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III. Kormányrendeletek

A Kormány 273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelete
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Hvt.vhr.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A parlamenti államtitkár
a) irányítja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kiemelt 
rendezvényeinek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
b) irányítja a  társadalmi kapcsolattartással, így különösen a  Honvédség érdekképviseleti szerveivel, a  Honvédelmi 
Sportszövetséggel történő együttműködéssel, a  magyarországi vallási felekezetekkel történő kapcsolattartással, 
a  katonai hagyományőrzéssel, a  katonai emlékhely- és hadisírgondozással, továbbá a  kulturális és katonai 
pályára irányítással összefüggő feladatokat ellátó felsőoktatási és köznevelési intézmények e  tevékenységének 
elősegítésével, az ágazati rehabilitációs feladatok támogatásával kapcsolatos feladatokat,
c) irányítja az ifjúságpolitika és az esélyegyenlőség Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,
d) felügyeli a Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali működését, és
e) – át nem ruházható jogkörben – jóváhagyja az  irányítása alá tartozó honvédségi szervezetek szervezeti és 
működési szabályzatát.”

2. §  A Hvt.vhr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közigazgatási államtitkár hivatali felettese a  minisztérium hivatali szervezete és a  miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi állományának.”

3. § (1) A Hvt.vhr. 6. § (1) bekezdése a következő 6a. ponttal egészül ki:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„6a. az integritásfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet, ideértve a korrupció elleni tevékenység ágazati összehangolását,”

 (2) A Hvt.vhr. 6. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„9. a  humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel, így különösen az  illetmény- és juttatási rendszerrel, 
a rekonverzió elveivel, a hosszú távú humánpolitikai intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását,”

 (3) A Hvt.vhr. 6. § (1) bekezdése a következő 18a. ponttal egészül ki:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„18a. a védelmi tervezés felső szintű feladatait,”

 (4) A Hvt.vhr. 6. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„20. a  NATO és az  Európai Unió keretében vállalt haderőfejlesztés Honvédséget érintő felső szintű feladatainak 
végrehajtását,”

4. §  A Hvt.vhr. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  helyettes államtitkárok jóváhagyják az  irányításuk alá tartozó, illetve a  szakmai irányításuk alá tartozó 
szakterülethez kapcsolódó honvédségi szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E  jogkörüket másra nem 
ruházhatják át.”
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5. §  A Hvt.vhr. 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 10–11., 
13–17. és 36–43. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.
(2) A  védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a  6.  § (1)  bekezdés 18., 
19–21. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.
(3) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 6., 18a., 22–32. 
és 34. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.”

6. §  A Hvt.vhr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Honvéd Vezérkar főnökét távolléte, akadályoztatása esetén a  Honvéd Vezérkar főnökének helyettese vagy 
a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt csoportfőnök helyettesíti.”

7. § (1) A Hvt.vhr. 10. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvéd Vezérkar főnöke szakirányítja)
„f ) az ágazati egészségügyi hatósági hatáskörök kivételével a Honvédség egészségügyi tevékenységével,”
(kapcsolatos felső szintű feladatok végrehajtását.)

 (2) A Hvt.vhr. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Honvéd Vezérkar főnöke az  (1)  bekezdés f )  pontja szerinti szakterület szakirányítását a  Honvédség kijelölt 
parancsnoka, vezetője útján, az  (1)  bekezdés g) és h)  pontja szerinti szakterület szakirányítását pedig a  Honvéd 
Vezérkar főnökének a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt helyettese útján gyakorolja.”

8. § (1) A Hvt.vhr. 11. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvéd Vezérkar főnöke a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatásáért viselt felelősségi körében)
„6. irányítja a  híradó, informatikai és információvédelmi stratégia és szolgáltatási rendszer kialakítását, a  Magyar 
Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózata, valamint a  Magyar Honvédség Vezetési Információs 
Rendszere tervezését, fejlesztését, a  szolgáltatások folyamatos biztosítását, üzemeltetését, fenntartását, 
a  minisztériumot érintő elektronikus ügyintézéshez és a  bizalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó közigazgatási 
és a  honvédségi kötelezettségekből származó informatikai, a  Honvédség elektronikus ügyintézését támogató 
infokommunikációs szolgáltatások kialakítását, működtetését, a  kormányzati informatikai integráció biztosításával 
kapcsolatos fejlesztési és koordinációs feladatokat,”

