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III. Kormányrendeletek

A Kormány 260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint 
forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.)  
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. §  Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba 
hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 8/B. alcímmel egészül ki:
„8/B. A légfűtő eszközökre, a hűtőeszközökre, a magas hőmérsékletű technológiai hűtőkre és a ventilátoros 
konvektorokra vonatkozó forgalombahozatali előírások
10/B. § (1) 2018. január 1-jétől nem hozható forgalomba
a) olyan légfűtő eszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs követelményekre, 
első ütemre meghatározott szezonális helyiségfűtési hatásfokra,
b) olyan hűtőeszköz, amely a  2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs követelményekre, 
első ütemre meghatározott szezonális helyiséghűtési hatásfokra,
c) olyan magas hőmérsékletű technológiai hűtő, amely a  2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt 
termékinformációs követelményekre, első ütemre meghatározott szezonális hűtési jóságfokra, valamint
d) olyan ventilátoros konvektor, amely a  2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs 
követelményekre
vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
(2) 2018. szeptember 26-tól nem hozható forgalomba olyan légfűtő eszköz, hűtőeszköz, amely a  2016/2281 
bizottsági rendeletben foglalt nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
(3) 2021. január 1-jétől nem hozható forgalomba
a) olyan légfűtő eszköz, amely a  2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második ütemre meghatározott 
szezonális helyiségfűtési hatásfokra, második ütemre meghatározott nitrogén-oxid-kibocsátásra,
b) olyan hűtőeszköz, amely a  2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második ütemre meghatározott 
szezonális helyiséghűtési hatásfokra, valamint
c) olyan magas hőmérsékletű technológiai hűtő, amely a  2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második 
ütemre meghatározott szezonális hűtési jóságfokra
vonatkozó előírásoknak nem felel meg.”

2. §  Az R. 12. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) az  energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási 
kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  légfűtő eszközök, 
a  hűtőeszközök, a  magas hőmérsékletű technológiai hűtők és a  ventilátoros konvektorok környezettudatos 
tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2016. november 30-i 2016/2281/EU 
bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Ez a  rendelet az  energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények 
megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a  légfűtő eszközök, a  hűtőeszközök, a  magas hőmérsékletű technológiai hűtők és a  ventilátoros konvektorok 
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környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló,  
2016. november 30-i 2016/2281/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában, a tűz 
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a  teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-a a  következő 18.  ponttal 
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18. tűzvédelmi célú építési termék: a  tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a  beavatkozás megkönnyítésére, a  tűzkár 
csökkentésére vagy a  tűz kialakulásának, terjedésének megakadályozására szolgáló aktív beépített tűzvédelmi 
berendezés vagy annak részét képező építési termék készlet vagy elem, amelyre nem vonatkozik harmonizált 
európai szabvány vagy európai műszaki értékelés.”

2. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését)
„c) tűzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 
vizsgálati eredményeken alapuló engedélye”
(igazolja.)

 (2) Az R. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem minősíthető egyedi építési terméknek vagy készletnek az  olyan építési termék vagy készlet, amellyel 
szemben tűzvédelmi követelmény van, ha
a) az csak méreteiben vagy az alkotóelemei méreteiben tér el, de rendeltetésének megfelelő műszaki jellemzőiben 
nem tér el egy olyan építési terméktől vagy készlettől, amelyre van harmonizált szabvány, európai műszaki értékelés 
vagy nemzeti műszaki értékelés, vagy
b) alkotóelemei között van olyan, amelyre vonatkozik harmonizált szabvány, európai vagy nemzeti műszaki 
értékelés, és megadott teljesítményjellemzői alapján az összeállított termék vagy készlet beépítés céljára jellemző 
teljesítménye meghatározható.
(6) Amennyiben egy gyártó egyedi termékként, készletként kíván kezelni egy olyan építési terméket, készletet, 
amellyel szemben tűzvédelmi követelmény van, az  építési termékek vonatkozásában hatáskörrel rendelkező 
piacfelügyeleti hatóság jogosult vizsgálni és megállapítani, hogy az építési termék vagy készlet egyedi terméknek 
minősül-e.”

3. §  Az R. 4. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Amennyiben a  tervező az  építési termékeket nem a  (3)  bekezdés szerint jelöli meg, hanem az  építési termékekre 
vonatkozóan elvárt műszaki teljesítményeket határoz meg, az  építészeti-műszaki dokumentáció az  építménybe 
betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan legalább a következő információt tartalmazza:]
„g) műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett egyedi, hagyományos, természetes vagy bontott építési 
termék főbb méreteit, anyagának megjelölését, felületkezelésének módját, kiegészítő szerkezeti elemeinek leírását.”
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4. §  Az R. 5. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Azoknak az  építési termékeknek az  esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai szabvány és nem készült 
európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat legalább az alábbi adatokat és információt tartalmazza:)
„i) a gyártó és meghatalmazott képviselő esetén azok neve, értesítési címe.”

5. §  Az R. 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium köteles a (3) bekezdésben előírt, az építési 
termék megfelelőségére vonatkozó dokumentációt az alábbi módszerek legalább egyikén alapuló részletes műszaki 
indokolással ellátni:
a) számítás,
b) akkreditált laboratórium vizsgálata, kísérlete, állásfoglalása,
c) számítógépes szimuláció,
d) tudományos kutatás eredménye,
e) műszaki előírásban meghatározott jellemző felhasználása vagy
f ) az a)–e) pontban foglaltak elemzése, értékelése.
(5) Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a  BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló 
engedélyével is beépíthető. A  BM OKF engedélye legfeljebb 2018. december 31-ig érvényes. Amennyiben 
az  engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált európai szabvány kerül kiadásra a  305/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.  cikk (5)  bekezdése szerint, a  párhuzamos hatályosság időszakának 
leteltével az engedély hatályát veszti.”

6. §  Az R.
a) 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „műemléki épületbe beépített” szövegrész helyébe a „műemléki védelem 

alatt álló építménybe tervezett” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében a „műemlék” szövegrész helyébe a „műemléki védelem alatt álló” szöveg
lép.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 
(EU) európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikkében előírt előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75.  § (1)  bekezdés d)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A  szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendelet alkalmazásában a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 9.  § (9)  bekezdése szerinti befizetési kötelezettséggel érintett megtakarítás összege 
a  központi költségvetési szerveknek, az  államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületeknek és 
a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerveknek az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzatain 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 144. szám 27245

a  2017. évi elemi költségvetés 01 űrlap 01–06 és a  18 sorban szereplő, eredeti előirányzatként tervezett személyi 
juttatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a  központi hivatalok és a  költségvetési szervi formában 
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló  
431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti befizetési kötelezettséggel csökkentett összege 11/12 részének  
az 5/27 része.”

