terhére történő 

finanszírozás

(Mrd Ft)]

„

32i. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság) 0,52
”

 5. Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 20. sora.
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2. melléklet az 1620/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 11a. sorral egészül ki:

  (A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

11a. VEKOP-7.3.1-17

Ösztöndíj és mentorálási 
támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak – Útravaló 
ösztöndíjprogram

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

(konzorciumvezető)
Klebelsberg Központ

0,21 2017

A projekt célja az Útravaló Ösztöndíjprogram 
Út a középiskolába és Út az érettségihez 
alprogramjainak megvalósítása a hátrányos 
helyzetű, kiemelten a roma tanulók ösztöndíjának 
és mentorálásának biztosítása, egy támogató, 
segítő, tanulást motiváló rendszer államilag 
koordinált fenntartása és a mentorok munkájának 
szakmai támogatása, nyomon követése.

”
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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.


	A Kormány 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
	az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

	A Kormány 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
	egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
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	A Kormány 252/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
	a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítás

	A Kormány 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
	a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 254/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
	a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

	A Kormány 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
	a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
	a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete
	a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosí

	A földművelésügyi miniszter 43/2017. (IX. 5.) FM rendelete
	az egyes agrártámogatási és agrárágazati szabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 44/2017. (IX. 5.) FM rendelete
	az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatá

	A Kúria közleménye
	a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

	A Kormány 1604/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) kijevi elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a közszolgálati ellenőrzések 2017. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

	A Kormány 1606/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1607/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1608/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1609/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 
4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámo

	A Kormány 1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

	A Kormány 1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról

	A Kormány 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról

	A Kormány 1613/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról

	A Kormány 1614/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a Ten Pao Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

	A Kormány 1615/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	az IKOP-1.1.0-15-2016-00022 azonosító számú („M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keret

	A Kormány 1616/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési 
és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének me

	A Kormány 1617/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú [„Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése” című] és a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosító számú [„Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és

	A Kormány 1618/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című) projekt megvalósításához szükséges forrásokról

	A Kormány 1619/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú („Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése” című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról

	A Kormány 1620/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
	a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
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