 (2) A Hvt.vhr. 11. § (1) bekezdése a következő 14a. ponttal egészül ki:
(A Honvéd Vezérkar főnöke a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatásáért viselt felelősségi körében)
„14a. a parlamenti államtitkár 4. § b) pontja szerinti irányítási hatáskörét nem érintve ellátja a katonai szervezeteket 
érintő végrehajtási feladatok előkészítésével és koordinációjával kapcsolatban hatáskörébe tartozó feladatokat, 
így végzi különösen az  önkéntes tartalékos rendszer tiszt- és altisztképzésével, szakkiképzési és távoktatási 
rendszerével, motivációs és ösztöndíjrendszerével, a  kadétrendszerhez kapcsolódó képzésekkel, a  hadtudományi 
kutatás-fejlesztéssel összefüggő katonai követelmények meghatározásával és a  katonai szervezetek tudományos 
tevékenységével, valamint a  katonai pályára irányítással, a  honvédelmi neveléssel, a  katonai emlékhely- és 
hadisírgondozással, a Honvédelmi Sportszövetséggel és más társadalmi szervezetekkel összefüggő feladatokat,”

9. §  A Hvt.vhr. 13. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) szerinti középirányító szerve az alárendeltségébe tartozó – költségvetési szervként működő – 
katonai szervezeteknek.
(5) A  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság a  (4)  bekezdés szerinti középirányító szervként – ha 
törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –
a) az Áht. 9. § b) pontjában,
b) az Áht. 9. § d) pontjában,
c) – a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve a költségvetési 
szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével – az Áht. 9. § e) pontjában és
d) az Áht. 9. § g)–i) pontjában
meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja.”
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10. §  A Hvt.vhr. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § (1) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság vezeti az alárendeltségébe tartozó 
katonai szervezetek tevékenységét.
(2) Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítését végző, a Honvédség hadrendje szerinti 
más magasabb szintű parancsnokság szervezeti felépítése többszintű, központi és területi elvű vezetési funkciót 
ellátó és egyéb szaktevékenységet folytató szervezeti elemekre tagozódhat.
(3) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka jóváhagyja – a köznevelési 
feladatokat ellátó katonai szervezet kivételével – az  alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek szervezeti és 
működési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.
(4) A  Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság az  Áht. szerinti középirányító szerve 
az alárendeltségébe tartozó – költségvetési szervként működő – katonai szervezeteknek.
(5) A  Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság a  (4)  bekezdés szerinti középirányító 
szervként – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –
a) az Áht. 9. § b) pontjában,
b) az Áht. 9. § d) pontjában,
c) – a  költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve 
a költségvetési szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével – az Áht. 9. § e) pontjában és
d) az Áht. 9. § g)–i) pontjában
meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja.”

11. §  A Hvt.vhr. 20. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felkészítésen részt vesz)
„c) az  emberi erőforrások minisztere által kijelölt szervezetek területi és helyi szervezeti egységeinek teljes 
állománya,”

12. §  A Hvt.vhr. 61/A. § (1) bekezdésében és 61/B. § (1) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium” szövegrész helyébe 
a „minisztérium” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti a Hvt.vhr.
a) 6. § (1) bekezdés 18. pontjában az „és a védelmi tervezés” szövegrész,
b) 59. § (3) bekezdésében és 75. § b) pontjában a „honvédelemért felelős miniszter által vezetett” szövegrész.

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

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

A földművelésügyi miniszter 46/2017. (IX. 20.) FM rendelete
a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 
módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a  telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.)  
FVM rendelet 1. § (2a) bekezdése.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

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

A Kúria a  2017. szeptember 12-én kelt Knk.IV.37.425/2017/3. számú végzésben a  Nemzeti Választási Bizottság 
országos népszavazási kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 53/2017. számú 
határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta.
A Kúria a  2017. szeptember 12-én kelt Knk.IV.37.426/2017/3. számú végzésben a  Nemzeti Választási Bizottság 
országos népszavazási kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 54/2017. számú 
határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta.

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

Budapest, 2017. szeptember 12.

  Dr. Kalas Tibor s. k.,
  a tanács elnöke

A Kúria közleménye 
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

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

A Kúria a 2017. szeptember 12. napján kelt Knk.VII.37.524/2017/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság 
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 68/2017. számú határozatát 
helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2017. szeptember 12.

  Dr. Kalas Tibor s. k.,
  a tanács elnöke
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A Kúria közleménye 
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

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

A Kúria a 2017. szeptember 12. napján kelt Knk.VII.37.523/2017/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság 
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 67/2017. számú határozatát 
helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2017. szeptember 12.