2. §  Az  R. 3. §-ában a  „tárgy hónap” szövegrész helyébe a  „tárgyhónapot követő hónap” szöveg, a  „költségvetési 
szervenkénti” szövegrész helyébe a „költségvetési szervenkénti és fejezeti kezelésű előirányzatonkénti” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) szerinti kéményseprő-ipari szerv 
és kéményseprő-ipari szolgáltató (a továbbiakban együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó)]
„g) a  műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére vagy – az  (1a)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – a  jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető 
használata,”
(miatti – az  életet és a  vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető – veszély észlelése esetén soron kívül, de legkésőbb 
három munkanapon belül értesíti az  első fokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében 
a földgázelosztót.)

2. §  Az R. 1. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  égéstermék-elvezető (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott jogszabály szerinti műszaki 
vizsgálat nélkül történő üzemeltetése nem minősül életet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető 
szabálytalanságnak, ha az  ingatlan tulajdonosa a  szabálytalanság megállapításától – a  2.  § (1)  bekezdés szerinti 
esetben az  ingatlantulajdonos tudomásszerzésétől – számított harminc napon belül megrendeli az  égéstermék-
elvezető műszaki vizsgálatát. A  kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó erről, valamint az  ingatlanhasználónak 
az  égéstermék-elvezető műszaki vizsgálat elvégzéséig történő üzemeltetéséből eredő balesetekért való 
felelősségéről a helyszínen írásban tájékoztatja az ingatlan használóját.
(1b) Az  (1a)  bekezdés nem alkalmazható, és a  kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó megteszi a  Kstv. 3.  § 
(2)  bekezdése szerinti intézkedést, ha az  (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott szabálytalanság mellett 
egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott egyéb szabálytalanságot is megállapít.”

3. §  Az R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  tűzvédelmi hatóság a  (2)  bekezdés szerinti intézkedést az  1.  § (1a)  bekezdésben foglaltak esetében 
a megrendelési kötelezettségre előírt határidő elteltét követően teszi meg.”
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4. §  Az R. 4. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az állam tulajdonát képező, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában 
lévő ingatlanok címadatait az  ingatlanok vagyonkezelője a  kéményseprő-ipari ellátási területekre vonatkozóan 
megyei bontásban negyedévenként, a  negyedév első hónapjának 5. napjáig elektronikusan, szerkeszthető 
formában átadja a kéményseprő-ipari szervnek, illetve a Kstv. 10. § (3) bekezdés szerinti szolgáltatónak.”

5. §  Az R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított  
4.  § (12)  bekezdésében foglaltakat első alkalommal a  Módr. hatálybalépését követő harminc napon belül kell 
teljesíteni.”

6. §  Az R.
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Kstv. 5.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti tilalmáról” szövegrész helyébe  

a „Kstv. 5.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti tilalmáról, valamint az  1.  § (1a)  bekezdés szerinti megrendelési 
kötelezettségéről”,

b) 2. § (2) bekezdésében az „A tűzvédelmi hatóság a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe 
az „A tűzvédelmi hatóság – a (2a) bekezdés szerinti kivétellel – a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában”

szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdés h) pontjában a „nem megfelelően rögzített,” szövegrész.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, 
valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 17. § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet1.) 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  határon túli költségvetési támogatásra – az  e  rendeletben foglalt kivételekkel – az  Ávr. 65–65/C.  §-át, 
66–68.  §-át,  69.  § (1)  bekezdés a) és c)–j)  pontját – természetes személy esetén az  a), c), d), i) és j)  pontját –, 
71–74.  §-át, 75.  § (1)–(4a)  bekezdését és (6)–(9)  bekezdését, 76.  § (1)  bekezdését, 77.  §-át, 81–82.  §-át, 84.  §-át, 
85.  § (3)–(5)  bekezdését, 86. és 87.  §-át, 88.  § (1) és (3)  bekezdését, 89–91/A.  §-át, 92.  § (1)  bekezdését, 93.  §  
(1)–(3) és (5)  bekezdését, 95–98.  §-át, 99.  § (1) és (3)  bekezdését, 100.  § (1) és (2)  bekezdését, 101–102/C.  §-át, 
valamint 102/E–102/F. §-át kell alkalmazni.”
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2. §  A Rendelet1. 3. §-a a következő (1f ) és (1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) Határon túli költségvetési támogatás esetén a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a kettőszázezer 
forint értékhatárt meghaladó számlák másolatát, továbbá a  támogató rendelkezése szerint, értékhatártól 
függetlenül a számlák és egyéb számviteli bizonylatok másolatát, vagy a támogató által meghatározott, a gazdasági 
eseményt igazoló egyéb dokumentumok másolatát.
(1g) Határon túli költségvetési támogatás esetén az  Ávr. 93.  § (3)  bekezdése szerinti összesítő a  kedvezményezett 
székhelye szerinti szabályozási környezet követelményeinek megfelelő és a pénzügyi teljesítést az összes körülmény 
figyelembevételével hitelt érdemlően igazoló számviteli bizonylatok sorszámát (ha van ilyen), típusát, a kiállításának 
keltét, a  teljesítésének dátumát, a  gazdasági esemény rövid leírását, a  megfizetett adókat is tartalmazó, illetve 
az a nélküli összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát 
vagy (adószám hiányában) más azonosítóját, a  pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a  kedvezményezett 
képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását tartalmazza.”

3. §  A Rendelet1. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint 
a  Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) megállapított 3.  § (1a), (1f ) és 
(1g) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló  
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A  Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet2.) a 32/A. §-t követően a következő V/B. fejezettel egészül ki:
„V/B. FEJEZET
JOGSZABÁLY ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK”

5. §  A Rendelet2. 10/B. alcíme címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/B. A normatív támogatások általános szabályai”

6. §  A Rendelet2. 32/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/B. § (1) Az Alap terhére a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: 
Szátv.) hatálya alá tartozó természetes személyek az  e  fejezetben meghatározottak szerinti, jogszabály alapján 
közvetlenül nyújtható támogatásban (a továbbiakban: normatív támogatás) részesülhetnek.
(2) Normatív támogatás igénybevételére az Alapkezelő legalább évente a honlapján felhívást tesz közzé.
(3) A normatív támogatásra irányuló kérelmet a felhívásban megállapított határnapig lehetséges benyújtani.
(4) A normatív támogatásról a Bizottság az Alapkezelő javaslata alapján, annak elfogadásával dönt. Az Alapkezelő 
a  támogatási döntés alapján támogatói okiratot bocsát ki. A  normatív támogatás szempontjából támogatói 
okiratnak minősül a  döntési lista alapján a  kedvezményezettnek megküldött hivatalos értesítés is, ha abból 
a támogatásra vonatkozó döntés, a támogatás kedvezményezettje, valamint a támogatás célja és mértéke kitűnik.
(5) A  normatív támogatásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátására a  támogató lebonyolító szervet vehet 
igénybe.
(6) A  normatív támogatás folyósítására – az  adott állam sajátosságait figyelembe véve – lebonyolító szerv vagy 
az  e  célból kötött megállapodás alapján magyarországi székhelyű, az  adott államban fiókteleppel rendelkező 
pénzügyi intézmény közreműködésével kerül sor.
(7) Lebonyolító szerv igénybevétele esetén a  támogatási döntést a  lebonyolító szerv közli a  támogatási kérelem 
benyújtójával. Az  értesítésben közölni kell a  támogatási döntést, a  kedvezményezett megnevezését, a  támogatás 
célját, a támogatás összegét és annak folyósítására vonatkozó tájékoztatást.
(8) Az  e  fejezeti szerinti normatív támogatásokra az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51.  § 
(1)  bekezdését, 53/A.  § (1) és (2)  bekezdését, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdését, valamint (2)  bekezdés 1–4., 8., 9., 11., 12., 16–18.  pontját, 
67.  § (2)  bekezdését, 68.  §-át, 73.  § (1)  bekezdését, 77.  §-át, 81.  § c) és e)  pontját, 88.  § (3)  bekezdését, 96.  § 
b)–f )  pontját, 97.  § (1) és (3)  bekezdését, 98.  §-át, 99.  § (1)–(3)  bekezdését, 100.  § (1) és (2)  bekezdését, továbbá 
101. §-át kell megfelelően alkalmazni.”



27248 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 144. szám 

7. §  A Rendelet2. a 32/B. §-t követően a következő 10/C. alcímmel egészül ki:
„10/C. Az oktatás-nevelési támogatások és a hallgatói támogatások”

8. §  A Rendelet2. 32/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/C. § (1) Az Alap terhére a Szátv.14. §-a szerinti oktatási támogatásként
a) nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást (a  továbbiakban együtt: oktatás-nevelési 
támogatás) és
b) a felsőoktatásban tanulók részére hallgatói támogatást (a továbbiakban: hallgatói támogatás)
kell nyújtani.
(2) Oktatás-nevelési támogatásra jogosult
a) az  az óvodáskorú gyermek, aki a  felhívásban szereplő tanév kezdetétől az  adott államban működő akkreditált 
óvodában magyar nyelvű nevelésben részesül,
b) az  az általános iskolai tanuló és a  tizennyolcadik életévét be nem töltött vagy a  tizennyolcadik életévét 
a felhívásban szereplő tanév végéig betöltő középiskolai tanuló, aki
ba) az  adott államban működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar 
nyelven folytatja vagy – ha az állandó lakóhelyén, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar 
nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat – fakultatív oktatásban vesz részt, és
bb) a régiós felhívásban meghatározottnál többet igazolatlanul nem hiányzott,
c) az a középiskolai tanuló, aki a tanév megkezdéséig a felhívásban szereplő tizennyolcadik életévét betöltötte, de 
az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben 
részesül, ha a régiós felhívásban meghatározottnál többet igazolatlanul nem hiányzott,
d) az  a  sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személy, aki nem akkreditált oktatási 
intézményben folytat magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesül és
e) az  a  kiskorú személy, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – 
oktatásban vesz részt az  adott államban működő akkreditált oktatási intézményben, ha a  régiós felhívásban 
meghatározottnál többet igazolatlanul nem hiányzott.
(3) Hallgatói támogatásra jogosult az  a  nappali tagozatos hallgató, aki tanulmányait az  adott államban működő 
felsőoktatási intézményben, részben vagy egészben magyar nyelven folytatja.
(4) Az oktatás-nevelési támogatás és a hallgatói támogatás egy főre jutó éves összegét évente a Bizottság állapítja 
meg.”

9. §  A Rendelet2. a 32/C. §-t követően a következő 10/D. alcímmel egészül ki:
„10/D. A szociális támogatások”

10. §  A Rendelet2. 32/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/D. § (1) Az Alap terhére a Szátv. hatálya alá tartozó természetes személyek az e § szerint szociális támogatásban 
részesülhetnek.
(2) A szociális támogatás kedvezményezettje lehet a Szátv. szerinti szomszédos államban
a) lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik a  tevékenységének ellátásához szükséges magyar 
nyelvtudással és a szomszédos államban működő
aa) egészségügyi intézménnyel,
ab) közművelődési intézménnyel, művészeti oktatási intézménnyel,
ac) közoktatási intézménnyel, ennél alacsonyabb fokozatú általános köznevelési intézménnyel, illetve magyar nyelv 
oktatását végző egyéb oktatási-nevelési intézménnyel vagy
ad) magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiummal
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll (ideértve az intézmények alapfeladatainak ellátását segítő munkát végző 
természetes személyt is),
b) lakóhellyel rendelkező szülő vagy egyéb törvényes képviselő, akinek gyermeke az  adott szomszédos államban 
magyar nyelvű óvodai csoportba, illetve magyar tannyelvű közoktatási intézmény 1–4. osztályába jár, annak 
működési formájától függetlenül.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatás a  felhívásban foglalt feltételeknek igazoltan megfelelő személy 
részére, az általa benyújtott kérelem alapján – a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig – nyújtható.
(4) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti szociális támogatás a  felhívásban foglalt feltételeknek igazoltan megfelelő 
gyermek étkeztetésének támogatása céljából, a  gyermek szülője vagy más törvényes képviselője (gyámja, 
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gondnoka stb.) kérelme alapján – a  rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig – nyújtható. Egy gyermek 
részére csak egy törvényes képviselői kérelem alapján nyújtható étkeztetési támogatás.”

11. §  A Rendelet2. a 32/D. §-t követően a következő V/C. fejezettel egészül ki:
„V/C. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK”

12. §  A Rendelet2. 32/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/E.  § Az  oktatási-nevelési céllal összefüggésben, a  Bgatv. 1.  § (2)  bekezdés b) és d)  pontja szerinti 
kedvezményezett részére nyújtott, beruházási célt szolgáló támogatásokra az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75.  § (1)–(3) és (3a)  bekezdését, 76.  § (1)  bekezdését, 
82. §-át, 87. §-át, 92. § (1) bekezdését, 93. § (1)–(3) és (5) bekezdését, valamint 98. §-át kell alkalmazni.”