  Dr. Tóth Kincső s. k.,
  a tanács elnöke

A Kúria közleménye 
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

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

A Kúria a 2017. szeptember 12. napján kelt Knk.VII.37.520/2017/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság 
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 64/2017. számú határozatát 
helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2017. szeptember 12.

  Dr. Tóth Kincső s. k.,
  a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 14/2017. (IX. 20.) OGY határozata
a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről*

 1.  Az Országgyűlés megállapítja, hogy az ukrán törvényhozás, a Verhovna Rada által 2017. szeptember 5-én második 
olvasatban elfogadott oktatási törvény súlyosan korlátozza a  kárpátaljai magyarság számára az  ukrán törvények 
által jelenleg biztosított oktatási és anyanyelvhasználati jogokat. A jogszabály ahelyett, hogy az európai normáknak 
megfelelően, a közösségi önkormányzatisággal összhangban bővítené és védené az anyanyelven való tanulás jogát, 
a korábbi szinthez képest drasztikusan szűkíti azt.
A törvény ellehetetleníti a kisebbségi nyelveken folyó anyanyelvi oktatást és bezárásra ítél valamennyi, az ukrántól 
eltérő nyelven működő alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményt.
A jogszabály ellentétes a  nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának védelmére 
vonatkozóan Ukrajna által önként vállalt, különösen az  Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 
Koppenhágai Dokumentumában és Párizsi Chartájában, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Európai 
Biztonsági Chartájában és Asztanai Nyilatkozatában, az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartájában és Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményében, az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
a  Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozatában, 
valamint az  Európai Unió és tagállamai, valamint Ukrajna között létrejött Társulási Megállapodásban foglalt 
kötelezettségekkel.
A jogszabály a fent felsoroltakon túl sérti Ukrajna alkotmányának 22. cikkét, amely szerint új törvények elfogadása 
vagy hatályban lévő törvények módosítása nem szűkítheti a már meglévő jogokat, valamint 24. cikkét, amely tiltja 
az etnikai és nyelvi alapon történő megkülönböztetést.

 2.  Az  Országgyűlés megállapítja, hogy a  törvény ellentétes az  Ukrajna által a  Magyar Köztársaság és Ukrajna között 
a  jószomszédság és az  együttműködés alapjairól szóló szerződésben vállaltakkal. Ez  különösen méltánytalan és 
elítélendő annak fényében, hogy az  elmúlt években Magyarország mindent megtett a  kölcsönös jó szándékon 
alapuló, harmonikus kapcsolatokért, és minden lehetséges eszközzel a  leghatározottabban támogatta Ukrajna 
nemzetközi törekvéseit és európai integrációját.

 3.  Az  Országgyűlés elítéli az  alapvető emberi jogoknak és a  kárpátaljai magyarság szerzett jogainak a  törvényben 
foglalt súlyos megsértését, és felhívja Ukrajna felelős vezetőit, hogy tartsák tiszteletben a  demokrácia és 
a jogállamiság közös európai értékeit, amelyeket valamennyi nyilatkozatukban mindeddig maguk is hangoztattak, 
és tartózkodjanak a jogszabály hatályba léptetésétől.

 4.  Az  Országgyűlés felhívja a  nemzetközi közösséget, különösen az  Európai Parlamentet, az  Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet, az Európa Tanács és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete parlamenti közgyűlését, hogy 
ítéljék el a jogsértést, ami szemben áll az Ukrajna vezetői által nyíltan vallott értékrenddel és veszélyezteti Ukrajna 
európai jövőjét.

 5.  Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy minden szükséges lépést tegyen meg a  jogszabály hatálybalépésének 
megakadályozása érdekében, és erről adjon rendszeres tájékoztatást az Országgyűlés illetékes bizottságainak.

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

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szávay István s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2017. szeptember 19-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 15/2017. (IX. 20.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*

 1.  Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014.  
(V. 6.) OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Igazságügyi bizottságba
dr. Rubovszky György (KDNP) korábban megüresedett elnöki helyére
dr. Vejkey Imrét (KDNP) 2017. szeptember 19-i hatállyal,

a Mentelmi bizottságba
dr. Vejkey Imre (KDNP) helyett
dr. Hargitai Jánost (KDNP) 2017. szeptember 19-i hatállyal

a bizottság elnökévé megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 16/2017. (IX. 20.) OGY határozata
L. Simon László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés L. Simon László országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Pesti Központi Kerületi Bíróság 
25.B.11.155/2017/2. számú végzésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2017. szeptember 18-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2017. szeptember 18-i ülésnapján fogadta el.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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