13. §  A Rendelet2. a következő 37. §-sal egészül ki:
„37. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint 
a  Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 32/B–32/D.  §-t 
a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

14. §  A Rendelet2.
a) 8. § (2) bekezdésében az „a 30. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdésben” szöveg,
b) 18.  § a)  pontjában a „Bgatv.” szövegrész helyébe a „Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 

(a továbbiakban: Bgatv.)” szöveg,
c) 32/A. § (1) bekezdésében a „nem pályázat útján nyújtott támogatásról – a 10/B. alcím szerinti támogatások 

kivételével –” szövegrész helyébe a „pályázati rendszeren kívül, kérelemre nyújtott támogatásról” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal 
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), e) és f ) pontjában,
a 3.  § (1) és (2)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (3) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  1. mellékletben felsorolt 
ingatlanok felújítására irányuló beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági 
ügyeket.
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 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához 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 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
a) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,
b) hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést legfeljebb 10 napon belül el kell bírálni.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakhatóság eljárása kivételével – tíz nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás és a  környezeti hatásvizsgálati 
eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

3. § (1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 2., 6. és 9. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben a  központi építészeti-
műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni.

 (2) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 3., 4., 5., 7., 8. és 10. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben építészeti-
műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell 
lefolytatni, és településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelethez

A B C D

1.
Támogatási kérelem 

azonosító száma
Projekt megnevezése

Megvalósítás helyszíne

Természetbeni cím
Helyrajzi szám 

(Budapest)

2.

KEHOP-5.2.2-16-
2016-00003

A Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság által 
üzemeltetett kormányzati 
épületek energetikai 
felújítása

1051 Budapest, Arany János u. 6–8. 24652/5

3. 1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22. 34259

4. 1054 Budapest, Hold u. 1. 24781

5. 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 24934

6. 1027 Budapest, Csalogány u. 9–11. 13837

7. 1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 11/B 13079/1

8. 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 46. 13860

9. 1011 Budapest, Fő u. 44–50. 14133

10. 1149 Budapest, Róna u. 54–56. 31951/4
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2. melléklet a 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 6. földmérési hatósági eljárások,
 7. útügyi hatósági eljárások,
 8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 9. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. közegészségügyi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
18. azok az  1–17.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  mellékletben foglalt 

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

A Kormány 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló 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), b), d), e) és f ) pontjában,
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,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Zánka külterületén és Fonyód belterületén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti
a) Zánka, Külterület 017/5, 017/6, 017/7, 018/3, 018/7, 018/8, 022/17, 022/19, 026/2, 028, 029, 030/15, 030/11 és 

039 helyrajzi számon, valamint
b) Fonyód 10232/9, 10232/14, 10232/16, 10232/17 és 10232/18 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanokon és a  telekalakítások után nyilvántartott ingatlanokon megvalósításra kerülő Erzsébet 
Táborok infrastrukturális fejlesztése és az  ahhoz kapcsolódó építmények, fejlesztések megvalósítására irányuló 
beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.
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 (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. §-ban meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: a Beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügy) koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként
a) az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott ingatlannal összefüggésben a  Veszprém Megyei 

Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,
b) az  1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott ingatlannal összefüggésben a  Somogy Megyei 

Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat
jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a  Beruházással összefüggő 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 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság ügyintézési határideje – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap, környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú szakhatósági közreműködés 
esetén tizenöt nap. Ha a hatóság és a szakhatóság között vagy a szakhatóságok között egyeztetésre van szükség, azt 
úgy kell lefolytatni, hogy az egyeztetésre és a  felülvizsgált szakhatósági állásfoglalás kiadására – a hatóság, illetve 
a  szakhatóság erre irányuló felhívásától számított – nyolc napon belül, környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén tizenöt napon belül sor kerüljön.

 (3) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, 
a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a  természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (4) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány a beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni.

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 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelethez

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

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
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 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 7. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. földmérési hatósági eljárások,
11. hírközlési hatósági eljárások,
12. bányahatósági engedélyezési eljárások,
13. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
14. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
15. közegészségügyi hatósági eljárások,
16. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési 

eljárások, továbbá erdővédelmi hatósági eljárások,
17. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
18. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
19. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
20. területrendezési hatósági eljárások, vasúti hatósági eljárások,
21. hajózási hatósági eljárások,
22. azok az  1–21.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
23. az  1–22.  pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági 

eljárások.

A Kormány 267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási  
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
49/2015. (III. 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) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a tatabányai multifunkcionális 
sportcsarnok építésére irányuló, a Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 0948, 0952, 2100, 2075/2, 2084, 2076/7, 0949/1, 0951, 0953/1, valamint a 0949/2–0949/123-ig 
terjedő helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló, illetve e  földrészletekből a  telekalakítási eljárások jogerős 
befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 
megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági 
ügyeket.”
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2. §  A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházáslebonyolítója és építési 
műszaki ellenőre kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

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

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

A belügyminiszter 23/2017. (IX. 11.) BM rendelete
a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 
módosításáról

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 28.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) égéstermék-elvezető
aa) átalakítása: olyan műszaki, építészeti beavatkozás, amely az  égéstermék-elvezető eredeti állapotát 
megváltoztatja;
ab) eredeti állapota: a létesítés vagy átalakítás esetén az átalakítás időpontjában hatályos műszaki előírások alapján 
történt jogszerű használatbavételkor meglévő műszaki-biztonsági jellemzők összessége;
ac) felújítása: olyan műszaki-technológiai beavatkozás, amely az  eredeti állapot visszaállítását eredményezi, 
és amelynek következtében az  égéstermék-elvezető műszaki előírásoknak megfelelő működésére vonatkozó 
biztonsági jellemzők az eredeti állapothoz képest nem változnak;
ad) javítása: olyan kis mértékű, legfeljebb az  égéstermék-elvezető egyméteres szakaszát érintő műszaki-
technológiai – kivéve az  égéstermék-elvezető tömörségét érintő – beavatkozás, amely az  eredeti állapot 
visszaállítását eredményezi, és amelynek következtében az  égéstermék-elvezető műszaki előírásoknak megfelelő 
működésére vonatkozó biztonsági jellemzők az eredeti állapothoz képest nem változnak;
ae) tartozéka: az  égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely 
az égéstermék-elvezető ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát vagy biztonságos működését szolgálja;”

2. §  Az R. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Meglévő égéstermék-elvezető
a) átalakítása esetén az égéstermék-elvezetőnek az átalakítást követő használatbavétele időpontjában,
b) felújítása, javítása vagy ismételt használatbavétele esetén az égéstermék-elvezetőnek a létesítésekor, azt követő 
átalakítása esetén az utolsó átalakításakor
hatályos műszaki követelményeknek kell megfelelnie.
(3) Tüzelőberendezés cseréje esetén, ha ehhez
a) nem szükséges az égéstermék-elvezető átalakítása, az égéstermék-elvezetőnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti, 
vagy
b) szükséges az égéstermék-elvezető átalakítása, az égéstermék-elvezetőnek a (2) bekezdés a) pontja szerinti
használatbavételekor a hatályos műszaki követelményeknek kell megfelelnie.”

3. §  Az R. 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó tevékenysége során észlelt és a  Kstv. 2.  § (8)  bekezdése szerinti 
dokumentumban rögzített szabálytalanság megszüntetése esetén az  égéstermék-elvezető megfelelőségének 
igazolására a  Kstv. 2.  § (5)  bekezdés f )  pontja szerinti műszaki vizsgálatot a  7.  § (1) és (7)  bekezdése szerinti 
esetekben kell megrendelni. Egyéb esetben a szabálytalanság megszüntetését a kéményseprő-ipari tevékenységet 
ellátó az  égéstermék-elvezető 3.  § szerinti következő időszakos ellenőrzése során állapítja meg, kivéve 
a  Korm.  rendelet 1.  § (1)  bekezdésében meghatározott eseteket, amikor az  ingatlan használójának a  Kstv. 2.  § 
(4) bekezdése szerinti sormunkát az égéstermék-elvezető ismételt üzemeltetése előtt meg kell rendelnie.”
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4. §  Az R. 7.  § (6)  bekezdésében az  „a létesítésekor vagy legutóbbi átalakítása, felújítása, tüzelőberendezés cseréje 
esetén az  átalakítás, felújítás, tüzelőberendezés cseréjének időpontjában hatályos műszaki előírások alapján 
kell megállapítani a  6.  § szerint” szövegrész helyébe az „a 6.  § szerinti időpontban hatályos műszaki előírásoknak 
megfelelően kell megállapítani” szöveg lép.

5. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. §  Hatályát veszti az R. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „felújítását” szövegrész.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 23/2017. (IX. 11.) BM rendelethez

 1. Az R. 2. mellékletében a Hibajegyzék című táblázat 1/g sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(HIBAJEGYZÉK

Hibakód Hiba leírása:

1. Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-
elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!)

„1/g a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem 
megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan használója 
a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát 
harminc napon belül nem rendeli meg, és az égéstermék-elvezető használata életveszélyt okoz”

 2. Az R. 2. mellékletében a Hibajegyzék című táblázat 3/d pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(HIBAJEGYZÉK

Hibakód Hiba leírása

3. Nem megfelelő az összekötő elem)

„3/d rögzítése”

 3. Hatályát veszti az  R. 2.  mellékletében a  Hibajegyzék című táblázat 1/h sorában a  „nem megfelelően rögzített,” 
szövegrész.

2. melléklet a 23/2017. (IX. 11.) BM rendelethez

 1. Az R. 4. mellékletében a Hibajegyzék című táblázat 1/g sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(HIBAJEGYZÉK

Hibakód Hiba leírása:

1. Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-
elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!)

„1/g a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem 
megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan 
használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető 
műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendeli meg, és az égéstermék-elvezető használata 
életveszélyt okoz”
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 2. Az R. 4. mellékletében a Hibajegyzék című táblázat 3/d pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(HIBAJEGYZÉK

Hibakód Hiba leírása

3. Nem megfelelő az összekötő elem)

„3/d rögzítése”

 3. Hatályát veszti az  R. 4.  mellékletében a  Hibajegyzék című táblázat 1/h sorában a  „nem megfelelően rögzített,” 
szövegrész.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) 
létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

A Kormány a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségének megfelelő biztosítása 
érdekében egyetért azzal, hogy biztosítani kell a  BIONYOM nyilvántartás létrehozásához és működtetéséhez 
szükséges feltételeket.
Ennek érdekében a  Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 2. Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára gondoskodjon
a) 2017. évre, egyszeri jelleggel 89,2 millió forint biztosításáról,
b) 2018-tól évente beépülő jelleggel 80,8 millió forint biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. évben és 2018. évben a  felmerülés ütemében, a  2019. évtől a  költségvetési tervezés 

menetében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 számú, „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által 

üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” elnevezésű projekttel párhuzamosan az  érintett 
épületeken az  energiahatékonysági korszerűsítéstől műszakilag el nem választható, hazai költségvetési forrást 
igénylő felújítási-korszerűsítési munkák is megvalósuljanak, és felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy 
a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság útján gondoskodjon az  ehhez szükséges beszerzési és kivitelezési 
feladatok végrehajtásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2019. június 30.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a  Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság bérleti szerződést kössön azon minisztériumi szervezetek átmeneti elhelyezésére, amelyek 
az  1.  pontban megjelölt projekt, illetve az  ahhoz kapcsolódó felújítási munkák idejére kiürítendő épületekben 
működnek;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
a) a 2017. évben egyszeri jelleggel 315 millió forint,
b) a 2018. évben egyszeri jelleggel 780 millió forint,
c) a 2019. évben egyszeri jelleggel 2070 millió forint
költségvetési forrás biztosításáról a  központi költségvetés XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet,  
5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2017. november 30.
 a b) alpont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során
 a c) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
a központi költségvetés XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 
2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek mértékét 
a 2018–2019. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1841,5 millió forint,
b) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3131,5 millió forint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1629/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács létszáma legfeljebb 15 fő, melynek tagjai a miniszter felkérése alapján)
„c) a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) 2 fő delegáltja;”

 2. Hatályát veszti a Korm. határozat 4. pont d) alpontja.
 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a „Művészeti díjak a 20–21. században” című kiadvány megjelentetéséhez szükséges forrásbiztosításról

A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a „Művészeti díjak a 20–21. században” című kiadvány 
megjelentetése érdekében gondoskodjon 14,0 millió forintnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére történő biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1631/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának befejezéséhez és működőképessé tételéhez 
szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának befejezéséhez és működőképessé tételéhez 

szükséges mindösszesen 884 868 385 forint forrás támogatási szerződés módosításával történő biztosításával;
 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon

a) a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításához szükséges 726 951 242 forint, valamint
b) a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye fény- és hangtechnikai, továbbá színpadtechnikai, illetve működéshez, 

és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges 157 917 143 forint
többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
54. Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti  
előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,

a) 1. Célelőirányzatok alcím, 81. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok jogcímcsoport 
terhére a „Magyarul tanuló ukrán gyermekek élménytábora a zánkai Erzsébet-táborban” elnevezésű projekt 
finanszírozása céljából, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 12. Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok 
támogatása jogcímcsoport javára 31 615 822 forint,

b) 3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
jogcímcsoport terhére a  Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltsége működtetése és fejlesztése céljából 
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím javára 
20 000 000 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1632/2017.  (IX. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

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

359517 81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások -31 615 822

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások -20 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények

K1 Személyi juttatások 2 651 454
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 625 376
K3 Dologi kiadások 16 723 170

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 31 615 822

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
359517 81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok -31 615 822

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása -20 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 20 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 31 615 822

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 51 615 822,0 51 615 822,0
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
1 példány

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

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 számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító
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A Kormány 1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti  
előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím
a) 13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 

jogcímcsoport javára a Zsidó Művészeti Napok támogatása céljából 10,0 millió forint, valamint a Csaba királyfi 
nemzeti rockopera bemutatásának támogatása céljából 30,0 millió forint,

b) 56. Nemzetiségi támogatások alcím javára a lengyel–magyar ifjúsági találkozó támogatása céljából 2,0 millió 
forint

egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Millió forint, egy tizedessel
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
296668 2 Fejezeti általános tartalék 

K5 Egyéb működési célú kiadások -42,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek 

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 40,0

243678 56 Nemzetiségi támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 2,0

Millió forint, egy tizedessel

Államház-
tartási 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

Millió forint, egy tizedessel

Államház-
tartási 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
296668 2 Fejezeti általános tartalék -42,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek 
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 40,0
243678 56 Nemzetiségi támogatások 2,0

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 42,0 42,0
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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
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A Kormány 1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről szóló egyes intézkedésekről

 1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy az  egykori Pannonia provincia területén fellelt, az  egyetemes antik kultúra egyik 

legnagyobb értékű lelete, az  ún. Seuso-kincs vándorkiállítás formájában Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, 
Nyíregyháza, Székesfehérvár és Zalaegerszeg megyei jogú városokban bemutatásra kerüljön;

b) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Magyar Nemzeti Múzeum és a  Szépművészeti Múzeum, 
valamint a  Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Nonprofit Kft. bevonásával gondoskodjon a  Seuso-kincs 
vándorkiállításának lebonyolításáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

c) felhívja a belügyminisztert, hogy a Rendőrség útján és a Magyar Nemzeti Bank bevonásával gondoskodjon 
a Seuso-kincs szállításáról, valamint annak útvonal-biztosításáról;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon 
a biztonsági és műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő tárolóvitrinek beszerzése, a szükséges restaurálási 
munkák elvégzése, a vándorkiállítás teljes körű megtervezése, az installáció és a vitrinek szállítása érdekében 
legfeljebb 300,0 millió forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11.  Közgyűjtemények cím 
javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

e) felkéri Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Székesfehérvár és Zalaegerszeg megyei jogú városok 
polgármestereit, hogy a Seuso-kincs kiállításának technikai feltételeit arra alkalmas helyen teremtsék meg.

 2. Az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 1502/2017. 
(VIII. 11.) Korm. határozat 1.1. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
[A Kormány a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében
egyetért azzal, hogy az  általános iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik tanuló után egy fő 
kísérő (pedagógus vagy szülő) az  iskola által szervezett csoportos utazás keretében tanítási évben – a  tanév rendjéről 
szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő 
visszaigazolása esetén – szombati napokon díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathassák meg a következő]
„g) a Seuso-kincs vándorkiállítás magyarországi bemutatásának helyszíneit;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1635/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a Magyar Állam tulajdonában, az Óbudai Egyetem vagyonkezelésében lévő 1034 Budapest, Bécsi út 104. 

szám alatti ingatlan (hrsz: 16.198/4) már megkezdett rekonstrukciós munkálatainak (a  továbbiakban: beruházás) 
befejezésével;

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a beruházás megvalósításáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon 
a  beruházás megvalósításához szükséges 1 800 000 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, 
főiskolák cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1636/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben  
a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű („Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című), 
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához 
történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy 
a  KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  VP5-8.3.1-17 azonosító jelű, 
„Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt 
megvalósítására irányuló felhívásra az „»A« típusú víznyerőhely kialakítása egyéb szigetelés alkalmazásával” című és 
a „Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása” című támogatási kérelmet 
benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1637/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
az Eger déli iparterületen megvalósítandó fejlesztések Modern Városok Program keretében történő 
támogatásáról, valamint a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) 
Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a  Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között 

2015.  április 10. napján létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak célja többek között az, 
hogy a  Kormány a  megyeszékhely és a  régió gazdasági fejlesztése céljából támogassa az  Egerben, a  déli 
iparterületen megvalósuló ipari park létrehozását;

b) jóváhagyja, hogy az  a)  alpontban meghatározott támogatás a  Modern Városok Program keretében, 
az  eredetileg tervezett ingyenes területátadás helyett a  déli iparterületen a  város által 350 000 ezer forint 
összegben megvalósítani kívánt infrastrukturális fejlesztések támogatásával valósuljon meg.

 2. A Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 5.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[A Kormány 2015. április 10. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása 
érdekében]
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„5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést és részletes ütemtervet a  MÁV Magyar 
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában levő egyes földrészletek Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részére, az Eger déli iparterületen ipari park céljára történő átadásáról, valamint tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a déli iparterület infrastrukturális fejlesztése érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés 
egyes kérdéseiről

A Kormány a  Modern Városok Program keretében az  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 
együttműködési megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében felhívja a  nemzeti 
fejlesztési minisztert, hogy a  magyar gyümölcságazat szakmai érdekei és fejlesztési lehetőségei figyelembe-
vételével vizsgálja meg az Érd megyei jogú város területén meglévő egyéb ipari park céljára kijelölhető ingatlanokat, 
és tegyen javaslatot a fejlesztés ezek valamelyikén történő megvalósítására.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1639/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló 
beruházás érdekében támogatás biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6.  pont d)  alpontjának végrehajtása 
érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztését 

célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósítására mindösszesen 1 159 551 963 forint összegű 
költségvetési támogatás kerüljön biztosításra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) részére az alábbi ütemezéssel:
a) a 2017. évben legfeljebb 724 141 250 forint,
b) a 2018. évben legfeljebb 435 410 713 forint;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert mint a  Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy a  támogatás nyújtásának 
biztosítása érdekében a teljes Beruházásra 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 alapján meghozott erre 
irányuló döntése esetén – a Beruházás megvalósításához 2017. évben szükséges 724 141 250 forint a Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre 
álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
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Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  a Modern Városok Program Bizottság által jóváhagyott éves ütemezés szerint

 4. egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján 
meghozott erre irányuló döntése esetén – a Beruházás megvalósításához 2018. évben szükséges 435 410 713 forint 
a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság 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 Beruházás 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  Beruházás tekintetében az  azt finanszírozó támogatás 
nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály 
örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 7. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében
 1.  egyetért a  Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed (a továbbiakban: fejlesztési 

program) megvalósítása érdekében kidolgozott koncepcióval és azzal, hogy a Modern Városok Program keretében 
a fejlesztési program megvalósítására mindösszesen 2 956 255 200 forint összegű költségvetési támogatás kerüljön 
biztosításra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére, az  alábbi 
ütemezéssel:
a) a 2017. évben legfeljebb 290 710 000 forint,
b) a 2018. évben legfeljebb 1 130 376 300 forint,
c) a 2019. évben legfeljebb 1 535 168 900 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 keretében – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Modern 
Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a  fejlesztési program megvalósításához  
2017. évben szükséges 290 710 000 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 előirányzatból kerüljön biztosításra 
az Önkormányzat részére;
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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 alapján 
meghozott erre irányuló döntése esetén – a  fejlesztési program megvalósításához 2018. évben szükséges  
1 130 376 300 forint a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

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

 5.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti fejlesztési 
miniszter bevonásával – gondoskodjon a  fejlesztési program megvalósításához 2019. évben szükséges  
1 535 168 900 forint biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
 6.  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. és 2019. költségvetési év kiadási előirányzata 
terhére éven túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

 7.  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó 
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a  kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az  állami 
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3.  pontjában 
foglaltak teljesítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1641/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata CsabaPark 
Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 7. pont c) alpontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Modern Városok Program keretében a  CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése 

tárgyú beruházás (a  továbbiakban: fejlesztési program) megvalósításával és azzal, hogy összesen legfeljebb  
1 000 000 000 forint összegű költségvetési támogatás kerüljön biztosításra Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére az alábbi ütemezéssel:
a) a 2017. évben legfeljebb 215 081 714 forint,
b) a 2018. évben legfeljebb 784 918 286 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 alapján meghozott erre 
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irányuló döntése esetén – a  fejlesztési program megvalósításához a  2017. évben szükséges 215 081 714 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 Bizottság által jóváhagyott éves ütemezés szerint

 4. egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján 
meghozott erre irányuló döntése esetén – a  fejlesztési program megvalósításához 2018. évben szükséges  
784 918 286 forint a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 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

A Kormány 1642/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, 
funkcióváltását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6.  pont a)  alpontjának végrehajtása 
érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  dunaújvárosi vidámpark, illetve a  vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó 

beruházások (a  továbbiakban: fejlesztési program) megvalósításához 439 520 445 forint összegű költségvetési 
támogatás kerüljön biztosításra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) 
részére az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2017. évben legfeljebb 24 090 333 forint,
b) a 2018. évben legfeljebb 415 430 112 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 alapján meghozott, 
erre irányuló döntése esetén – a  fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 24 090 333 forint 
a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
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fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

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

 4. egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján 
meghozott, erre irányuló döntése esetén – a  fejlesztési program megvalósításához 2018. évben szükséges 
415 430 112 forint a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság 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.  pont 
a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és a 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás közlekedési rendszere fejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás 
előirányzat-átcsoportosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 19 270 ezer 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 XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 10. Vasúthálózat fejlesztése 
jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ezer 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 (+/-) 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 -19 270

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

31 Kiemelt célú beruházások támogatása
246078 10 Vasúthálózat fejlesztése

K5 Egyéb működési célú kiadások 220
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 050

Ezer forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

Ezer forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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 -19 270

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

31 Kiemelt célú beruházások támogatása
246078 10 Vasúthálózat fejlesztése 19 270

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 19 270 19 270
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása 
érdekében támogatás biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. Korm. határozat (V. 13.) 4. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  tatabányai multifunkcionális csarnok megvalósítására kidolgozott programmal (a  továbbiakban: 

Beruházás) és azzal, hogy a Beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) legyen, amellyel 
összefüggésben – kizárólag a Beruházás megvalósításának tekintetében – a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt tilalom 
alól mentesíti az NSK-t;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás 15 184 581 645 forint összegű központi költségvetési támogatással kerüljön 
megvalósításra az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2017. évben 250 000 000 forint,
b) a 2018. évben 12 094 099 645 forint,
c) a 2019. évben 2 840 482 000 forint;

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert mint a  Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy a  támogatás biztosítása 
érdekében a teljes Beruházásra nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottsága részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli, 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 
alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a  Beruházás megvalósításához 2017.  évben szükséges 
250 000 000 forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv. 2017.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön átcsoportosításra 
a  Kvtv. 2017. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 39.  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 30. Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 
jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a  Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal, a  Modern Városok Program 

Bizottság által jóváhagyott éves ütemezés szerint
 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – a  Modern 

Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – 
a  Beruházás megvalósításához 2018.  évben szükséges 12  094  099  645  forint a  Magyarország 2018.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C.  törvény (a továbbiakban: Kvtv. 2018.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport 
terhére a Kvtv. 2018. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 30. Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 
jogcímcsoport javára történő átcsoportosítás céljából nyújtson be előterjesztést az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti 
döntés kezdeményezése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a  Modern Városok Program Bizottsága által jóváhagyott éves ütemezés szerint, a  2018.  évi 
költségvetési törvény végrehajtása során

 6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a  Beruházás megvalósításához a  2019.  évben szükséges 2  840  482  000  forint forrás biztosításáról a  központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
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 7. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a nemzeti fejlesztési miniszter számára, 
hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre irányuló 
döntése esetén – a  Beruházás megvalósítása érdekében a  2018. és 2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai 
terhére összesen legfeljebb 14  934  581  645  forint összeg mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon a  2.  pont 
szerinti éves ütemezéssel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottságának döntését követően

 8. egyetért azzal, hogy a  tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, valamint a  rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1566/2014. (X. 2.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat] alapján a Beruházáshoz szükséges előkészítő 
feladatokhoz és a  tervpályázathoz 2014.  évben az  NSK részére biztosított 36 000 000 forint fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel elszámolás készüljön;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.

 9. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat 5.  pontja 
alapján az  NSK-val megkötött támogatási szerződés lezárásáról, valamint a  fel nem használt támogatási összeg 
visszafizetéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.

 10. visszavonja az 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési 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 (+/-) 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 -250 000 000

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20       Fejezeti kezelésű előirányzatok

39       Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
348440 30             Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250 000 000

Forintban
 Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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- 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 -250 000 000

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20       Fejezeti kezelésű előirányzatok

39       Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
348440 30             Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

250 000 000

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:

 a Modern Városok Program 
Bizottsága által jóváhagyott éves 
ütemezés szerint 250 000 000                                                                            250 000 000               

Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

B E V É T E L

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  

K I A D Á S O K 

T Á M O G A T Á S 

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   
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A Kormány 1645/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében 
történő támogatás biztosításáról

A Kormány a  Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 5.  pontjának végrehajtása 
érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  Zalaegerszegi Városi Uszoda megvalósítására (a továbbiakban: Beruházás) – a  2016. évben 

annak előkészítésére nyújtott 83 000 000 forint támogatáson felül – 5 522 870 000 forint összegű központi 
költségvetési támogatás kerüljön biztosításra – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kiadásra kerülő támogatói okirat 
alapján – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint építtető részére 
az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2017. évben legfeljebb 1 000 000 000 forint,
b) a 2018. évben legfeljebb 2 359 700 000 forint,
c) a 2019. évben legfeljebb 2 163 170 000 forint;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert mint a Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy az 1. pont szerinti támogatás 
nyújtásának biztosítása érdekében nyújtson be a  teljes Beruházásra 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  Beruházás megvalósításához 2017. évben szükséges  
1 000 000 000 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 előirányzatból 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 12.  § 
(1)  bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a  Beruházás megvalósításához 2018. évben 
szükséges 2 359 700 000 forint a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra 
az Önkormányzat részére;

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

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a  Beruházás megvalósításához a  2019. évben szükséges 2 163 170 000 forint forrás biztosításáról a  központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
 6. 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  Beruházás megvalósítása érdekében a  2018. és 2019. költségvetési évek kiadási előirányzata terhére 
éven túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor
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 7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Beruházás tekintetében a  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

A Kormány 1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 720,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt 
rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. A  Miniszterelnökség tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 4. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó 
gazdasági társaságok tőkeemelése jogcím javára a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

32 Központi kezelésű előirányzatok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -720,0
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
361951  4   Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése

  K6  Beruházások 720,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

Millió forintban, egy tizedessel

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
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 720,0 720,0
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
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges törzstőke 
biztosításáról

A Kormány a  Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges 
törzstőke biztosítása érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 40,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos 
kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. 
által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

millió forintban, egy tizedessel
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 (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények
K6 Beruházások -40,0

XLIII.
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6 Beruházások 40,0

millió forintban, egy tizedessel
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 (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
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 (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények -40,0

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: 40,0 40,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat 
neve

Kiemelt előirányzat 
neve

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

1 példány

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 példány
azonnal

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

1 példány

T Á M O G A T Á S 

1 példány

Kiemelt előirányzat 
neve

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

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

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

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

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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A Kormány 1648/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény részes államainak konferenciáin 
való részvételre vonatkozó felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény (a  továbbiakban: 

Keretegyezmény) részes államainak konferenciáin (a  továbbiakban: konferencia) Magyarországot képviselő 
küldöttség vegyen részt;

 2. felhatalmazza a környezetvédelemért felelős minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külpolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben jelölje ki;

 3. felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére a  részvételhez szükséges meghatalmazási 
okiratot az adott konferencia előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1649/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható 
mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására 
vonatkozó felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható 

mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  környezetvédelemért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Jegyzőkönyv bemutatott 

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  Jegyzőkönyv szövege végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. felhívja a  környezetvédelemért felelős minisztert, a  külpolitikáért felelős minisztert és az  igazságügyért felelős 

minisztert, hogy a  Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a  Jegyzőkönyv szövegének 
végleges megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1650/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása szövegének 
végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása (a továbbiakban: 

Módosítás) bemutatott szövegével;
 2.  felhatalmazza a  környezetvédelemért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Módosítás bemutatott 

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3.  felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  Módosítás szövege végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
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 4.  felhívja a  környezetvédelemért felelős minisztert, a  külpolitikáért felelős minisztert és az  igazságügyért felelős 
minisztert, hogy a  Módosítás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a  Módosítás szövegének végleges 
megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 89/2017. (IX. 11.) ME határozata
miniszterelnöki határozat visszavonásáról

A Kárpátok védelméről és a  fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény részes államainak közgyűlésein 
történő részvételről szóló 29/2006. (XII. 12.) ME határozatot visszavonom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 90/2017. (IX. 11.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolajkészletezésről szóló megállapodás 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a  kőolajkészletezésről szóló megállapodás 

(a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, 

hogy a  megállapodás létrehozását követően a  megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök



27282 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 144. szám 

A miniszterelnök 91/2017. (IX. 11.) ME határozata
a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és 
kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése 
alapján

Dr. Mikola Istvánt

a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata

elnöki tisztségéből felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg

Dr. Palkovics Lászlót

a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata

elnökévé nevezem ki.

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 92/2017. (IX. 11.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel 
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására 
adott felhatalmazásról

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

és a  Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a  diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik 
vízummentességéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerősítés 
fenntartásával történő – végleges megállapítására;

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

 3. felhívom a  belügyminisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 
a  Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását 
követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 93/2017. (IX. 11.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Kazah Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, 

hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 94/2017. (IX. 11.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés 
kialakításáról szóló, 2006. május 12-én Havannában kelt megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés 

kialakításáról szóló, 2006. május 12-én, Havannában kelt megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
módosításával;

 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás módosításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyért felelős minisztert, hogy a  Megállapodás 
létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 95/2017. (IX. 11.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és 
árufuvarozásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a  nemzetközi közúti személyszállításról és 

árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, 

hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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


	A Kormány 260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) 
Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 23/2017. (IX. 11.) BM rendelete
	a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

	A Kormány 1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

	A Kormány 1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről

	A Kormány 1629/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a „Művészeti díjak a 20–21. században” című kiadvány megjelentetéséhez szükséges forrásbiztosításról

	A Kormány 1631/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának befejezéséhez és működőképessé tételéhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

	A Kormány 1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti 
előirányzat-átcsoportosításokról

	A Kormány 1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről szóló egyes intézkedésekről

	A Kormány 1635/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1636/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben 
a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű („Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló 

	A Kormány 1637/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	az Eger déli iparterületen megvalósítandó fejlesztések Modern Városok Program keretében történő támogatásáról, valamint a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladato

	A Kormány 1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés egyes kérdéseiről

	A Kormány 1639/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás érdekében támogatás biztosításáról

	A Kormány 1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról

	A Kormány 1641/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról

	A Kormány 1642/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról

	A Kormány 1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

	A Kormány 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

	A Kormány 1645/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

	A Kormány 1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges törzstőke biztosításáról

	A Kormány 1648/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény részes államainak konferenciáin való részvételre vonatkozó felhatalmazásról

	A Kormány 1649/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról

	A Kormány 1650/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról

	A miniszterelnök 89/2017. (IX. 11.) ME határozata
	miniszterelnöki határozat visszavonásáról

	A miniszterelnök 90/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolajkészletezésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 91/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

	A miniszterelnök 92/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 93/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 94/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én Havannában kelt megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 95/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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